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RESUMO 

 

 

 

 O propósito da pesquisa foi identificar a importância da educação continuada na vida 

dos profissionais da informação, os bibliotecários, em sua efetiva atuação no Estado de Minas 

Gerais, frente aos desafios da sociedade do conhecimento, que é tão acelerada, e a 

importância do mercado de trabalho, de acompanhar estas transformações. Para tanto, buscou-

se apoio teórico sobre a sociedade do conhecimento, a imagem e funções do profissional 

bibliotecário, seu perfil, competências como profissional. Como temas do referencial teórico, 

tem-se a gestão da informação e, principalmente, a formação do bibliotecário por meio da 

educação continuada, partindo-se da hipótese da pesquisa, de que sem ela o bibliotecário não 

evolui enquanto profissional. A pesquisa utilizou o método quantitativo, para mensuração das 

questões fechadas, a fim de determinar o perfil dos bibliotecários. O método qualitativo foi 

empregado para análise das questões abertas, permitindo um aprofundamento dos resultados a 

respeito da educação continuada desses profissionais da informação.  Os dados qualitativos e 

quantitativos foram obtidos de questionário enviado por meio eletrônico. Conclui-se que os 

profissionais da área estão atentos às mudanças da Sociedade do Conhecimento e a suas 

exigências, que têm buscado atender por meio da realização de cursos de curta duração, 

participação em congressos e encontros e diversas outras formas de atualização e informação 

e de concretização da educação continuada. Verificou-se, também, que a resposta às 

exigências da Sociedade do Conhecimento vem, de forma concreta, traduzindo-se em 

emprego e em melhoria salarial. 

 

Palavras-chave: Educação continuada. Bibliotecários. Sociedade do Conhecimento. 

 

 

 



ABSTRACT 

  

 

Leandro, Naliana Dias. The reaction of Librarians facing the challenges of the knowledge 

society: a study on the continued education. Dissertation (Master’s Degree in Administration) 

Belo Horizonte: FUMEC, 2011. 

 

The purpose of this study was to identify the importance of the continuing education in the 

life of the information professionals, the librarians, in their effective acting in the state of 

Minas Gerais, facing the challenge of the knowledge information which is so fast and the 

importance of the labor force to keep up with these transformations. For such study, a 

theoretical support was searched about the knowledge society, the librarians’ image and 

functions, their profile, competences as professionals, the ones which made this study 

possible and as theoretical reference there was an approach of the information management 

and mainly the formation of the librarian by the continuing education, starting from the 

hypothesis of this study that the librarian doesn’t evolve without it. This study was guided by 

the quantitative method, by measuring of multiple choice questions used to determine the 

librarians’ profile, and by the qualitative method to analyze the discursive questions which 

allowed a deepening of the results concerning with the continuing education in the life of 

these information professionals.  

 

Keywords: Continued education. Librarians. Knowledge society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Imagem e funções do bibliotecário 
 

 

As mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que ocorreram a partir dos anos 

cinquenta do século XX, acentuadas nos anos noventa, trouxeram transformações para todas 

as áreas e para muitas profissões. Entre elas, a de Bibliotecário, cujas atividades e funções se 

modificaram radicalmente. A evolução da tecnologia e o surgimento da Sociedade do 

Conhecimento exigiram um novo profissional, cuja principal característica deveria ser a 

capacidade de acompanhar as mudanças e a rapidez com que acontecem. Para se caracterizar 

o bibliotecário e traçar sua imagem e funções, será necessário utilizar os conceitos 

empregados pela Classificação Brasileira de Ocupações (BRASIL, 2011), para quem a 

ocupação de Bibliotecário compreende os seguintes títulos:  

 
2612-05 - Bibliotecário 
Biblioteconomista, Bibliógrafo, Cientista de informação, Consultor de informação, 
Especialista de informação, Gerente de informação, Gestor de informação. 
   
2612-10 - Documentalista 
Analista de documentação, Especialista de documentação, Gerente de documenta-
ção, Supervisor de controle de processos documentais, Supervisor de controle do-
cumental, Técnico de documentação, Técnico em suporte de documentação. 
   
2612-15 - Analista de informações (pesquisador de informações de rede) 
Pesquisador de informações de rede. 
 

As atividades desses profissionais são descritas da seguinte forma:  

 
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como biblio-
tecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e 
sistemas de informação. Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos informacio-
nais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do co-
nhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvol-
vem ações educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria. 
 
 

Como se pode observar, atividades e títulos traduzem uma atuação complexa, recentemente 

adquirida pela ocupação de bibliotecário. Tradicionalmente, o bibliotecário tem sido visto 

como aquele profissional que lida com livros, catalogando-os, emprestando-os, recolhendo-os 
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e organizando-os. Essa imagem passiva e pacífica do bibliotecário tem sido questionada na 

modernidade, tendo em vista as mudanças ocorridas na sociedade, na natureza da informação, 

nas interações globais entre países, organizações e pessoas e a rapidez com que as 

informações são produzidas, transmitidas e apropriadas, rapidez correspondente à velocidade 

com que se tornam obsoletas e dispensáveis.  

 

Segundo Lima e Lima (2009), a redefinição da imagem do bibliotecário tem início na França, 

no princípio do século XX, com uma querela entre os bibliotecários progressistas e os 

conservadores. Enquanto aqueles consideravam que a função da biblioteca e do bibliotecário 

era a de atender ao cliente, estes achavam que a função da biblioteca era apenas de armazenar 

a informação.  

 

Essas atribuições do bibliotecário, fundamentais para determinar sua imagem, evoluíram 

rapidamente a partir das mudanças tecnológicas, ocorridas principalmente a partir do final do 

século passado. Atualmente, o bibliotecário deve assumir a função de gestor da informação, o 

que inclui tanto as atividades de atendimento ao cliente e de armazenamento eficiente da 

informação, quanto a competência de organização, controle e previsão, para o que necessita 

de conhecimentos técnicos e administrativos. Sua atuação pressupõe a interação entre diversas 

áreas, como a de tecnologia, a de biblioteconomia, especificamente, e a de administração.  

 

O excesso de informações, as transformações tecnológicas e a necessidade de gestão dessas 

informações tornaram necessário um novo tipo de profissional bibliotecário. Ele deve 

continuar lidando com os livros de forma tradicional, mas deve ser capaz de operar as novas 

tecnologias e de se tornar responsável pela gestão da informação. Para isso, é necessário que, 

à imagem tradicional, acrescente um novo perfil, contemporâneo e dinâmico, tornado possível 

pela atualização permanente. Este trabalho pretende verificar de que forma o profissional 

bibliotecário responde às mudanças tecnológicas e informacionais e se transforma. 

 

Por um lado, como afirma Pereira (1996, p. 199), apud Carvalho e Kaniski (2000, p. 37), as 

atividades do bibliotecário, na era da informação, continuam a ser as atividades tradicionais, 

que incluem todo o processo de triagem e de indexação das informações, e das melhores 

formas de disponibilizá-las. Por outro, para estas autoras, as mudanças ocorridas devem fazer 
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com que bibliotecas e bibliotecários revejam seus papeis tradicionais: “Enfim, as bibliotecas 

saíram, ou devem sair, da postura de armazenadoras de informações para assumir uma postura 

centrada no processo de comunicação, o que significa abandonar a filosofia de posse e investir 

na filosofia de acesso” (CARVALHO; KANISKI, 2000, p. 37). 

 

Para exercer a profissão de bibliotecário, os formandos devem solicitar o registro no Conselho 

Regional de Biblioteconomia. O exercício profissional sem registro, bem como sem o paga-

mento da anuidade, implica em caracterização do exercício ilegal da profissão, nos termos do 

art. 26 da Lei n° 4.084/62 do art. 4º e incisos, do Decreto 56.725/65 e do Código de Ética Pro-

fissional.           

 

O registro pode ser principal ou secundário. Como principal, entende-se o correspondente à 

jurisdição do CRB-6, sede da principal atividade exercida pelo profissional. E como Secundá-

rio, aquele a que está obrigado o profissional que exerce a profissão, comprovada e concomi-

tantemente, na jurisdição de outro Conselho Regional. 

 

 

1.2 Perfil do bibliotecário 
 

 

O atual mercado de trabalho é muito exigente, o que implica que o profissional da informação 

desenvolva novas aptidões para trabalhar em sua área, afirma Valentim (2000, p. 20): “O 

moderno profissional da informação, portanto, deve perceber claramente seu papel de 

processador e filtrador da informação e utilizá-lo de forma coerente e eficiente, voltado para o 

usuário/cliente”. 
 

Tarapanoff (1989) contribui para a discussão desta questão, dizendo como o mercado atual 

enxerga o profissional da informação: “O volume da informação e as novas tecnologias 

obrigam hoje o bibliotecário a repensar o seu perfil profissional e o seu papel no mercado da 

informação, que o vê mais como um gerente e um especialista com conhecimentos de 

tecnologias” (TARAPANOFF, 1989, p. 112). 
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Ferreira (2003, p. 43) aponta o que fez com que o perfil do bibliotecário mudasse 

completamente:  

 
Segundo estudos sobre o perfil do profissional da informação no mercado de 
trabalho, evidencia-se que os bibliotecários fazem parte de um grupo cada vez mais 
diversificado de profissionais que lidam com informação, tais como arquivistas, 
consultores de informação, profissionais da comunicação, analista de informação e 
assim por diante [...]. Por outro lado, o trato com a informação na sociedade 
contemporânea requer a atuação de profissionais com grande variedade de 
competências, podendo-se dizer que “comunicação, informática, ciência da 
informação” são áreas que caminham juntas neste atual momento [...]. No atual 
ambiente de mudanças, informação é vital. Mas a experiência mostra que não é só 
de quantidade e de abrangência de informação que vivem as organizações. Muito 
mais importante é a qualidade da informação.  
 

 

As alterações no perfil do bibliotecário são necessárias para que ele possa oferecer 

contribuições à instituição onde trabalha, permitindo um crescimento da mesma, como 

afirmam Arruda, Marteleto e Souza: 

 
As alterações no perfil profissional não se restringem ao âmbito da qualificação 
profissional e da gestão do trabalho, mas abrangem o conteúdo e a forma como o 
trabalho é realizado, como o trabalhador se relaciona e se socializa no ambiente de 
trabalho. Atingem a subjetividade do sujeito, invadindo seu espaço social, seu 
comportamento individual e coletivo. Necessita-se de um profissional flexível, apto 
a atuar em situações de trabalho diferenciadas e a mobilizar seu conhecimento em 
prol da Organização (ARRUDA; MARTELETO; SOUZA, 2000, p. 18). 
 
 

Quando falamos do perfil do profissional da informação, ou seja, do bibliotecário, não 

podemos deixar de falar sobre a identidade deste profissional, que é marcante. Sobre a 

identidade do bibliotecário, afirma Spudeit (2010, p. 28): 

    
[...] a identidade do bibliotecário envolve analisar as exigências para a qualificação 
profissional, as novas tecnologias, as mudanças no mundo do trabalho, as práticas e 
as competências profissionais bem como a conjuntura social em que ele está 
inserido e os fatores que influenciam tal contexto.  

 

Ser bibliotecário é ser um agente da informação, uma ponte para o pesquisador, e contribuir, 

agregar, somar e ajudar os profissionais de todas as áreas. 

 

Todas as formas de educação continuada, sejam elas por iniciativa individual ou da instituição 

à qual o bibliotecário esteja vinculado, são de suma importância. O bibliotecário é um agente 
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de informação, sendo o elo entre a organização e o usuário. Ele faz esta ligação quando 

consegue passar a informação de que o usuário necessita. Seu papel é muito importante, 

principalmente nas classes menos favorecidas por educação e informação, e cujo atendimento 

é crucial. Mesmo para os mais sofisticados centros de pesquisas, exige-se um profissional 

tecnicamente qualificado e politicamente consciente para com a importância da pesquisa e do 

atendimento aos pesquisadores. 

 

Para Oliveira (1999), o bibliotecário deve estar apto para as novas tecnologias: 

 
[...] o profissional da informação deve estar, pelo menos em tese, apto a conviver 
com as bibliotecas sem paredes (virtuais), inteligência artificial, redes de sistemas 
nacionais e internacionais de informação, hipermídia e novas técnicas de geração, 
coleta, codificação, armazenagem, recuperação, manipulação, distribuição, 
avaliação e promoção da informação, na perspectiva de atender às necessidades do 
usuário e também do não usuário, do não leitor, dadas as características sócio-
econômicas do Brasil (OLIVEIRA, 1999, p. 02). 
 

 

O bibliotecário, atualmente, tem que estar dentro da sociedade da informação e do 

conhecimento, e bem relacionado com o mundo globalizado, desempenhando seu papel social 

com todo tipo de usuário, desde o pesquisador doutor até o analfabeto digital. Com o 

analfabeto digital, seu papel é ainda mais importante, pois poderá ensinar um caminho da 

informação que, talvez, jamais seria trilhado pelo analfabeto digital sem o ensinamento do 

profissional da informação. Nas universidades e bibliotecas públicas existem vários tipos de 

usuários e, infelizmente, também existem muitos analfabetos digitais ainda. O profissional da 

informação tem o dever de ser facilitador da informação mais ágil. 

  

 

1.3 Profissional bibliotecário, o profissional da informação 
 

 

O bibliotecário atua em várias áreas. Quanto melhor é sua formação, mais ampliado é seu 

espaço, podendo diversificar seus campos de atuação: gabinetes, bancos, bibliotecas públicas, 

escolares, infantis, acadêmicas, especializadas, particulares, além de cartórios, centros de 

referências, centros de documentação, arquivos, editoras, livrarias, centros de preservação e 

restauração de documentos e obras de arte, consultorias e assessorias de empresas, escritório 
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de contabilidade, empresas privadas, entidades governamentais, núcleos de documentação de 

TV, emissoras de rádio e jornal, organização de eventos. 

 

De acordo com Santos (2009), o profissional bibliotecário não trabalha somente em 

biblioteca; na atualidade, ele trabalha onde a informação está, porque seu instrumento é a 

informação. A informação é o suporte do seu trabalho e, onde ela estiver, lá estará o 

bibliotecário: organizando, facilitando, filtrando as informações para a vida do pesquisador, 

que às vezes é um simples usuário, em busca de informações genéricas, e, às vezes, um 

pesquisador acadêmico com um tema muito específico. 

 
Para os dias atuais, esta visão está um pouco restrita e associar o bibliotecário 
somente ao livro e à biblioteca não reflete a realidade, uma vez que o instrumento de 
trabalho do bibliotecário é a informação, independentemente do suporte em que ela 
use encontra e do local de atuação desse profissional (SANTOS, 2009, p. 26). 
 
 

Desde o final dos anos noventa, a Internet provocou profundas modificações na Sociedade do 

Conhecimento. Anteriormente, os profissionais bibliotecários cuidavam das estantes e 

prateleiras, manuseavam a tabela CDD (Classificação Decimal Dewey), classificavam os 

livros em suas bibliotecas. Estes profissionais prendiam-se às técnicas de catalogação, 

classificação e organização de bibliografia, deixando de lado os aspectos sócio-histórico-

culturais. Com a atualização dos processos de informação, novos perfis foram exigidos destes 

profissionais. Além de controlar a produção bibliográfica, tiveram que mudar seu perfil para 

atender melhor às novas exigências da Sociedade do Conhecimento. 

 

A atualização dos conhecimentos e a troca de informações com outros participantes é o 

primeiro grande benefício. Voltar ao trabalho com carga de conhecimentos renovada, 

motivado para desenvolver ou renovar as rotinas, é um ganho não só para os profissionais, 

mas para a empresa onde atuam. 

 

Portanto, a educação continuada amplia a formação inicial dos profissionais e contribui como 

aprendizado permanente das inovações que estejam acontecendo na sociedade, uma vez que 

esses profissionais vêm atuando em espaços onde a informação é um recurso absolutamente 

necessário. De acordo com Silva (2009, p. 43): 
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O mercado de trabalho exige pessoas que tenham qualidades intrínsecas tais como o 
conhecimento, criatividade, liderança e capacidade, que podem ser utilizadas para  
gerar riquezas. Mais que recursos humanos, as pessoas representam hoje um capital 
intelectual de importância decisiva. 

 

 

A presente dissertação, portanto, tem como objeto de estudo o profissional bibliotecário e, 

como tema, a importância da educação continuada na vida deste profissional da informação. 

O que se pretende, nesta dissertação, é analisar a temática no atual momento de aceleradas 

mudanças frente ao universo de informações e identificar qual o posicionamento dos 

profissionais bibliotecários, em relação a elas, para o mercado de trabalho. 

 

Diante do exposto, o presente estudo busca respostas para o seguinte problema: Quais são os 

desafios para os bibliotecários em relação à educação continuada, diante da Sociedade 

do Conhecimento? Para conseguir responder à questão, buscar-se-á atingir os seguintes 

objetivos: 

 

Objetivo geral 
 

 

Analisar como os bibliotecários registrados no Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª 

Região (MG) respondem às exigências da Sociedade do Conhecimento via educação 

continuada.  

 

Objetivos específicos 
 

 

· Pesquisar a formação técnica e acadêmica dos bibliotecários registrados no Conselho 

Regional de Biblioteconomia da 6ª Região (MG);  

 

· Identificar as formas de educação continuada praticadas pelos bibliotecários, para 

atualização; 

 

· Determinar se há relação entre processos e níveis de atualização, por meio de educação 

continuada, e ocupação de novos espaços de trabalho na área da Biblioteconomia. 
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2 JUSTIFICATIVA  
 
 

A importância do presente estudo se deve ao fato de as mudanças tecnológicas avançarem 

muito rápido, atualmente, agindo diretamente sobre o profissional bibliotecário. Isto, 

consequentemente, modifica a relação com o mercado de trabalho, fazendo com que esse 

profissional tenha que dar continuidade aos seus estudos, para se inserir adequadamente. 

 

O profissional bibliotecário precisa de um novo perfil para fazer frente às necessidades e 

exigências do mercado de trabalho, e para atender aos usuários das bibliotecas. Para isso, 

necessita da educação continuada, já que, para alcançar um perfil profissional ideal, a 

educação formal na graduação não é suficiente, conforme explica Oliveira (1999, p. 01):  

 
Assim, partindo da premissa de que o processo educacional é infinito, que todo 
profissional necessita de atualização constante no seu cotidiano profissional e ainda, 
que o ensino formal da graduação não é suficiente para a formação integral diante das 
qualidades exigidas pelo mercado de trabalho capitalista, situamos o marco teórico 
nos conceitos de qualificação e profissionalização.  
 

 

Um aspecto interessante a respeito do esforço do profissional bibliotecário em tentar se 

atualizar é que a visão deste profissional será ampliada, seus horizontes irão além do que se 

possa imaginar, agregando valores, ideias inovadoras, segurança, autoestima, respeito, 

estabilidade, autoconfiança, este aspecto serve para qualquer profissional. 

 

Esta dissertação espera traçar um quadro da educação continuada dos bibliotecários e de como 

ela contribui para que os profissionais bibliotecários respondam às demandas da Sociedade do 

Conhecimento.  

 

Além disso, a dissertação busca, por um lado, reconhecer e descrever as exigências do 

mercado profissional em Minas Gerais e, por outro lado, identificar as estratégias 

desenvolvidas. Parte-se da hipótese de que os profissionais estão desenvolvendo estratégias de 

educação continuada para se inserirem na Sociedade do Conhecimento. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Nesta parte do estudo, serão apresentadas as abordagens teóricas indispensáveis à 

compreensão do tema a ser tratado. Neste sentido, faz-se necessário discutir os seguintes 

assuntos: a Gestão da informação; Formação do Bibliotecário pela educação continuada e o 

Papel social do Bibliotecário. 

 

 

3.1 A gestão da informação 
 

 

Esta dissertação trata da importância do aprimoramento do profissional bibliotecário, na era 

da sociedade da informação, por meio da educação continuada, compreendida como um 

processo dinâmico de ensino-aprendizagem para responder à evolução da tecnologia, às 

necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais, de acordo com Oguisso (2000), 

citado por Silva, Conceição, Leite (2008). Os três aspectos considerados (evolução da 

tecnologia, necessidades sociais e metas institucionais), todos atuais, obrigam à abordagem de 

temas como: a sociedade de informação e sua relação com a educação continuada, o 

profissional bibliotecário como profissional da informação e as mudanças ocorridas no 

mercado de trabalho. Sabe-se que a sociedade da informação surgiu a partir da ampliação das 

tecnologias da informação e comunicação e, de acordo com Gouveia (2004, p. 200), as 

tecnologias e a comunicação:  

 
[…] envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da 
informação por meios eletrônicos, como rádio, televisão, telefone e computadores, 
entre outros. Essas tecnologias não transformam a sociedade por si só, mas são 
utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, econômicos e políticos, criando 
uma nova comunidade local e global: a Sociedade da Informação. 

 

 

A partir desta afirmação, de que não é a tecnologia, apenas, a responsável pela sociedade da 

informação, mas a utilização que as pessoas fazem dela, se fará a relação entre o profissional 

da informação, aqui equivalente ao profissional bibliotecário, e a sociedade da informação. 

Para se conduzir esta reflexão, deve-se ressaltar a importância do papel social e político que 

tal profissional exerce em toda a sociedade. As transformações ocorridas no âmbito social são 
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muitas e se relacionam à revolução tecnológica. As mudanças tecnológicas e a importância 

atribuída ao conhecimento e à informação se traduzem no conceito de Sociedade do 

Conhecimento que, de acordo com Cunha et al. (2003, p. 41), fundamenta-se: 

 
[...] no reconhecimento cada vez maior, [...] que ocupam a aquisição, a criação, a 
assimilação e a disseminação da informação e do conhecimento em todas as áreas da 
sociedade. [...] estas práticas estão intimamente relacionadas com o fazer dos 
profissionais da informação e, principalmente, dos bibliotecários. Dentro deste 
contexto, estes profissionais devem estar preparados para responder às novas 
exigências da Sociedade do Conhecimento. 
 

 

É necessário distinguir entre Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento. 

Segundo Sally Burch, (2005), no texto “Sociedade da informação/Sociedade do 

Conhecimento”, o primeiro conceito liga-se estreitamente à tecnologia. Ele surgiu, primeiro, 

nos anos 70, na obra de Daniel Bell, O advento da sociedade pós-industrial, publicado em 

1973, destacando a importância dos serviços baseados no conhecimento, que se tornaram 

bastante importantes na economia e na sociedade baseadas na informação. Nos anos noventa, 

o conceito de Sociedade da Informação foi retomado pelo neoliberalismo para justificar a 

abertura, a expansão e a desregulamentação de mercados de nações subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento, consolidando o processo de globalização. Este conceito está ligado à 

tecnologia, ao processamento e registro das informações, em suma, a uma visão tecnocêntrica 

da sociedade.  

 

O conceito de Sociedade do Conhecimento enfatiza a ação dos agentes no processo de 

transformação da informação, com o uso da tecnologia. Liga-se aos saberes individuais e 

coletivos de uma sociedade e ao processo de transformação das informações. Deve atender às 

necessidades de cada sociedade e não aos imperativos da tecnologia. Significa que cada 

sociedade deve dominar o processo de informação, de acordo com seus interesses e suas 

necessidades. Nisso consiste a gestão da informação e a importância do bibliotecário como 

gestor, voltado para o cliente (governo, organização ou pessoa física) e não apenas para as 

formas técnicas de armazenamento das informações. Portanto, adotaremos este conceito de 

Sociedade do Conhecimento para caracterizarmos o trabalho do profissional bibliotecário na 

gestão da informação. 

  



 
 

 

25 

A fim de atender as exigências impostas pela Sociedade do Conhecimento, o profissional 

bibliotecário deve estar atento à gestão da informação, que, segundo Braga (2000, p. 5): 

 

[...] deve assentar num Sistema de Informação desenvolvido à medida das 
necessidades da empresa, desempenhando um papel de apoio na articulação dos 
vários subsistemas que a constituem (entendida como um sistema global) e os 
sistemas envolventes, na medida em que efetua o processamento de dados 
provenientes de múltiplas fontes, gerando informação útil e em tempo real à gestão e 
à tomada de decisão na empresa por forma a criar vantagens competitivas do 
mercado.  
 

 

Portanto, a gestão de informação deve atender ao usuário, seja ele quem for, empresa ou 

indivíduo, de forma a transformar dados em informação, em tempo real. Consiste num 

processo constante de atualização, de modo que a posse da informação gere vantagem 

competitiva. Para que isso seja efetivado, é necessário que o profissional responsável por esse 

processo esteja, ele próprio, atualizado. Caso contrário, não conseguirá realizar a tarefa a que 

se propõe. Para executá-la, como acrescenta Braga, é preciso que saiba discernir a informação 

e saiba como utilizar as novas tecnologias de informação: 
 

A gestão da informação, sendo uma disciplina relativamente nova que tenta fazer a 
ponte entre a gestão estratégica e a aplicação das Tecnologias de Informação nas 
empresas, procura, em primeiro lugar, tentar perceber qual a informação que 
interessa à empresa, para em seguida, definir processos, identificar fontes, modelar 
sistemas. E as novas Tecnologias de Informação são os instrumentos que vieram 
permitir gerir a informação em novos moldes, agilizando o fluxo das informações e 
tornando a sua transmissão mais eficiente (gastando menos tempo e menos recursos) 
e facilitando, por sua vez, a tomada de decisão (BRAGA, 2000, p. 05). 
 

 

Nessa perspectiva, é necessário ao profissional da informação ter conhecimento das 

atualizações referentes à sua área de trabalho, especificamente, além de conhecer as 

necessidades de seu usuário, seja para supri-las, seja para fomentá-las, para poder interagir de 

forma adequada diante do universo de informações. 

 

Segundo Perez e Menezes (2007, p. 51-52), em seu artigo “O usuário e o direito à 

informação”, “[...] é função dos profissionais das ciências documentais fornecerem 

informações a partir de dados existentes, em qualquer suporte e em qualquer meio, que 

auxiliarão órgãos públicos ou privados, pessoas físicas ou jurídicas, a obterem excelência em 

suas pesquisas [...]”. 
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A gestão da informação deve operar por níveis. Assim, há uma gestão da informação 

nacional, ligada ao governo e a seus ministérios, aos órgãos de informação; há uma gestão que 

atende ao mercado empresarial; e há uma gestão que se dirige usuário final, pessoa física. Há 

vários tipos de bibliotecas, com diversos tipos de usuários, de mantenedor, de serviço 

prestado, e que exigem também diferentes desempenhos do profissional (SERPA, 2005). O 

objetivo da gestão da informação, segundo Braga (2000, p. 04) é: 

 
[...] apoiar a política global da empresa, na medida em que torna mais eficiente o 
conhecimento e a articulação entre os vários subsistemas que a constituem; apoia os 
gestores na tomada de decisões; torna mais eficaz o conhecimento do meio 
envolvente; apoia de forma interativa a evolução da estrutura organizacional, a qual 
se encontra em permanente adequação às exigências concorrenciais; e ajuda a 
formar uma imagem da organização, do seu projeto e dos seus produtos, através da 
implantação duma estratégia de comunicação interna e externa.  
 

 

Se o objetivo da gestão da informação é apoiar a política global da empresa, deve-se, 

primeiramente, criar o plano de capacitação, apoiando os funcionários a se capacitarem, 

formando uma imagem para a organização. Isto possibilita aos funcionários mais prazer em 

trabalhar, pois, ao saberem que a instituição está investindo no seu potencial, seu melhor 

desempenho dentro da empresa será incentivado. De acordo com Gadotti (2000, p. 10): 

 
O processo da globalização está mudando a política, e economia, a cultura, a história 
e portando, também a educação. É um tema que deve ser enfocado sob vários 
prismas. A globalização remete também ao poder local e às consequências locais da 
nossa dívida externa global.  [...] para pensar a educação do futuro, é necessário 
refletir sobre o processo de globalização da economia, da cultura e das 
comunicações. 

 

Com o mundo globalizado, é imprescindível que os profissionais estejam cada vez mais 

qualificados e habilitados a tomar decisões. O mais interessante não é a quantidade de 

informações e sim a qualidade dessas informações, como afirmam Cunha et al. (2003). 

 

A otimização do conceito de Sociedade do Conhecimento, tal como definido acima, depende 

da formação do bibliotecário pela educação continuada, em seus vários níveis. Uma vez que o 

profissional procure se atualizar com cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou de 

capacitação, ele, além de enriquecer seu currículo, estará contribuindo para uma sociedade 

com mais conhecimento e para uma melhor educação. Sendo assim, a educação continuada 
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cumpre seu papel na Sociedade do Conhecimento e no mundo globalizado, a partir do 

emprego maciço da Internet. 

 

 
3.2 Formação do bibliotecário pela educação continuada 
 

 

Ao se falar em educação continuada, temos que, primeiro, abordá-la tal como faz Gaspar 

[199-]: 

 
A educação com reconhecimento oficial, oferecida nas escolas em cursos com 
níveis, graus, programas, currículos e diplomas, costuma ser chamada de educação 
formal.  É uma instituição muito antiga, cuja origem está ligada ao desenvolvimento 
de nossa civilização e ao acervo conhecimentos por ela gerados. 
 

A educação informal, de acordo com Gaspar (199-): 

 
Mesmo nas civilizações tidas como culturalmente avançadas, a vida cotidiana 
sempre exigiu muito mais do que o conhecimento dos saberes apresentados 
formalmente nas disciplinas escolares. Há muito mais a aprender e desde muito 
cedo: a língua materna, tarefas domésticas, normas de comportamento, rezar, caçar, 
pescar, cantar e dançar - sobreviver enfim. E, para tanto, sempre existiu, também 
desde muito cedo, uma educação informal, a escola da vida, de mil, milênios de 
existência. 
 

 

A importância da educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do 

fazer humano como práticas que se transformam constantemente.  A realidade muda e o saber 

que construímos sobre ela precisa ser revisto e ampliado sempre (CHRISTOV, 1998). 

 

O uso do termo educação continuada tem a significação fundamental do conceito de que a 

educação consiste em auxiliar profissionais a participar ativamente do mundo que os acerca 

incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua profissão (MARIN, 1995, p. 19).  

Assim, fica bem claro que todo profissional, na medida em que renova e amplia seus 

conhecimentos, torna-se bem aceito no mercado de trabalho.  

 

A definição da educação continuada, conforme Massaroli e Saupe: 
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A educação continuada também é definida como algo que englobaria as atividades 
de ensino após o curso de graduação com finalidades mais restritas de atualização, 
aquisição de novas informações, com atividades de duração definida e através de 
metodologias tradicionais. A literatura segue registrando uma variedade de 
expressões, sendo as mais frequentes: treinamento em serviço, educação no trabalho, 
educação em serviço, Educação Continuada, Educação Permanente (MASSAROLI; 
SAUPE, 2008, p. 1). 

 

São vários os autores, como se passará a expor, que tratam da importância da educação 

continuada para a área de Biblioteconomia. Passos e Santos (2000) retratam com nitidez a 

importância da educação continuada e do aperfeiçoamento para os profissionais 

bibliotecários: 
 

Resta ao Bibliotecário estar continuamente se aperfeiçoando, tornando-se um 
profissional multidisciplinar, em condições cada vez maiores de estar a frente desse 
mercado tão promissor, que é o mercado da informação. Seja no setor econômico, 
social, político e educacional, temos a visão clara da importância do profissional da 
informação (PASSOS; SANTOS, 2000, p. 16). 
 

 

Guimarães (1997), Serpa (2005), discutem o moderno profissional da informação, no âmbito 

da arquivologia, biblioteconomia e museologia, para se chegar a propostas quanto à sua 

formação no Brasil, em âmbito de educação continuada e de ensino da graduação.  

 

Falando sobre o ensino de Biblioteconomia, Guimarães destaca que a profissão de 

bibliotecário, no Brasil, passou por vários períodos históricos, tendo como marcos: 

 
[...] visão do bibliotecário erudito, de formação eminentemente humanista, ligado à 
cultura e às artes, sob forte influência francesa da École de Chartres, aspecto que 
norteou a criação do primeiro curso de Biblioteconomia do país: o da Biblioteca 
Nacional (1911-1930); [...] 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); [...] 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); [...] criação dos cursos 
de pós-graduação, o desenvolvimento da pesquisa na área e o surgimento dos 
primeiros periódicos científicos na área (década de 70); [...] a reformulação 
curricular em Biblioteconomia e a visão do bibliotecário como agente cultural /de 
informação (década de 80) [...]. A partir do final da década de 80 e início da década 
de 90, por sua vez, com uma nova ordem social voltada para a globalização de 
mercados e a quebra de paradigmas, surge um novo conceito de profissional, de 
natureza notadamente mais abrangente: o profissional da informação 
(GUIMARÃES, 1997, p. 36). 

 

O ensino de graduação em Biblioteconomia passou por várias reformulações curriculares, 
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haja vista a necessidade de o curso não ficar preso ao passado. Nesse sentido, o curso também 

tem que se atualizar para que os profissionais saiam das universidades com novos horizontes, 

sabendo da importância do seu papel dentro da sociedade e conscientes de que, para serem 

excelentes profissionais, a educação deve ser contínua. A continuidade é fundamental para 

todos os profissionais, principalmente para os profissionais da informação, pois as mudanças 

são rápidas.  

 

Guimarães, Bertachini e Vidotti (1994) fornecem algumas sugestões para reformulações 

curriculares: 
[...] convívio diário com tecnologias de informação, enquanto ferramentas para toda 
e qualquer área de atuação profissional; [...] preocupação com uma visão gerencial 
no âmbito da área de informação; abordagem dos suportes de informação como um 
todo, desvencilhando-se da ideia de informação unicamente bibliográfica; [...] 
preocupação (e postura) interdisciplinar onde aportes teórico-metodológicos de 
áreas de interface como Administração, Arquivística, Diplomática, Lógica, 
Linguística, Comunicação, Psicologia, Sociologia e outras concorrem para o 
desenvolvimento das atividades [...]; minimização do número de pré-requisitos entre 
disciplinas, de modo a garantir maior agilidade às grades curriculares 
(GUIMARÃES; BERTACHINI; VIDOTTI, 1994, p. 34). 
 
 

No Brasil, as escolas de Biblioteconomia são raras. Até o momento da escrita dessa 

dissertação, são contabilizados 39 cursos superiores de Biblioteconomia, Documentação, 

Ciência da Informação ou Gestão de Unidades de Informação/Gestão da Informação. Estes 

são oferecidos em 21 Estados, mais o Distrito Federal. Os Estados do Acre, Amapá, 

Rondônia, Roraima e Tocantins não possuem nenhum curso de graduação relativo à 

Biblioteconomia. 

 

Como existem atualmente 39 cursos de Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação entre 

Universidades Federais e Particulares distribuídos da seguinte forma (TAB. 1): 
  

TABELA 1 - Cursos de Biblioteconomia 
Faculdades/ Universidades Quantidade 

Universidades Federais e Estaduais 26 
Faculdades Particulares 13 
Total 39 

 

Fonte: http://www.crb6.org.br/carreira.php 
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Em Minas Gerais, campo desta pesquisa, há duas escolas de Ciência da 

informação/Biblioteconomia. A primeira, Escola de Ciência da Informação/Curso de 

Biblioteconomia, se localiza na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):  

 
O Curso de Biblioteconomia tem por objetivo formar profissionais capacitados para 
atuar na organização e gestão da informação, a partir da compreensão crítica do 
valor social, econômico, tecnológico, político e cultural do conhecimento. O curso 
descreve o ciclo de transferência da informação na sociedade, as necessidades e o 
comportamento das pessoas em relação à informação, a maneira como a informação 
é produzida e assimilada, as técnicas e os procedimentos para controle, tratamento, 
organização e disseminação da informação registrada em diferentes suportes, além 
da base tecnológica necessária para lidar com recursos digitais.1 
 

A segunda escola mineira de Biblioteconomia se localiza no Centro Universitário de Formiga 

(UNIFOR-MG): Curso de Biblioteconomia. O site do UNIFOR-MG apresenta um breve 

histórico do seu Curso de Biblioteconomia: 

 
Há mais de 40 anos, com tradição e credibilidade, o Centro Universitário de 
Formiga forma profissionais altamente capacitados para o mercado de trabalho [...]. 
O curso de Biblioteconomia conta, também, com projetos de extensão – como o 
Projeto Leitura: Asas da Liberdade, Projeto Leitores em Rede e Projeto Biblioteca 
Estação do Trabalhador –, que oferecem oportunidades de estágios remunerados 
e/ou voluntários aos estudantes, que, desde a formação acadêmica, mantêm contato 
com as diversas realidades, na sua área de atuação. Autorização: Reconhecimento 
Decreto Federal 74 145 de 05/06/74. Renovação de Reconhecimento pelo Decreto 
Estadual de 11/02/2005. Atos convalidados pelo Conselho Federal de Educação – 
MEC, com a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, ADI 2.501. D.J.E., de 
19/12/2008. 2 
 

Tanto o Curso de Biblioteconomia, da cidade de Formiga/MG, quanto o curso de 

Biblioteconomia da Escola de Ciência da Informação, da UFMG, são escolas tradicionais que 

já encaminharam muitos bibliotecários aos Estados brasileiros.  

 

O processo de formação de bibliotecários, no Brasil, tem início no século XIX e se estende até 

hoje, quando se acentua a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu e a relação da 

biblioteconomia com a ciência da informação e com a tecnologia da informação (TI). Isso faz 

com que haja necessidade de um novo tipo de profissional, diferente do tradicional, que saiba 

lidar com a rapidez atual da informação, com a mudança de padrões e com as necessidades 

                                                
1 http://sistemas.ufmg.br/scg/cursos/  
2 http://www.uniformg.edu.br/ 
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dos usuários. Os cursos atualmente existentes, no Brasil e em Minas Gerais, podem ser vistos 

no QUADRO 1, abaixo: 
QUADRO 1 - Cursos de biblioteconomia no Brasil e em Minas Gerais 

 
 

 

 

Continuação 
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Fonte: LIMA; LIMA, 2009.  
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A formação do bibliotecário, além dos cursos de graduação, deve ser feita por meio de 

educação continuada. Essa forma de pós-graduação confunde-se com outras, sendo necessário 

conceituar o que se entende por educação continuada. Cunha (1984, p. 150) define a educação 

continuada como qualquer aprendizagem, formal ou informal, feita a partir da primeira 

graduação, destacando que é de “[...] responsabilidade do bibliotecário o planejamento e a 

implementação do seu desenvolvimento profissional ao longo da sua vida.” Portanto, 

atualizar-se, manter uma educação continuada é um referencial para a carreira do 

bibliotecário, o que lhe proporciona lucros que poderão se estender à sociedade como um 

todo.  

De acordo com o site da PUCRS,3 a educação continuada, que inclui cursos de extensão, pós-

graduação (especialização) e complementação de estudos, também conhecidos como 

Certificação Adicional, teria as seguintes finalidades para o profissional:  

 
[...] atualizar-se no seu campo profissional; aprofundar habilidades e conhecimentos 
técnicos; se diferenciar no mercado de trabalho; ampliar a rede de relacionamentos 
profissionais e acadêmicos; buscar novas oportunidades de atuação profissional; 
desenvolver novas competências; ampliar seu conhecimento sobre as artes e a 
cultura.  

 

Cavalcante (1998), citado por Pavão et al. (1998), acentua: “A importância da educação 

continuada no mundo do trabalho, observando especialmente questões relativas à qualidade 

profissional e à necessidade constante de atualização como exigências prioritárias de um novo 

mercado global […]”. Prosdócimo e Ohira (1999) relacionam vários conceitos de educação 

continuada, entre os quais os de Cunha (1984), Macedo (1985), Stone (1998) e Pavão et al. 

(1998). 

 

A educação continuada consiste em qualquer forma de aprendizagem, formal ou informal, ao 

longo da vida, de responsabilidade apenas do profissional, como forma de prevenir sua 

própria obsolescência e garantir sua competência. Silva (1998) destaca a necessidade de 

continuidade e o aspecto social dessa aprendizagem, enquanto Pavão et al. (1998) focalizam a 

educação como forma de preparar-se para o futuro, acentuando o “como fazer”. A educação 

continuada, segundo esses autores, deve atender à formação do indivíduo e às necessidades da 

organização em que está inserido. 

                                                
3 http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/educon/index/apresentacao/conheca Educação continuada. 2011 
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Citando Cunha (1984), Zanaga (1989), Pavão et al. (1998) e Naves (1998), Prosdócimo e 

Ohira (1999) destacam as diferentes formas de efetivar a educação continuada:  

 
Leitura de livros e periódicos profissionais; Cursos oferecidos em reuniões 
profissionais; Estudos domiciliares ou individuais; Pesquisa em biblioteconomia; 
Visitas e estágios; Educação a distância; Treinamento em serviço – local de 
trabalho; Reuniões associativas e Grupos de trabalho. 
 

Como a citação é de data anterior à utilização massiva da Internet, as possibilidades de 

realização da educação continuada são limitadas, apesar de continuarem válidas. Com a 

difusão da Internet, ampliaram-se e diversificaram-se. 

 

Pereira e Rodrigues (2002, p. 222), ao definirem educação continuada, destacam a 

nomenclatura variada: “[...] educação permanente, educação recorrente, educação contínua, 

educação continuada, formação continuada” e acrescentam um aspecto que outros autores não 

apontam: o fato de que a promoção dela “[…] é tarefa da instituição em que o indivíduo está 

ligado, mas é também tarefa individual”. Além disso, acrescentam que a educação continuada 

“[...] deve não somente ensinar o uso de novas tecnologias, mas num contexto mais 

abrangente deve levar em conta as potencialidades de cada indivíduo”. Como se vê, para as 

autoras, a educação continuada tem uma abrangência maior, devendo considerar o 

bibliotecário como um técnico a ser ensinado e, também, como pessoa.  

 

Para Crespo, Rodrigues e Miranda (2006, p. 03), “A educação continuada pode ser definida 

como as atividades educacionais que têm por objetivo atualizar e desenvolver o conhecimento 

e as habilidades profissionais, de forma a permitir ao profissional um melhor desempenho da 

sua função”. Para esses autores, a educação continuada sofre a ação da tecnologia digital, que 

impõe novos paradigmas, como o CD-ROM, as linguagens de comunicação de hipertextos, 

como a Web (Hipertext Transfer Protocol - HTTP) e a Internet (Hipertext Markup Text  

Language – HTML).  

Na atualidade, torna-se relevante destacar a importância da Internet na educação continuada, 

como colocam Crespo, Rodrigues e Miranda: 
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Destaca-se, também, a importância em aproveitar todo o potencial educacional que a 
Internet e as tecnologias de informação e comunicação possuem para o 
desenvolvimento de iniciativas de educação continuada, servindo para profissionais 
atualizarem-se em novas informações, realizarem cursos à distância, participarem de 
comunidades virtuais, entre tantos outros [...]. A evolução tecnológica vem 
ampliando os horizontes do conhecimento e da pesquisa, entretanto, ainda há muito 
a ser conquistado, pois, a despeito dos inúmeros trabalhos teóricos defendendo a 
atualização contínua, permanece a carência de propostas efetivas que a contemplem, 
apoiem e fomentem (CRESPO; RODRIGUES; MIRANDA, 2006, p. 10). 
 

 

Isso obriga o bibliotecário a dominar as novas tecnologias, a fim de auxiliar o usuário. 

Segundo Saechan (2005, p. 6), citado pelas autoras, a educação continuada deve ser entendida 

como “O aprendizado formal e informal pelo qual um indivíduo procura se atualizar ou 

avançar nos seus estudos, atitudes e conhecimentos e, por meio disso, aprimorar as suas 

competências relacionadas com o trabalho no presente e para o futuro.” 

 

Segundo Anjos et al. (2008, p. 4-5), a educação continuada deve possibilitar que o indivíduo 

seja “agente contínuo de desenvolvimento, como produtor, consumidor e criador”, a fim de 

que participe, “de maneira crítica, do contexto sócio-econômico-cultural que transforma o 

meio em que está inserido”. Portanto, a educação continuada não é apenas um processo de 

atualização e de estudo, mas uma inserção crítica na produção e na avaliação do 

conhecimento. 

 

Castro e Ribeiro (2004) já haviam falado sobre esta mudança do novo perfil do bibliotecário, 

necessária para que ele faça a gestão da informação em moldes contemporâneos: 

 
Esta ruptura com o generalismo contribuiu, a posteriori, para a criação do campo da 
Ciência da Informação, a partir da década de 70, que trouxe novas concepções 
paradigmáticas, novos termos e outros referenciais teóricos para a Biblioteconomia 
e, por conseguinte, ao profissional que dela faz parte. Em consequência desse 
avanço teórico-prático que surge no bojo das tecnologias da informação observa-se, 
a partir dos anos 90, mudança na denominação dos Cursos de Graduação em 
Biblioteconomia para Cursos de Ciência da Informação. Esperamos que estas 
mudanças não venham a se constituir em novos rótulos para as velhas práticas, 
inclusive aquelas que privilegiem as máquinas em detrimento do homem, como tem 
ocorrido onde se destaca o fazer técnico, esquecendo-se do sujeito que dá sentido a 
ele (CASTRO; RIBEIRO, 2004, p. 44). 
 
 

Os autores prosseguem indicando que todo profissional da informação deve ter uma visão de 

comprometimento diante da sociedade da informação; além disso, ele deve estar ciente da 
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existência da sociedade da desinformação, do analfabetismo tecnológico, dos excluídos do 

acesso aos diferentes bens culturais, para que possa, com seu trabalho, contribuir para que a 

distância entre a sociedade da informação e a da desinformação possa diminuir.  

 

É importante ressaltar que, às competências citadas na literatura da Biblioteconomia e da 

Ciência da Informação – por si sós, da maior significância –, devem ser acrescentadas: 

 
[...] a competência teórico-prática, competência política e a competência social, as 
quais consideramos fundamentais para que as demais possam existir e serem 
efetivadas de maneira crítica e transformadora, objetivando assim a mudança do eu 
profissional da informação em nós profissionais da informação. Deste modo, é 
possível pensarmos em uma sociedade inclusiva da informação (CASTRO; 
RIBEIRO, 2004, p. 49). 

 

 

Neste sentido, Castro e Ribeiro (2004, p. 50) apontam para a necessidade de uma formação 

político-crítica e criativa, que deve responder aos: 

 
[...] anseios da maioria da sociedade, aquela que não alcançou os índices mínimos 
de qualidade digna de vida. Qualidade digna de vida que diante da ausência de 
vontade política separa o Brasil dos ricos e o Brasil dos pobres, o Brasil dos 
informados e dos desinformados, dos alfabetizados tecnológicos e dos analfabetos 
tecnológicos, caracterizando assim os diferentes Brasis. 

 

Com esse tipo de atualização, os profissionais bibliotecários, consequentemente, terão mais 

informação e poderão levar mais conhecimento para o meio onde atuam. Assim, poderão 

contribuir para a alfabetização tecnológica de muitas pessoas, com a ressalva de que são as 

pessoas que importam: tanto aquelas responsáveis pela gestão da informação, de forma crítica 

e inclusiva, tanto aquelas que, por meio da atuação dos bibliotecários, terão acesso à 

informação e à cidadania.   

 

 

3.3 O papel social do bibliotecário 

 

 

Na sua formação profissional, o bibliotecário deve prezar a ética e a solidariedade, pois 

trabalha de forma direta com a Sociedade do Conhecimento. Neste sentido, o bibliotecário 

tem um papel fundamental na divulgação da informação, o que implica contribuir para uma 
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sociedade mais culta: 

 
Os bibliotecários, profissionais que privilegiam a informação no seu fazer cotidiano, 
têm um papel importante a cumprir na Sociedade do Conhecimento. Incutir a 
consciência da importância deste papel juntamente com princípios como ética, 
solidariedade humana, capacidade crítica e de questionamento pode fazer o 
diferencial necessário na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. 
Esperamos que, com uma educação baseada em princípios éticos e solidários, os 
bibliotecários sejam atores fundamentais neste processo (SILVA; CUNHA, 2002, p. 
88, grifo acrescentado). 
 

 

Silva e Cunha destacam a importância da função do profissional bibliotecário na gestão da 

informação: 

 
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. Então se 
possuirmos sistemas e estratégias adequadas de acesso à informação ou se 
estivermos despreparados para acessá-las, de que servirá tanta informação? Do que 
servirá a tecnologia, se a maioria das pessoas não saberá utilizá-la ou não terá acesso 
a elas? Os computadores e os sistemas inteligentes de processamento podem até 
assumir parte dessa tarefa.  No entanto, a organização e a manipulação de toda essa 
informação requerem instruções, e aqui é que o bibliotecário poderá contribuir. Tal 
tarefa influenciará diretamente a vida de todas as pessoas e irá requerer 
competências de cunho educativo, intelectual, social e tecnológico (SILVA; 
CUNHA, 2002, p. 82, grifo acrescentado). 
 

 

A contribuição do bibliotecário é na administração da informação/gestão da informação, em 

que, sem dúvida, ele ajudará, de uma maneira decisiva, com o emprego de seus 

conhecimentos. O bibliotecário, como profissional da informação, necessita de qualificação 

em seu trabalho, o que implica estar a par da atividade pertinente à Gestão de Informação, 

assim definida por Marchiori (2002, p. 78): 

 
A atividade de gestão pode ser considerada um conjunto de processos que englobam 
atividades de planejamento, organização, direção, distribuição e controle de recursos 
de qualquer natureza, visando à racionalização e à efetividade de determinado sistema, 
produtos ou serviços. 
 

 

Por manter uma forte relação com as questões pertinentes à Gestão da Informação, o 

bibliotecário assume um importante papel na sociedade, como será visto a seguir.   
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O papel social do Bibliotecário é crucial e ativo na sociedade em que vivemos. Como afirma 

Souza (1996, p. 50), tal profissional não é preparado para desempenhar o seu papel social, 

mas formado para ser o guardião da lei e da ordem que os documentos e acervos representam. 

Seu trabalho é, então: “[...] o de fortalecer a repressão e reforçar os mecanismos de 

submissão”. Em sua crítica, Souza aponta as deficiências na formação do bibliotecário, uma 

vez que as faculdades não o preparam para ter um papel social nem para efetivar a gestão da 

informação, mas para ser um guardião das informações que sustentam certo tipo de poder. Na 

medida em que o bibliotecário, em sua formação básica, for alertado para isso, poderá tomar 

consciência de sua função social:  

 
Arquivos e bibliotecas, nesse sentido, são pólos básicos de sustentação dessa 
possibilidade. Em ambos estão guardados os registros ou acervos que contêm os 
elementos simbólicos garantidores da ordem, do padrão, da norma [leis] que são 
estabelecidas para a autossustentação e perpetuação de grupos de poder, sejam quais 
sejam as suas crenças políticas. Porém, pelo simples fato de estarem guardados não 
quer dizer que tais acervos estejam em condições de exercer a função pela qual 
existem. Quem lhes dá essa condição é a atuação profissional-técnica dos arquivistas 
e dos bibliotecários (SOUZA, 1996, p. 51). 

 

Mueller (1989) discorre sobre a atuação do bibliotecário na área, em expansão acelerada, suas 

mudanças e avanços tecnológicos e o seu papel social: 

 
A área de atuação reivindicada pelos bibliotecários compreende, basicamente, 
responsabilidades com a preservação, tratamento e disseminação da informação, 
mas apresenta, na verdade, muitos aspectos e níveis. É uma área em expansão 
acelerada, motivada por mudanças sociais e avanços tecnológicos, demandando 
atualização constante e diversidade muito grande de conhecimentos e competências. 
A estrutura de formação profissional legalmente aceita, que permite como porta de 
entrada apenas o curso de graduação em biblioteconomia, não pode, sozinha, 
preparar profissionais para todas as áreas consideradas como de atuação da classe 
(MUELLER, 1989, p. 63). 

 

Nesse sentido, o bibliotecário preencheria com mais eficiência e importância seu papel social 

se o ampliasse, associando-se a outras profissões que também visam à satisfação de 

necessidades individuais de informação, criando com elas uma classe única de profissionais. 

 

Nas instituições, as informações são as mais variadas, principalmente, para a administração. 

Se elas estiverem organizadas de uma maneira eficaz, o administrador além de alcançar seu 

objetivo, perceberá a importância do profissional da informação, mesmo que este esteja 
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desempenhando sua função de uma maneira corriqueira. No serviço público, particularmente, 

somente o que está documentado é que salva o administrador de futuras inconveniências.  

 

As instituições têm que garantir o processo de melhoria contínua em busca da excelência, 

investindo nas carreiras de seus profissionais. Isso trará satisfação para ambos, de acordo com 

Longo e Vergueiro (2003, p. 39): “Pode-se melhor descrever a integralidade de uma 

organização que busca a excelência na prestação de seus serviços através do aperfeiçoamento 

contínuo”. Os autores prosseguem, falando sobre a gerência de capacitação, que é 

imprescindível dentro das organizações: 

 
O desenvolvimento e o aperfeiçoamento do patrimônio humano de qualquer serviço 
de informação passam por uma política efetiva de capacitação e treinamento de 
todos os indivíduos, política essa que deve ser estendida como investimento de 
curto, médio e longo prazos [...]. O engajamento da gerência nessa política de 
capacitação e treinamento é imprescindível para que as pessoas percebam o 
comprometimento efetivo de liderança na condução do processo de mudança, não 
apenas dos processos organizacionais, mas, principalmente, da cultura 
organizacional (LONGO; VERGUEIRO, 2003, p. 47). 
 

Os autores confirmam isto, fazendo um relato sobre uma organização de qualidade: 

 
Uma organização de qualidade, que promove a melhoria contínua de seus processos 
e busca a excelência, garante a consecução de sua visão estratégica, garante sua 
longevidade e passa para a sociedade em geral, uma imagem de respeitabilidade, de 
seriedade e de seu comprometimento total com os seus clientes (LONGO; 
VERGUEIRO, 2003, p. 56). 
 

 

O profissional da informação é a ponte para o objetivo, que é o conhecimento. Seu papel é 

auxiliar a pesquisa e almejar um caminho mais fácil, mais rápido para o pesquisador. Assim, 

ele busca as informações de uma forma mais clara e objetiva, cumprindo sua função, a qual, 

geralmente, não recebe o reconhecimento devido. No entanto, o importante é alcançar seu 

objetivo, fazer da sociedade algo melhor, a partir de contribuição simples, mas crucial. 

Crucial, sim, porque um bibliotecário pode fornecer uma informação que permite ao usuário 

abrir seus horizontes quanto a outros caminhos que ele ainda não imaginara. Assim, mesmo 

que contribua para reforçar os laços de poder dentro da organização, pode cumprir o seu papel 

social, conforme reivindicado por Souza (1996).  
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4 METODOLOGIA 
 

 

A metodologia empregada nesta pesquisa pode classificar-se como qualitativa e quantitativa, 

com predominância desta última. Além disso, pode ser tomada também como descritiva, uma 

vez que busca estabelecer um panorama da educação continuada entre os bibliotecários do 

Estado de Minas Gerais, em exercício. 

 

De acordo com Mattar, a pesquisa tem procedimentos que devem ser corretamente seguidos: 

“A pesquisa científica é também caracterizada por ter procedimentos bastante rigorosos que, 

se não seguidos, farão com que seus resultados não sejam aceitos pela comunidade científica.” 

(MATTAR, 1999, p. 51). 

 

A credibilidade da pesquisa é fundamental para que ela seja bem estruturada a fim de alcançar 

seus objetivos junto à comunidade científica: 

 
A forma de tornar público o conhecimento científico é resultado de consenso da 
comunidade científica e apresenta características muito próprias. Entre elas sobressai 
a preocupação pela qualidade, confiabilidade e credibilidade do que é divulgado. 
Para manter essas três qualidades desenvolveram-se práticas tais como a avaliação 
prévia, por bancas de especialistas dos manuscritos submetidos à publicação e o 
exame de teses e dissertações apresentadas por candidatos a títulos de mestre e 
doutor (MUELLER; CAMPELLO; DIAS, 1996, p.04).  
 
 

Segundo Collins e Hussey (2005, p. 24), a pesquisa descritiva é a pesquisa que descreve o 

comportamento dos fenômenos: “É usada para identificar e obter informações sobre as 

características de um determinado problema ou questão”. 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário (APÊNDICE A), com 

questões fechadas e abertas. Desta forma, a presente pesquisa se configura como um 

levantamento, “pois envolve interrogar de forma direta pessoas cujo comportamento se quer 

conhecer” (LAKATOS; MARCONI, 2001, p. 201).  Para a análise das questões abertas, 

empregaram-se as técnicas da Análise do Discurso, de Patrick Charaudeau, que possibilitam 

uma leitura menos rígida dos textos. 
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4.1 Delimitação do estudo 

 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é a educação continuada do Profissional Bibliotecário. Os 

sujeitos da pesquisa foram os bibliotecários do Estado de Minas Gerais. Pretende-se com esta 

pesquisa, conhecer a importância da Educação Continuada para atuação dos bibliotecários no 

mercado de trabalho no Estado de Minas Gerais e de que forma estão reagindo às demandas 

da Sociedade do Conhecimento. 

 

 

4.2 Caracterização do universo estudado  
 

 

 

O universo em estudo é o do Profissional Bibliotecário que atua no mercado de trabalho em 

Minas Gerais. A população do presente universo em estudo é composta pelos profissionais 

registrados no Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª região, que somam atualmente 

1727 profissionais bibliotecários em exercício no Estado de Minas Gerais.  

 

 

4.3 População e amostra 
 

 

Desse total de profissionais registrados no CRB (Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª 

região), a pesquisa abrangeu uma amostra de 278 (Duzentos e setenta e oito) profissionais 

bibliotecários no Estado de Minas Gerais, registrados regularmente no Conselho Regional de 

Biblioteconomia da 6ª Região, o que equivale a uma amostra de 16%. 

 

 

4.4 Coleta de dados 

 

 

Nesta pesquisa, a coleta foi feita por meio de questionários enviados via e-mail, 

acompanhados de um texto explicativo dos objetivos da pesquisa.  
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Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 201), o questionário se configura como um “[...] 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.”  

 

O questionário apresenta vantagens como economia de tempo, possibilidade de se pesquisar 

um grande número de pessoas, além de abranger uma área geográfica delimitada. No caso do 

presente estudo, tal área é a 6ª região do Conselho Regional de Biblioteconomia, no Estado de 

Minas Gerais.  

 

Para a coleta de informações, foram necessários ao desenvolvimento da pesquisa, 

questionários estruturados. A primeira parte do questionário corresponde aos dados pessoais 

dos sujeitos; a segunda apresenta questões relativas à educação continuada dos bibliotecários. 

 

Foi criado um link: http://goo.gl/JtcSI, divulgado para os profissionais da informação, os 

bibliotecários, que tiveram a liberdade de responder o questionário. 

 

Depois do questionário elaborado, foi utilizada a ferramenta gratuita, disponibilizada no 

próprio Google Docs, que tabula os resultados e disponibiliza os gráficos. 

 

Com essas informações, foi possível delinear uma amostragem do perfil do bibliotecário, 

averiguando seu nível de atualização, qualificação e sua atuação profissional, e descrever os 

outros fatores relativos à educação continuada, enfatizando a sua importância. Isso 

corresponde a um lado quantitativo da pesquisa, necessário para sua efetivação. 

 

Os questionários foram enviados por e-mail aos bibliotecários através do CRB 6 – Conselho 

Regional de Biblioteconomia de Minas Gerais, juntamente com um texto explicativo dos 

objetivos específicos da pesquisa. 

 

Assim, foi possível coletar dados para detectar o perfil do bibliotecário do Estado de Minas 

Gerais, averiguando seu nível de atualização, qualificação e sua atuação profissional, e 

descrever os outros fatores relativos à educação continuada. 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Para operacionalização do problema e dos objetivos deste estudo, explicitados anteriormente, 

foram pesquisados 278 (duzentos e setenta oito) bibliotecários que atuam no Estado de Minas 

Gerais. Os dados foram analisados e comentados, observando-se a sequência dos objetivos 

específicos e apresentados a seguir. 

 

 

5.1 Quem são os bibliotecários em Minas Gerais 
 

 

Os gráficos abaixo ajudam a traçar um perfil do bibliotecário de Minas Gerais. Assim, os 

GRAF. 1 e 2 indicam que há predominância de profissionais do sexo feminino, cuja maioria 

tem idade até 43 anos. Confirma-se, a partir das respostas, o pressuposto que se tinha de que a 

maioria dos profissionais é do sexo feminino, posto que 78% são mulheres e apenas 22% são 

homens.  O número de profissionais do sexo masculino vem aumentando, uma vez que o 

mercado de trabalho está em alta para os profissionais da informação. 
 

 

 
 
GRÁFICO 1 - Sexo 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 
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De acordo com os informantes, 34% possuem a idade de 24 a 33 anos; 32%, entre 34 a 43 

anos; 26%, entre 44 a 53 anos; e somente 6% de acima de 54 anos. 

 

Percebe-se que a profissão de bibliotecário abrange diversas faixas etárias, com 

predominância para a soma das faixas entre 14 e 43 anos, com 67%. Pode-se considerar que 

os profissionais são jovens, com ingresso mais recente na profissão e, portanto, com mais 

contato com a tecnologia mais atual. 
 

 

 
GRÁFICO 2 - Idade 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 
 

 

Os resultados demonstram que a maioria dos bibliotecários, 68%, o que equivale a 188 

respondentes, trabalham como técnicos administrativos, exercendo suas atividades nas 

bibliotecas universitárias e bibliotecas dos Institutos. Hoje os Institutos Federais atendem 

cursos técnicos, Licenciaturas e cursos Superiores, e o seu público é semelhante ao das 

Bibliotecas Universitárias. Essa quantidade expressiva de técnicos reflete o apoio do governo 

federal, por meio do Ministério da Educação, às Universidades e aos Institutos. Muitos 

concursos públicos foram feitos e muitos ainda estão para acontecer, ampliando o mercado de 

trabalho. 
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Em segundo lugar, destacam-se os profissionais que trabalham na área acadêmica, ou seja, 61 

bibliotecários, o que equivale a 22 %. Em terceiro lugar, há 21 funcionários terceirizados, o 

que corresponde a 8%. Em quarto lugar, estão 6 (seis) professores da UFMG-Escola Ciência 

da Informação, ou seja, 2%. Em quinto lugar, tem-se 2 (dois) professores contratados, o que 

corresponde a 1% da amostragem. 

 

 

 
GRÁFICO 3 - Tipo de usuário 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 
 
5.2 Escolaridade  

 

 

Como seria de se esperar, a totalidade dos bibliotecários em exercício tem curso de 

graduação, muitos têm especialização, alguns têm pós-graduação. Um pequeno número tem 

mestrado e doutorado. Importa ressaltar que todos realizam atividades de educação 

continuada, tendo em vista as mudanças contínuas na área de TI e a própria evolução dos 

conceitos e da informação. O que se observa é uma atitude positiva dos profissionais, que se 

mostram em alerta para esse processo de mudança, em grande velocidade. Isso demonstra sua 

sintonia com as necessidades dos usuários e sua capacidade de atualização. Os GRAF. 5, 6, 7, 
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8 e 9 permitem verificar o processo de graduação e de pós-graduação, formais, dos 

profissionais de biblioteconomia. 

 

Dos respondentes ao questionário, 99% são Bacharéis em Biblioteconomia ou Ciência da 

Informação, perfazendo um total de 278 Bibliotecários (duzentos e setenta e oito). De toda a 

amostra, apenas um bibliotecário ainda está se graduando e outro está com o curso 

incompleto. 

 

Buscou-se conhecer o nível de qualificação profissional dos bibliotecários em exercício em 

Minas Gerais, que participaram do estudo, identificando se os mesmos tinham pós-graduação 

lato sensu (Especialização), ou stricto sensu (Mestrado e Doutorado). 

 

De acordo com os resultados, é possível dizer que a classe bibliotecária ainda tem muito a 

avançar no que diz respeito a aumentar o número de bibliotecários atuantes no Estado. 

Segundo o GRAF. 4, vê-se o nível de escolaridade, uma vez que a quase totalidade tem a 

graduação completa.  

 

 

 
GRÁFICO 4 - Escolaridade – Graduação 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
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Com relação à formação acadêmica dos pesquisados, constatou-se que 56% possuem apenas a 

especialização, 5% estão cursando e 8% estão com o curso incompleto. 

 
 

 

 
GRÁFICO 5 - Especialização 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 
 
Em relação ao grau de importância atribuído pelo bibliotecário a uma pós-graduação, 

constatou-se que 37% que concluíram na área de biblioteconomia, 5% a estão cursando, 

enquanto 6% ainda não a completaram, como se no GRAF. 6.  

 

Este número indica que os profissionais, apesar de várias dificuldades, apontadas nas questões 

abertas dos questionários, esforçam-se para se qualificarem. Nos dias atuais, os cursos de pós-

graduação atendem a distância, o que facilita para aqueles que querem se qualificar.  
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Cursando  15 5% 

Incompleto  17 6% 

Completo  102 37% 

 
 
GRÁFICO 6 - Pós-graduação 
Fonte: Pesquisa realizada em dezembro de 2011. 

 
 
 
Na amostragem, fica bem evidenciado o número mínimo de profissionais que alcançaram o 

mestrado: somente 7%, sendo que 4% estão cursando e 12% estão com o curso incompleto.  

 

Portanto, deve ser repensada a quantidade de bibliotecários com mestrado. Nesta amostragem, 

somente 7% possuem mestrado, apesar de o mercado de trabalho requerer profissionais bem 

qualificados e capacitados diante da globalização e dos avanços tecnológicos. Se apenas 19 

profissionais (7%) se titularam, num universo de 278 respondentes, isso significa que a 

categoria, como um todo, pensando-se nos 1727 que constituem a população de bibliotecários, 

não se interessa pela pós-graduação formal. Se se considerar a mesma proporção para o total 

de bibliotecários, pode-se supor que apenas 114 (6,7%) têm Mestrado. Observando que a 

tendência do mercado é a exigência de maior formalização, crê-se que este número tende a 

aumentar. No entanto, reitera-se que os profissionais pesquisados buscam a educação 

continuada de várias formas, e não apenas a de caráter formal, como o mestrado e o 

doutorado.  
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GRÁFICO 7 - Mestrado 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 
 
 
Na pesquisa, considerando a amostra de 278 (duzentos e setenta e oito) bibliotecários, 

verificou-se que só um bibliotecário tem Doutorado, enquanto 73 estão cursando, 

completaram o Mestrado ou o tem incompleto. Como se disse acima, a informação muito 

acelerada e a necessidade de atender a todo tipo de público e a vários tipos de bibliotecas, 

desde a da escola fundamental até a da universidade, farão com que os profissionais, além da 

educação continuada, busquem outras formas de atualização na educação formal. Como a 

ênfase desta pesquisa repousa na Educação Continuada, de que não faz parte a pós-graduação 

stricto sensu, os dados permitem concluir que a formação dos bibliotecários se dá 

majoritariamente pela Educação Continuada e não pela pós-graduação em sentido estrito, 

como indicam os GRAF. 7 e 8. 
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GRÁFICO 8 - Doutorado 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 
 
Apenas 1% dos bibliotecários respondentes chegou a cursar o pós-doutorado, um número 

muito pequeno para uma profissão tão antiga. 

 
 

 

 
GRÁFICO 9 - Pós-Doutorado 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 
 
5.3 Universidade onde concluiu a graduação em biblioteconomia 
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Analisando as respostas dadas pelos bibliotecários, percebe-se que a realidade do mercado do 

trabalho no Estado de Minas Gerais é promissora. Muitos profissionais, formados em outros 

Estados, acabam vindo trabalhar em Minas Gerais. Entretanto, a maioria dos profissionais é 

formada por escolas mineiras (UFMG, UNIFOR).  A TAB. 2, abaixo, indica que os 

profissionais, predominantemente (236), provêm dessas escolas, sendo que a UFMG e a 

UNIFOR são responsáveis pela formação da maioria, o que pode ser um sinal de boa 

preparação para o mercado de trabalho.   

 
TABELA 2 - Classificação por ordem de Escolas em que os bibliotecários concluíram seu bacharelado em 

Biblioteconomia ou Ciência da Informação e que estão em exercício em Minas Gerais 
Escola em que o profissional concluiu sua Graduação 

em Biblioteconomia 
Quantidade de 
Bibliotecários 

identificados nos 
questionários 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 157 
UNIFOR – Curso de Biblioteconomia  77 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 17 
Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR 4 
Universidade Estadual de São Paulo – UNESP 3 
Fundação Universidade Rio Grande do Sul - FURG 2 
Universidade Federal Fluminense – UFF 2 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 2 
UFRGS 2 
Faculdade Integradas Tereza D’Ávila 2 
PUC CAMP 1 
Universidade Estadual Londrina 1 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL 1 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 1 
Universidade Federal de Goiás – UFG 1 
Universidade Federal do Paraná – UFPA 1 
Universidade Federal Paraíba – UFPB 1 
Universidade de Brasília – UNB 1 
UNIFEI 1 
UNINCOR 1 

  
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 



 
 

 

52 

 
A UFMG, com seu curso de Ciência da Informação, vem em primeiro lugar. Dos 278 

bibliotecários que responderam os questionários, 157 (cento e cinquenta e sete) são da 

UFMG. Em segundo lugar, está a UNIFOR (Centro Universitário de Formiga - Curso de 

Biblioteconomia), uma vez que 77 bibliotecários concluíram sua graduação neste centro 

universitário. A TAB. 3 indica o local de formação dos mestres que responderam o 

questionário: 

 
TABELA 3 - Mestres que responderam o questionário, identificados por Escolas em que se graduaram 

 
Escola em que o Bibliotecário se formou  Número de 

mestres 
Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG 

15 

UNIFOR – Escola de Biblioteconomia 2 
PUC CAMP 1 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 1 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 

 
 
Com relação às TAB. 2 e 3, é interessante notar que a Escola de Ciência da Informação da 

UFMG e a Escola de Biblioteconomia da UNIFOR, em Formiga, são responsáveis pelo maior 

número de profissionais que atuam em Minas Gerais. Por outro lado, cumpre ressaltar que há 

profissionais graduados em diferentes Estados da Federação, próximos ou distantes, que 

vieram trabalhar em Minas Gerais. Essa convergência de múltiplas formações é benéfica para 

o entrecruzamento de ideias e para a troca de informações. Da mesma forma, a UFMG e a 

UNIFOR formaram o maior número de mestres, respectivamente 15 e 2. 

 
 
5.4 Tempo de atuação como Bibliotecário 
 

 

Tratando-se do tempo de atuação dos bibliotecários em exercício no Estado de Minas Gerais, 

contatou-se que 23% estão no mercado de trabalho entre 4 e 6 anos, seguidos 21%, que 

trabalham de 1  a 3 anos. Com 17%, estão os que trabalham de 7 a 10 anos, seguidos de 16% 

de bibliotecários mais de 20 anos.  Há 12% de bibliotecários com 10 a 15 anos de trabalha e, 

finalizando, há 11%, com 16 a 20 anos. Isso significa que 169 localizam-se nas faixas entre 1 
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e 10 anos, correspondendo a 61%. Esses dados corroboram o GRAF. 1, cujos dados indicaram 

que os bibliotecários localizam-se na faixa entre 14 e 43 anos, perfazendo 67% do total da 

amostra. Portanto, trata-se de um grupo jovem, com pouco tempo de profissão, cujo processo 

de formação ainda está a se fazer. A formação, seja como Educação Continuada, seja como 

pós-graduação, em sentido estrito, tem condições de se ampliar. 

 

 
 
 
GRÁFICO 10 - Tempo de atuação como Bibliotecário 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 
 
5.5 Tipo de Unidade de Informação que atua como Bibliotecário  

 

 

Os resultados demonstram que a maioria dos Bibliotecários em exercício no Estado de Minas 

Gerais exerce suas atividades nas Bibliotecas Universitárias e Institutos Federais, em 

consequência da criação de várias faculdades no Estado e de concursos públicos de novos 

Institutos e Campus Avançado pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, realizados 

recentemente para Universidades Públicas e Institutos.  O Governo, nesta última década, tem 

investido em Educação e no aparelhamento das unidades de ensino. O campo de trabalho 
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predominante é composto por bibliotecas universitárias, o que indica a necessidade de 

aprimoramento da gestão da informação, pelos bibliotecários, tendo em vista que essas 

bibliotecas estão em contato mais direto com a informação e com as transformações 

tecnológicas. 

 

Em segundo lugar há os bibliotecários das escolas, públicas e particulares, e as Bibliotecas 

Públicas. Há semelhança entre as escolas e bibliotecas públicas, que não têm plano de 

carreira, ou seja, não incentivam a qualificação do profissional nem favorecem a educação 

continuada. 

 

Em terceiro lugar, há os bibliotecários de bibliotecas especializadas e, em seguida, os 

bibliotecários que são inovadores, trabalhando em outros setores, sem deixar de cumprir o se 

papel como profissional da informação. Por último, os bibliotecários que trabalham em 

arquivos, que seguem a Tabela de Temporalidade do Conselho Nacional de Arquivo – o 

CONARQ, isto é, a normalização específica para a área de arquivamento de documentos 

públicos.  
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GRÁFICO 11 - Tipo de unidade de informação que atua como bibliotecário 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 
 
 
 
5. 6 Como se dá a atuação profissional 

 

 

Como se pode observar pelo GRAF. 12, os profissionais da informação se utilizam de vários 

instrumentos para alcançar a educação continuada. Verifica-se que a necessidade de formação 

é fundamental para o exercício profissional, uma vez que são utilizados diversos meios, que 

vão desde conversas informais com outros profissionais até a realização de cursos, 

participação em eventos, leitura e realização do Mestrado. 
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GRÁFICO 12 - Instrumentos utilizados pelos Bibliotecários para atualização Profissional 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 
 
 
 
Os  profissionais da informação utilizaram outros instrumentos para a educação continuada, 

de acordo com os dados coletados e como se vê na relação abaixo: 

 
ü Grupos de bibliotecários em redes sociais (Ver Bibliotecário do Brasil em Facebook e 

Linkedin). 

ü Leitura de artigos. 

ü Os cursos de educação continuada do Instituto em que trabalho, como, por exemplo, 

Curso do Projeto Incluir, que trabalha a questão da inclusão de pessoas com 

necessidades especiais. 

ü Outra graduação. 

ü Cursos de Pequena Duração que a Instituição oferece; curso de Libras. 

ü Videoconferência, site, fóruns, portal, revista eletrônica especializada. 

ü Cursos de aperfeiçoamento, Cursos a distância (EAD), Treinamento em serviço, 

Estudos domiciliares, Cursos e minicursos em eventos, Participação em eventos, 

Contatos informais com colegas e ex-professores, Consulta a sites específicos, Leitura 

de livros e periódicos. 
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ü Como possuo interesse na área de desenvolvimento de competências informacionais, 

eu procuro informações na Internet, em especial no site do Grupo GEBE da UFMG. 

Leio livros desta área, da autora Carol Collier Kuhlthau. Acho que os cursos de 

capacitação são muito importantes, mas infelizmente a nossa área fica restrita a cursos 

de normalização e AACR2. Eu tenho interesse nos cursos a distância da FEBAB, em 

especial ao de Competência Informacional, mas este só foi realizado apenas uma vez.  

Então acabo sendo autodidata. 

ü Doutorado em Ciência da Informação. 

ü Sim. Cursos de língua estrangeira e LIBRAS. 

ü Estou concluindo minha segunda graduação: Letras Português, que de certa forma 

completou minha formação em Biblioteconomia. 

ü Concursos na área também apresentam assuntos que muitas vezes não conhecia e me 

levam a estudar sobre o assunto que desconheço. 

 

Como se pode observar pelas respostas acima, o processo de educação continuada é, de modo 

geral, bastante informal, como o uso das redes sociais e de contatos com outros profissionais. 

Por outro lado, busca-se certo nível de formalização, como se vê pela busca de cursos de 

especialização, realização de outra graduação, realização de cursos a distância, cursos de 

pequena duração. De modo geral, predominam as atividades que podem ser realizadas via 

internet, sem o deslocamento físico do profissional, caracterizando também seu interesse e a 

falta de uma política institucional que facilite sua formação. Outra característica a ser 

observada é o esforço pessoal dos profissionais, cujo autodidatismo é evidente.  

 

Dos 278 bibliotecários que responderam ao questionário, 202 bibliotecários, ou seja, 73% 

afirmam que têm incentivos, enquanto 76, ou seja, 27% dizem que não recebem incentivos. 

Portanto, o questionário, apontou um índice muito alto das organizações que não incentivam a 

educação continuada. Parece haver um paradoxo entre a velocidade da informação, os 

avanços da tecnologia e a inércia de muitas instituições em favorecerem a atualização e a 

educação continuada de seus profissionais. Apesar de o GRAF. 13 indicar a predominância de 

instituições que incentivam a educação continuada, o número de instituições que não o fazem 

é bastante significativo. 
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GRÁFICO 13 - A Organização de trabalho e a prática da educação continuada 
Fonte: Pesquisa realizada em dezembro de 2011 
 

 

No GRAF. 14, vê-se a importância da educação continuada para a relação do profissional da 

informação com a Sociedade do Conhecimento. Esta deve atender a cada necessidade de cada 

sociedade, cada sociedade deve dominar o processo de informação de acordo com seus inte-

resses. As respostas do questionário apontam, claramente, que os instrumentos de educação 

continuada modificaram e melhoraram a relação com a Sociedade do Conhecimento. Existe, 

claramente, uma preocupação em se atualizar e em responder, dessa forma, às exigências da 

Sociedade do Conhecimento. O bibliotecário se vê como responsável pela intermediação das 

informações e do conhecimento: “é quase uma obrigação de nossa profissão estar atento as 

mudanças tecnológicas, facilitando o nosso trabalho e apoiando o usuário final em suas incer-

tezas.” 

 

 

 
GRÁFICO 14 - Os instrumentos de educação continuada e a relação com a Sociedade do Conhecimento 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
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Como se observa no GRAF. 15, abaixo, a educação continuada não apenas melhora o 

relacionamento do profissional com a Sociedade do Conhecimento, como também lhe dá 

melhores condições materiais de trabalho. Entretanto, as condições de trabalho variam nos 

seus vários níveis. No serviço público federal, existe um plano de carreira aprovado pela Lei 

nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, 

 
[...] que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências (BRASIL, 
Ministério da Educação, 2005).  
 
 

Esse plano estipula um aumento salarial de 26% para a pós-graduação, para o mestrado e 

doutorado. No entanto, esta realidade inexiste para o serviço público municipal, ou seja, para 

as prefeituras, às quais pertencem as Bibliotecas Públicas, assim como para os Bibliotecários 

Estaduais. Nem sempre as atividades de educação continuada resultam em aumento salarial, 

como vários respondentes informaram em suas respostas. No GRÁF. 15 há uma consciência 

clara de que tais atividades são importantes, quando não, imprescindíveis. 

 

 

 
 
GRÁFICO 15 - Os instrumentos de educação continuada em relação a sua vida profissional (emprego, 
remuneração, progressão na carreira) 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 
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5.7 A importância da educação continuada 
 
 
 
No questionário foi feita a pergunta abaixo para todos os bibliotecários e ele responderam 

com muita firmeza – Para você, a educação continuada é ou foi importante? Por quê? –. 

Para ter acesso a todas as respostas a esta questão, deve-se verificar o Anexo A.  

 

 A seguir, aplicaram-se técnicas de análise do discurso, considerando algumas das respostas à 

questão. Nas respostas dadas, há algumas palavras-chave e expressões que se repetem, 

conduzindo a um tipo de discurso padronizado. A seguir, serão transcritas algumas respostas, 

agrupadas de acordo com a ênfase dada. Uma dessas palavras é qualificação, que indica uma 

preocupação dos profissionais com sua posição no mercado de trabalho. Qualificação liga-se a 

especialização, a mercado de trabalho, desempenho e competência. Cria-se um conjunto 

semântico que traduz a relação entre educação continuada e melhoria de posição no mercado. 

 
É importante porque, através da educação continuada, podemos adquirir novos conhecimentos e 
qualificação.  
É muito importante, porque abre caminhos para novos aprendizados, devido à necessidade de nos 
prepararmos e sermos profissionais qualificados e competentes para o mercado de trabalho, uma 
vez que o que não falta é trabalho, e, sim, mão-de-obra especializada. 
É importante. Me mantém atualizada e qualificada no desenvolvimento profissional e de conheci-
mento. 
É importante porque, através da educação continuada, podemos adquirir novos conhecimentos e 
qualificação. 
É importante. Porque é preciso conhecer, explorar novas ideias para atingir um ótimo desempenho 
tanto profissional como pessoal. 
É importante porque através da educação continuada podemos adquirir novos conhecimentos e 
qualificação.  
Até o momento a educação continuada tem sido de fundamental importância para minha vida pro-
fissional e pessoal. Já foram vários trabalhos desenvolvidos na instituição, que só foram possíveis, 
depois dessas qualificações. 
É importante, porque todos os profissionais, independente da área de atuação, precisam buscar 
qualificação depois de formado. 

 
 

Outro conjunto semântico significativo diz respeito à associação entre educação continuada e 

tecnologia. Qualificação e capacitação traduzem significados próximos, ao mesmo tempo em 

que se relacionam com tecnologia. As tecnologias (no plural) são sempre “novas tecnologias”, 

que trazem “mudanças tecnológicas” e são decorrentes de um “avanço tecnológico”. A 

tecnologia é vista como algo positivo, com ação e influência múltiplas, capacitando, dando 

habilidades, competência e desempenho, atualizando e aperfeiçoando. Afinal, os tempos são 
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de mudança, com evolução do conhecimento, da informação, porque o mundo não para e está-

se em movimento constante. Assim, a tecnologia sempre avança. 

 

Palavras e expressões traduzem o movimento que se percebe na atualidade, quando os valores 

mudam, assim como a informação e o conhecimento. Ao mesmo tempo, os profissionais não 

apresentam uma direção, uma certeza: é preciso dar conta de “todas as novidades em todas as 

áreas que acontecem no Mundo”. Sabe-se que é preciso estar atualizado, porque o 

bibliotecário é um “disseminador da informação”. Entretanto, pode-se perguntar: que 

informação será disseminada, e como isso será feito? Disseminar significa difundir, propagar, 

espalhar, como algo que é feito sem muito método, sem objetivo ou finalidade. 

 
É importante porque possibilita capacitação para os novos mercados e novas tecnologias 
disponíveis. 
Sim. Porque me preparou para trabalhar com novas tecnologias, me capacitou para o desempenho 
de diferentes funções e me forneceu habilidades e competências que não foram adquiridas na 
graduação.  
É e se manterá sempre importante para acompanhar a evolução do conhecimento, da tecnologia e 
da informação.   
É muito importante, quanto mais conhecimento melhor, o mundo e a tecnologia não para, também 
não podemos ficar estacionados. 
Sim, para o profissional se manter atualizado e realizar serviços relevantes para os usuários, diante 
das constantes mudanças da sociedade atual, esta é a única alternativa. A educação continuada tem 
a importância de atualizar os profissionais tecnicamente e tecnologicamente.  TECNO 
É importante. Estamos em constante movimento. Novas tecnologias surgindo a cada instante. No-
vos desafios na prática da profissão surgem todos os dias e os conhecimentos adquiridos ou revi-
vidos nos abrem caminhos para a resolução de problemas novos e velhos. 
É muito importante para qualquer profissional, principalmente os da Biblioteconomia em função 
das novas tecnologias e informações em diversos formatos e suportes. 
É importante. Lidamos com tecnologias que se aperfeiçoam constantemente. O contato com os 
cursos nos mostra novo possibilidades sobre como desenvolver nosso trabalho, além de aprender-
mos a utilizar as ferramentas com toda sua potencialidade. 
Porque cada dia que passa os avanços tecnológicos de dão oportunidade de tomar conhecimento 
das informações mais recentes e de todas as novidades em todas as áreas que acontecem no Mun-
do. 
É importante por que o profissional, não somente o bibliotecário necessita estarem atento as mu-
danças constantes em nosso meio profissional e social. Como Bibliotecário, acho que as tecnologi-
as chegaram para ficar, e é quase uma obrigação de nossa profissão estar atento as mudanças tec-
nológicas. Facilitando o nosso trabalho e apoiando o usuário final em suas incertezas. 
A educação continuada é fundamental para o desenvolvimento profissional, estamos numa socie-
dade em transformação e com grande avanço tecnológico, por isso, se aperfeiçoar, buscar mais co-
nhecimento é essencial para o crescimento e melhoria na prática profissional. 
Muito importante. Acho que principalmente no nosso curso (biblioteconomia) com o avanço da in-
formática temos que estar sempre preparados e dispostos a mudanças, mudanças estas que somente 
vamos adquirir com participação de eventos e cursos; como disseminadores da informação, preci-
samos estar sempre à frente das inovações principalmente nos centros educacionais. 
A educação continuada é importante para nos manter atualizados com a área de biblioteconomia e 
ciência da informação, devido aos avanços tecnológicos. 
 

 



 
 

 

63 

Observa-se que, ao se considerar a educação continuada como uma forma necessária de 

completar as lacunas da graduação e um modo de correr atrás do avanço tecnológico, isso se 

faz sem crítica, o que implica na falta de direção apontada. Alguns respondentes tiveram uma 

posição crítica, como se vê nas respostas, uma vez que pretendem gerar um conhecimento 

“que não precisa necessariamente vir apenas dos livros”, para a continuação dos estudos 

tornar-se “mais crítica”, e para a educação continuada ser “o interesse vivo, conhecimento 

pelo conhecimento, sem um objetivo especifico, sem uma justificativa”, apenas uma “alegria 

para o espírito”. É uma visão menos pragmática, que considera o conhecimento como uma 

fonte de prazer e não apenas como um conjunto de informações. 

 
Para mim, a educação continuada permite que não sejamos o bibliotecário que a maioria das 
pessoas imagina: velhinhas com o coque no cabelo... Procuro tornar a biblioteca um local menos 
sério, estimulando habilidades e a criatividade dos usuários, e gerando conhecimento, que não 
precisa necessariamente vir apenas dos livros. 
É de extrema importância uma vez que, a partir, da continuação dos estudos sua percepção se torna 
mais abrangente, mais crítica, mais apurada. 
Trabalho no Setor de processamento técnico, e acredito que para o desempenho da minha impor-
tantíssima função a melhor educação continuada é o interesse em saber mais e o conhecimento ge-
ral como resultado do interesse. E especificamente, algum conhecimento das áreas com as quais 
atuo profissionalmente. Não acho que uma pós-graduação possa melhorar minhas atividades de ca-
talogação, classificação e indexação, que é um trabalho técnico (porém filosófico) por natureza. O 
que melhora minha atuação é algum domínio das áreas em que classifico e indexo, memória, coe-
rência, lógica e percepção. Acredito que educação continuada é muito mais que um mestrado (cla-
ro que o título seria ótimo para meu ego (acho nem isso) e a pesquisa seria incrível para aumentar 
meus conhecimentos e o resultado? Ah, o resultado, talvez, empoeirasse nas estantes, como vejo 
constantemente acontecer). Porém não preciso de estar numa academia para fazer a pesquisa que 
eu quero e nem saber sobre o que quero. Preciso apenas de interesse, e de recursos, que tenho de 
sobra e me considero privilegiada por estar numa biblioteca. Nada substitui o interesse.  Nada 
substitui ter informações aleatórias que vem até mim cotidianamente, [bem] vindas através dos li-
vros com os quais trabalho (e se eu não fosse bibliotecária, de outra forma não as teria assim tão de 
graça, assim tão "oferecidas!", sem que eu faça esforço nenhum para tê-las, rá!) e que se conectam 
com outras informações, se aglutinam ou se confrontam, se transformam e até se recriam. Isso para 
mim é educação continuada: o interesse vivo, conhecimento pelo conhecimento, sem um objetivo 
especifico, sem uma justificativa. Educação continuada é alegria para o espírito, não uma meta de 
chegada [já que no meu caso, profissionalmente, o entendimento e o conhecimento técnico que te-
nho é suficiente para o desempenho da minhas tarefas]. Beijos e muita educação continuada para 
vc! Apenas me responda: para haver educação continuada é preciso que haja educação parada? Pa-
ra mim toda educação formal que tive foi cheia de lacunas, travada. Por isso sigo continuando a 
educação que não tive.  bjs, felicidades para vc. 

 

 

Entretanto, é preciso considerar o trabalho, o mercado de trabalho. Para muitos respondentes, 

a educação continuada não seria “uma alegria para o espírito”, mas uma forma de atender às 

demandas do mercado e de apresentar, para empregador e clientes, que se é um profissional 

que “corre atrás” da informação. É preciso se especializar, valorizar o perfil profissional, criar 

novos relacionamentos profissionais, fugir da obsolescência, já que a sociedade está composta 
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de mudanças. O conhecimento só é valorizado enquanto uma forma de preencher uma vaga de 

emprego. Por isso, a educação continuada é um “acréscimo obrigatório”. Por outro lado, a 

educação continuada pode não valer nada frente à experiência: “Mestrado, doutorado, cursos 

de línguas, cursos de aperfeiçoamento não te colocam à frente quando você não tem muita 

experiência da gestão de uma biblioteca”. 

 
A Educação é importante para todos os profissionais que atuam em qualquer tipo de cargo de 
gestão ou de atendente. As demandas se modificam e é necessário acompanhar. 
Sim.  Muito importante, porque não somente o empregador, mas os próprios usuários/clientes pro-
curam saber se você anda em contínuo crescimento profissional. Além de agregar valor ao seu per-
fil profissional, a educação continuada oferece vínculos profissionais e pessoais que podem fazer 
diferença na sua vida. 
É muito importante, porque abre caminhos para novos aprendizados, devido à necessidade de nos 
prepararmos e sermos  profissionais qualificados e competentes para o mercado de trabalho, uma 
vez que o que não falta é trabalho, e sim, mão-de-obra especializada 
Muito. Melhora as competências, proporciona novos relacionamentos profissionais. 
Sim extremamente importante. Aperfeiçoamento, capacitação, atualização, o próprio mercado nos 
cobra esta educação continuada. 
É sempre importante, pelo fato das constantes mudanças nas sociedades do conhecimento e tecno-
lógica, enfim, na sociedade como um todo. Assim, para nos mantermos no mercado de trabalho, é 
impossível estagnarmos no que aprendemos na graduação sem pagar o ônus da obsolescência. Po-
rém, há de se ter a sorte de conseguir trabalhar em um lugar que há incentivo para tais atualiza-
ções, caso contrário, fica tudo por conta própria de achar um curso ou evento virtual (EAD).  
Na minha concepção, a educação continuada é primordial para que qualquer profissional se man-
tenha no mercado de trabalho. No caso de bibliotecários, é a melhor forma de poder contribuir de 
maneira efetiva para o atendimento aos usuários. 
É importante. A concorrência na vaga de emprego está grande. Independente disso tem sempre que 
estarmos atualizados para despenharmos com eficiência nossa profissão, dispondo dos recursos 
que nos é oferecido 
A educação continuada é fundamental para que o bibliotecário mantenha-se ativo, integrante do 
mercado de trabalho. Com as constantes mudanças informacionais da atualidade, não se pode pen-
sar o fazer bibliotecário sem os acréscimos obrigatórios da educação continuada. 
A educação continuada é importante, porém apenas para a academia. Sinto que o mercado de tra-
balho exige apenas EXPERIÊNCIA. Mestrado, doutorado, cursos de línguas, cursos de aperfeiço-
amento não te colocam à frente quando você não tem muita experiência da gestão de uma bibliote-
ca. 
Para que não fiquemos "obsoletos" devemos sempre procurar atualizações; caso contrário, 
estaremos fora do mercado de trabalho, principalmente na iniciativa privada. Devemos ser 
dinâmicos, criativos e antenados nas informações atualizadas 
Sim! Para conseguir melhor colocação no mercado. Para atualizar perante a constante modificação 
da sociedade. Complementação do aprendizado na área de gestão e RH. 
E futuramente poderá ter um peso maior na oportunidade de conquista de um novo emprego.  
 
  

Parece que nem sempre a educação continuada adianta em termos profissionais ou salariais, 

como se depreende pelo depoimento de alguns. Apenas um respondente afirma claramente 

que, pela educação continuada, teve aumento em sua remuneração. De um modo geral, a 

educação continuada funciona como uma expectativa de melhora de condições. Para alguns, 
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inclusive, mesmo que não haja recompensa financeira, a “satisfação pessoal e intelectual” é 

paga suficiente, tendo em vista os ideais do profissional. 

 
Estou mudando de ramo, trabalho no Estado e a educação continuada na minha área não é 
interessante profissionalmente, posto que não exista incentivo por parte do governo. 
Sim, acho importante, apesar de na prática ainda não ter havido reflexos financeiros. Estou inves-
tindo em cursinhos para concursos públicos na área de Direito e iniciarei a graduação em Direito 
ano que vem. Apesar de gostar muito da área de Biblioteconomia e me qualificar, não tenho obtido 
o reconhecimento e remuneração que gostaria. Talvez no futuro, eu possa trabalhar com os funda-
mentos da Biblioteconomia e do Direito simultaneamente. 
A educação continuada é importante como instrumento de contínua avaliação e fortalecimento 
profissional e pessoal. Contudo, até a presente data, não surtiu efeito para fins de progressão sala-
rial ou de carreira no serviço público onde estou inserida. É sempre importante, o bibliotecário não 
pode ficar isolado, desatualizado, sem interação/comunicação com as atualidades, não condiz com 
sua área. 
Até o momento não obtive qualquer benefício em curto prazo com os programas de educação 
continuada 
Através da educação continuada obtive uma remuneração maior. 
É muito importante, porque ela abre a nossa mente para o nosso exercício profissional de forma 
que começamos a nos questionar o que podemos mudar e melhorar na nossa prática profissional. E 
também porque ela nos conecta com profissionais de diversas áreas e isso é muito proveitoso na 
troca de ideias e de valorização dos nossos ideais. 
 
 

Com a exceção de um único questionamento, os demais respondentes são unânimes em 

considerar a educação continuada como fundamental para eles, seja como uma oportunidade 

de atualização e qualificação, seja como forma de inserção no mercado de trabalho. As razões 

apresentadas, para a educação continuada, passam pelas mudanças tecnológicas sofridas pela 

sociedade contemporânea, que irá afetar diretamente os profissionais que lidam com a 

informação e que têm o papel de fazer a ponte entre ela e os usuários das bibliotecas. Além da 

atualização tecnológica, a educação continuada permitirá acompanhar as mudanças que 

afetam outros setores sociais e manter-se qualificado para atender ao mercado. Não houve 

menção a livros, a não ser a exceção indicada, como se todo o conhecimento e toda a 

inovação viesse apenas pela tecnologia, através da internet. 

 

Isso indica uma simplificação perigosa do que se entende por informação e conhecimento, 

pois significa negar importância a toda e qualquer forma de manifestação cultural, que não 

seja veiculada eletronicamente, pela internet. Por outro lado, há um aspecto positivo, reconhe-

cendo que computador e internet se transformaram num meio de aceleração da produção de 

conhecimento. Desconhecê-lo é relegar-se à ignorância e à obsolescência. Por outro lado, a 

própria transitoriedade e volatilidade do conhecimento eletrônico geram uma perda de objeti-

vidade, fazendo que haja uma dispersão entre várias formas de educação continuada, vários 
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conteúdos, que nem prepararam efetivamente para o mercado, nem garantem uma plenitude 

profissional, como estudioso, como docente ou como pesquisador. Um dos depoentes se la-

menta: “Eu me arrependo de não ter feito pós-graduação e mestrado. Agora já estou aposen-

tando”. 

 

5.8 Eventos da área 
 

 

Quanto aos eventos da área de Biblioteconomia, os pesquisados podiam escolher mais de uma 

alternativa. Observou-se que 68% frequentam eventos da área e 32% não frequentam, como 

se vê no GRAF. 16: 

 

 
 
 

 
  
 
GRÁFICO 16 - Frequência a eventos da área 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011. 
 
 
 
 
Considerando-se o Apêndice C, relativo à participação em eventos, vê-se que houve uma boa 

participação, o que inclui congressos, seminários, simpósios, fóruns, encontros, cursos, 

workshops, treinamentos e palestras, de âmbito local, regional, nacional e internacional. 
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Infelizmente, não houve a preocupação, no questionário aplicado de se verificar se, 

paralelamente à participação nesses eventos, ocorreu a apresentação de trabalhos, o que 

indicaria que as atividades de educação continuada resultaram na produção de conhecimento 

novo, sob a forma de artigos e comunicações. O Seminário Nacional de Bibliotecas 

Universitárias e o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação são os eventos mais participados. 

 

 
5.9 Os sites e periódicos mais utilizados 
 

 

O interessante nesta pesquisa foi a descoberta de outros sites que serão compartilhados com a 

classe bibliotecária. A quantidade que os bibliotecários citam na TAB. 5 não é tão importante, 

o importante é a descoberta de sites, blogs, que muitos não conhecem. Dentre os sites citados, 

há muitos que são importantes para os profissionais de várias áreas (Capes, Scielo, Ibict, 

Bireme, Pergamum, Arquivo nacional, Dedalus, Bibliex) e da área de Biblioteconomia. 

Merece destaque o levantamento feito, que permite traçar um mapa das fontes eletrônicas 

utilizadas pelos profissionais e determinar o tipo de informação acessado. É interessante que o 

site mais acessado seja o do Conselho Nacional de Biblioteconomia, que dá informações 

profissionais; o segundo é o Portal da CAPES, e  em terceiro lugar, esteja o site da Fundação 

Biblioteca Nacional, como se vê no Apêndice C. 

 
Os profissionais da informação na pesquisa demonstraram através dos resultados como é 

importante está atualizado absorvendo as informações dos Periódicos Nacionais específicos 

da área. Esta pesquisa sobre a relação dos periódicos mais citados dará uma visão global para 

todos os bibliotecários. Segundo a TAB. 7, transcrita no Apêndice F, os periódicos mais 

citados foram: 

 

Perspectivas em Ciência da Informação, Ciência da Informação, Revista de Biblioteconomia 

de Brasília, Data Grama Zero, Transinformação, Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação (UFMG), Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (UFMG), Revista 

de Biblioteconomia da UFMG, Encontros Bibli, Revista de Ciência da Informação – IBICT,  
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Informação e sociedade, Revista Ciência da Informação – UFMG, Revista ACB, 

Biblioteconomia em Santa Catarina,  Periódicos CAPES, Revista Digital de Biblioteconomia,  

Biblios, Em questão, Informação e Informação, Boletim CRB 6. Os periódicos indicam que há 

um foco bastante específico no processo de educação continuada e que a busca pela 

informação se faz em nichos específicos.  
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Tendo como base a fundamentação teórica e os resultados da aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados, são apresentadas as conclusões da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros. 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar como os bibliotecários respondiam às 

exigências da Sociedade do Conhecimento. Pôde-se perceber que os bibliotecários se dão 

conta de uma pressão muito grande, exercida sobre eles, para que se integrem à Sociedade do 

Conhecimento. Tecnologia é uma palavra mágica, por meio da qual a informação e o 

conhecimento serão apropriados. Entretanto, não há clareza de como isso será feito e de como 

a atualização será repassadas aos clientes e usuários. Tecnologia são tecnologias, isto é, são 

sempre consideradas no plural, talvez por causa da impressão de onipresença que provocam. 

Além disso, como já se apresentou acima, estão sempre relacionadas a “avanço”, “novidade” 

e “progresso”. 

 

As exigências da Sociedade do Conhecimento vêm de forma concreta, traduzindo-se em 

emprego e em melhoria salarial. A educação continuada, que se associa às tecnologias, tem, 

como objetivo, melhores condições de trabalho e melhores salários. Assim, a maioria afirmam 

que a educação continuada contribuiu para sua melhoria profissional, enquanto a minoria não 

perceberam mudança alguma. Apesar de algumas exceções, a educação continuada não é feita 

para a ampliação do próprio conhecimento, espontaneamente, mas para a melhoria 

profissional. Além disso, percebe-se que nem todos os empregadores têm consciência da 

necessidade de ampliação do conhecimento e de atualização, uma vez que as instituições não 

incentivam a educação continuada, nem dão condições para isso. 

 

Um dos objetivos específicos consistiu em verificar a formação profissional e técnica dos 

profissionais de biblioteconomia. Constatou-se que, majoritariamente, eles têm o curso de 

graduação na área, feito na Universidade Federal de Minas Gerais – Escola Ciência da 

Informação e na Escola de Biblioteconomia da UNIFOR. Responderam o questionário os 

bacharelados em Biblioteconomia ou Ciência da Informação. Sobre a pós-graduação, 37% dos 

bibliotecários a concluíram. Somente 7% dos bibliotecários pesquisados estão com o 
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Mestrado concluído. O Doutorado e Pós-doutorado, somente 1%. Ainda que não tenha sido 

um objetivo específico da pesquisa, o levantamento sobre a escolaridade permite concluir que 

os bibliotecários não optam por uma carreira acadêmica, nem percebem, nos graus 

acadêmicos de Mestrado e de Doutorado, uma vantagem em termos de resposta à Sociedade 

do Conhecimento. As razões para isso podem se ligar à dificuldade na realização desses 

cursos, tendo em vista sua concentração em algumas cidades, à sua duração (dois anos para o 

mestrado e quatro anos para o doutorado) e às dificuldades na conciliação de trabalho e 

estudo. Por outro lado, a maciça formação básica (graduação), realizada em dois importantes 

núcleos formadores (UFMG e UNIFOR),  garante um significativo horizonte ideológico e 

de conteúdo. Isso significa que há uma uniformidade na formação que passam por essas 

escolas, em termos de informação, de metodologias e de conceitos relativos à informação, à 

sociedade da informação, ao papel da tecnologia e à função do bibliotecário no mundo 

contemporâneo.   

 

O segundo objetivo específico pretendia identificar as formas de educação continuada 

praticadas pelos bibliotecários, para sua atualização. Verificou-se que essas formas vão da 

informalidade à formalidade, desde conversas informais com outros profissionais até a 

realização de cursos de pós-graduação lato sensu. Dos 278 entrevistados, 157 têm curso de 

especialização e 13 o estão cursando, num total de 61%. Já a pós-graduação (especialização) 

em Biblioteconomia registrou apenas 31%. Compreende-se que o alto percentual confirma o 

pequeno número dos que têm Mestrado ou Doutorado: cursos de especialização podem ser 

feitos nas férias ou nos finais de semana, têm curta duração, são mais baratos e, normalmente, 

são realizados em locais próximos aos locais de trabalho. Dentre as formas de educação 

continuada, mais utilizadas pelos entrevistados, estão: estudos domiciliares, leitura de livros, 

consulta a sites, treinamento em serviço, participação em eventos, realização de cursos e 

minicursos em eventos, cursos de aperfeiçoamento, cursos a distância, todos com 

porcentagens acima de 50%.  

 

A utilização dessas formas de educação continuada destaca a preferência pelo esforço 

individual (estudos, leitura, ensino a distância) ou pelo convívio em pequenos grupos 

(contatos informais com colegas e professores, eventos, mini-cursos). Essa mistura de 
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individualidade e informalidade transparece nas respostas que elencam a participação em 

videoconferências ou em fóruns. 

 

A questão a ser colocada é que, de acordo com os dados levantados, a educação continuada, 

por mais importante que seja e por mais que acrescente ao profissional, não é indexada para a 

melhoria na carreira. Como as atividades, em sua grande maioria, são informais, dependendo 

da atitude do profissional, não há registro delas e, portanto, não são computadas para a 

valorização e para ganhos correspondentes, na carreira. Por outro lado, retira-se das 

instituições a responsabilidade por essa educação, deixando-a apenas a cargo dos interessados, 

apenas. 

 

O terceiro objetivo consistia em determinar a relação entre processos e níveis de atualização, 

por meio de educação continuada, e ocupação de novos espaços de trabalho na área da 

Biblioteconomia. As observações que seguem indicam que há uma postura passiva, frente à 

ocupação desses espaços, principalmente quanto à transformação da Biblioteconomia em 

Ciência da Informação, radicalizando a mudança no perfil do bibliotecário, que deve passar a 

ser um pesquisador da informação, um cientista. O profissional está mudando, ainda que 

lentamente, uma vez que recebe pessoas oriundas de outras áreas do conhecimento. A 

Biblioteconomia tem sido uma profissão essencialmente feminina. Essa predominância tem 

razões históricas e culturais que não serão abordadas no âmbito desta pesquisa. Entretanto, 

tem havido um aumento no número de profissionais do sexo masculino.  

 

Os bibliotecários que responderam ao questionário estão distribuídos em toda as faixas 

etárias. Percebe-se que a faixa predominante, que vai até 43 anos, é jovem e, portanto, mais 

suscetível às transformações tecnológicas e às mudanças da Sociedade da Informação. É de se 

supor que as formas de educação, continuada ou formal, tendam a se modificar. A questão 

genérica tem a ver, também, com a forma pulverizada e individualizada como a educação 

continuada tem sido vista. 

 

O perfil esboçado pela pesquisa revela um profissional que não produz informação. 

Basicamente, também não é um profissional que se interesse pela informação para consumo 

próprio, mas para consumo local, para atender ao seu cliente imediato. Da mesma forma que o 
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acesso à educação continuada se faz de um modo informal, a lida com a informação e com as 

exigências da Sociedade do Conhecimento também se dá informalmente. A educação 

continuada, tal como se conceituou acima, inclui principalmente a educação que é feita 

pessoal ou institucionalmente, de forma contínua, por meio de pequenas atividades. Poucos 

autores associam a educação continuada a cursos formais de pós-graduação stricto sensu. 

Ressalte-se, entretanto, o grande número de eventos da área citados, que funcionam como 

divulgadores de informações e incentivadores de formação e educação continuada. 

 

De um modo geral, os vários autores ressaltam a responsabilidade individual pelo 

desencadeamento e desenvolvimento do processo, cuja marca seria a informalidade. A 

formalidade viria com a necessidade de produção de conhecimento, que os autores 

consultados não mencionam. Mesmo que esse conhecimento produzido, em forma de 

monografias, fique a empoeirar nas estantes, como destaca um dos entrevistados. O 

conhecimento produzido tem a capacidade e a possibilidade de provocar novos 

conhecimentos. O profissional que se preocupa com isso se torna um agente gerador de 

informações e conhecimentos, e não um mero repassador ou propiciador, para outras pessoas, 

do acesso a esse conhecimento. Produzir conhecimentos consiste numa postura pró-ativa.  

 

Por outro lado, como o acesso à informação tem sido mais rápido, favorecendo a captação de 

mudanças, percebe-se um crescimento significativo no uso da Internet e no acesso a sites da 

área. A quantidade citada pelos bibliotecários não é tão importante, o importante é a 

descoberta de sites, blogs, que muitos não conhecem. Dentre os sites citados da área de 

Biblioteconomia, há muitos que são importantes para os profissionais de várias áreas (Capes, 

Scielo, Ibict, Bireme, Pergamum, Arquivo Nacional, Dedalus, Bibliex). Merece destaque o 

levantamento feito, que permite traçar um mapa das fontes eletrônicas utilizadas pelos 

profissionais e determinar o tipo de informação acessado. É interessante que o site mais 

acessado seja o do Conselho Nacional de Biblioteconomia, que dá informações profissionais, 

e que, em terceiro lugar, esteja o site da Fundação Biblioteca Nacional. Isso reforça a 

preocupação dos profissionais com a carreira, já destacada acima.  

 

Os periódicos mais citados no questionário foram: Perspectivas em Ciência da Informação, 

Ciência da Informação, Revista de Biblioteconomia de Brasília, DataGramaZero, 



 
 

 

73 

Transinformação, Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (UFMG), Revista 

Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (UFMG), Revista de Biblioteconomia da 

UFMG, Encontros Bibli, Revista de Ciência da Informação – IBICT, Informação e sociedade, 

Revista Ciência da Informação – UFMG, Revista ACB, Biblioteconomia em Santa Catarina, 

Periódicos CAPES, Revista Digital de Biblioteconomia, Biblios, Em questão, Informação e 

Informação, Boletim CRB 6. Os periódicos indicam que há um foco bastante específico no 

processo de educação continuada e que a busca pela informação se faz em nichos específicos. 

Isso se constitui, também, num aspecto positivo. 

 

Portanto, como se pode verificar, os objetivos indicados foram atingidos. O que se pode 

destacar é que há uma mudança na forma como os bibliotecários lidam com a informação e 

como eles lidam com o próprio acesso à informação. Apesar de um índice significativo de 

informalidade, que revela uma dispersão por eventos locais e por formas de educação mais 

pessoais e menos rígidas, percebe-se um acesso significativo a fontes de informação, a redes e 

sites importantes para diversas áreas do conhecimento, mas que afetam diretamente a 

Biblioteconomia e a gestão do conhecimento. Da mesma forma, os periódicos citados são 

importantes e indicam preocupação com o nível da informação e do conhecimento buscados.  

 

A Sociedade do Conhecimento, como se definiu anteriormente, exige a criação e a 

disseminação do conhecimento, isto é, a gestão do conhecimento. Da forma como é 

apresentada pela literatura, a gestão é compreendida apenas como a intermediação da 

informação e sua otimização para o cliente, seja ele quem for. Ainda que se concorde que essa 

é uma das funções do bibliotecário, acreditamos que reitere a imagem tradicional do 

bibliotecário, de guardião e repassador de informações. É necessário pensar no próprio 

profissional e não apenas em sua função. Os desafios dos profissionais do conhecimento, 

portanto, estão em lidar melhor com o conhecimento para produzir mais conhecimento. As 

várias formas de educação continuada devem ajudá-los a superar a fragmentação, a 

informalidade, o autodidatismo, para que esses profissionais passem a produzir informações e 

conhecimento, de forma crítica e permanente.  

 

Dentre as limitações desta pesquisa, destaca-se a impossibilidade de realização de entrevistas, 

que poderia complementar os dados obtidos via questionário. Indica-se ainda as limitações do 
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questionário, cujas questões poderiam ter sido mais diversificadas, ajudando a coletar uma 

gama de dados que fornecessem um perfil, com mais detalhes, do profissional de 

biblioteconomia. Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a pesquisa sobre a 

produção de conhecimento pelos bibliotecários e se a educação continuada veio a se 

concretizar em cursos de educação formal, de pós-graduação stricto sensu. 
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APÊNDICE A – Carta de encaminhamento do questionário  
 

 
Prezado (a) Bibliotecário (a), 

 

Sou bibliotecária do IFMG, aluna do Curso de Mestrado em Administração da Universidade 

FUMEC, em convênio com a IFMG. Estou realizando uma pesquisa sobre como se 

caracteriza a educação continuada de bibliotecários de Minas Gerais. O título da dissertação é: 

“DESAFIOS DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO PARA OS BIBLIOTECÁRIOS: 

educação continuada e vida profissional”. 

 

Envio-lhe o questionário anexo, cujo objetivo é levantar como os bibliotecários se colocam 

diante das mudanças provocadas pela Sociedade do Conhecimento, que consiste: 
[...] no reconhecimento cada vez maior, [...] que ocupam a aquisição, a criação, a  
assimilação e a  disseminação da informação e do conhecimento em todas as áreas 
da sociedade. [...] estas práticas estão intimamente relacionadas com o fazer dos 
profissionais da informação e, principalmente, dos bibliotecários. Dentro deste 
contexto, estes profissionais devem estar preparados para responder às novas 
exigências da Sociedade do Conhecimento (CUNHA et al., 2003, p. 41). 
 

Parte-se da hipótese de que os bibliotecários reagem às exigências por meio da educação 

continuada (formal ou informal), já que 
O uso do termo educação continuada tem a significação fundamental do conceito de 
que a educação consiste em auxiliar os profissionais a participar ativamente do mundo 
que os cerca, incorporando tal vivência no conjunto dos saberes de sua profissão 
(MARIN, 1995, p. 19). 
 

 Assim, conto com a sua valiosa colaboração e lhe peço que responda o mais rápido possível.  

 

Confidencialidade 

Esclareço que as respostas serão tratadas de forma confidencial. Os dados aqui coletados 

serão mantidos em sigilo absoluto, garantindo assim o anonimato do (a) respondente. As 

questões abaixo se destinam exclusivamente à realização de trabalho acadêmico – dissertação 

de Mestrado em Administração, Minter FUMEC/IFMG. 

Agradeço, desde já, sua preciosa contribuição! 
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QUESTIONÁRIO  

1) Sexo: 

o Masculino o Feminino 

2) Idade: 

o 14-23      o 24-33     o34-43      o44-53    oAcima de 54 

3) Tipo de usuário: 

oAcadêmico 

o Professor efetivo  

o Professor Contratado 

o Técnico Administrativo 

o Funcionário Terceirizado 

 

4) Escolaridade: 

Graduação     o (cursando) o (incompleto) o (completo) 

Especialização    o (cursando) o (incompleto) o (completo) 

Pós-graduação    o (cursando) o (incompleto) o (completo) 

Mestrado     o (cursando) o (incompleto) o (completo) 

Doutorado     o (cursando) o (incompleto) o (completo) 

Pós-doutorado    o (cursando) o (incompleto) o (completo) 

 

5)Universidade onde concluiu a graduação em biblioteconomia: 

_____________________________________________________________ 

 

6) Tempo de atuação como bibliotecário 

o 1 a 3 anos  o 4 a 6 anos o 7 a 10 anos o 10 a 15 anos o 16 a 20 anos 

o mais de 20 anos 

 

7) Tipo de unidade de informação que atua como bibliotecário 

o Arquivo  o Escolar  o Especializada  o Pública  o Universitária  o Outra.  

Qual ? ___________________________________________________________ 
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8) Quais os instrumentos, para a educação continuada, utilizados por você ? 

o Cursos de aperfeiçoamento 

o Cursos a distância (EAD) 

o Pós-graduação (especialização) em outra área 

o Pós-graduação (especialização) em Biblioteconomia 

o Mestrado na área de Biblioteconomia 

o Mestrado em áreas afins (Administração, Educação, Ciência da Informação) 

o Mestrado em outras áreas 

o Treinamento em serviço 

oEstudos domiciliares 

o Cursos e minicursos em eventos 

o Participação em eventos 

o Contatos informais com colegas e ex-professores 

o Consulta a sites específicos 

o Leitura de livros e periódicos 

 

9) Há outros instrumentos de educação continuada que você utiliza? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10) A organização em que você trabalha incentiva a prática da educação continuada? 

 

o Sim                  o Não 

 

11) Os instrumentos de educação continuada modificaram e melhoraram sua relação com a 

Sociedade do Conhecimento?  

 o Sim                  o Não    
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12) Os instrumentos de educação continuada melhoraram sua vida profissional (emprego, 

remuneração, progressão na carreira)?   

 o Sim                  o Não 

 

13) Para você, a educação continuada é ou foi importante? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14)  Você frequenta eventos da área?       

o Sim            o Não 

 
15) Quais os eventos de que você participou nos últimos 5 anos? Indique-os. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16) Quais os sites mais pesquisados na área utilizado por você?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 17) Quais os periódicos nacionais específicos utilizados por você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário em formato eletrônico 
___________________________________________________________________________ 

Obrigada por responder o questionário! 
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APÊNDICE C – Participação em eventos nos últimos cinco anos 
 
 
 

TABELA 4 - Participação em eventos nos últimos 5 anos 
 

Eventos que participou (nos últimos 5 anos) Número de 
vezes 

Seminário nacional de bibliotecas universitárias – SNBU. 37 
CBBD (Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e 
Ciência da Informação). 

29 

Encontro Nacional “dos Usuários do Sistema Pergamum 2011” 16 
Cursos de atualização do Sistema Pergamum 14 
ENANCIB (Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação) e 
eventos regionais como encontros de catalogação, encontros sobre gestão 
da informação e do conhecimento, entre outros 

6 

Encontro de Bibliotecários da UEMG (Universidade Estadual de Minas 
Gerais), entre outros. 

6 

Treinamento Especial para Bibliotecários referente Novo Portal de 
Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) 

6 

Formato MARC 21 - Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais, 
2006. 
Congresso de Biblioteconomia 

5 

XXIII CBBD / Bonito – 2009 5 
ENEBD   Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia 4 
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. 2006. 
(Seminário). 

4 

XV SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 
- São Paulo – novembro 2008 

4 

XXIV CBBD - Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
Documentação - Agosto/11 – Maceió /AL 

4 

9.º Congresso Mundial de Informação em Saúde e Bibliotecas/2.ª 
Reunião do Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual em Saúde - Doenças 
Infecciosas e Parasitárias. 2005. 
CBBD em Brasília-DF 

3 

XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIENCIA DA INFORMAÇÃO- CBBD. 2007. 
(Congresso).   

3 

40 Conferência Internacional da International Association of School 
Librarianship - Kingston, Jamaica, 2011. 

2 

8.º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde e 5.ª 
Reunião de Coordenação Regional da Biblioteca Virtual em Saúde. 
Poster: Informatização e automação da Biblioteca do Centro de Pesquisas 
René Rachou: Fundação Oswaldo Cruz, em BH-MG. 2008 

2 

A leitura na formação dos indivíduos" (palestra) 2 
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Comemoração ao dia Bibliotecário 2 
CRICS-BIREME - Congresso Regional de Informação em Ciências da 
Saúde 

2 

Curso de atualização AACR2 da UFMG. 2 
Curso PHL - Personal Home Library. 2008 2 
Cursos de liderança e motivação 2 
Defesa de dissertações, seminários, debates, cursos e outros. 2 
Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria 2 
Encontro de Catalogadores da ECI/UFMG 2 
Encontros do Sistema de bibliotecas da Ufmg 2 
Encontros do Sophia e Bibliotecários dos IFes." 2 
Encontros regionais e estaduais de Bibliotecas 2 
EREBD 2 
Fórum Nacional de Bibliotecários dos IFS 2 
GED - Gestão Eletrônica de Documentos & Enterprise Information 
Management da Kapel Consultoria. 

2 

II Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG  2 
III Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG. 2010. (Encontro).  2 
Serviços e Qualidade no atendimento a usuários de bibliotecas - PRIMA 
Informática, 2008 

2 

Treinamento COMUT; 2 
II Encontro de Estudos e Pesquisas em Catalogação Curso Preparação 
para o MEC 

1 

14ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. 2009.  1 
I Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG  1 
Seminário sobre Biblioteconomia e Ciência da Informação - Associação 
dos Bibliotecários de Minas Gerais, 2005. 

1 

39 Conferencia Internacional da International Association of School 
Librarianship - Brisbane, Austrália, 2010. 

1 

44º. CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA - 
Gramado – setembro 2006 

1 

4º. ENBIB – ENCONTRO DE BIBLIOTECAS BIOMÉDICAS DO RIO 
DE JANEIRO - Petrópolis – agosto 2007. 

1 

5.º Congresso Interno da FIOCRUZ: estratégias para o compromisso 
social. 2005. 

1 

5.º Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Rio de Janeiro. 2009. 1 
5ª. REUNIÃO DE COORDENAÇÃO REGIONAL DA BIBLIOTECA 
VIRTUAL EM SAÚDE Rio de Janeiro – setembro 2008. 

1 

6 Seminário- Gestão de documentos (Gestão de documentos arquivísticos 
digitais: padrões e requisitos técnicos). 2006. (Seminário).   

1 

7º Festival Internacional de Quadrinhos. 1 
Administração Estratégica com Foco em Gestão – Universidade Fumec, 
2009 

1 

Arquivologia e Ciência da Informação e as novas tecnologias. 1 
Atualização no software Pergamum – PUC 1 
Biblioteca Digital e Bibliotecas Universitárias 
Treinamento de serviços especializados 

1 
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BIBLIOTECAS DIGITAIS, CONBIDE( Congresso brasileiro de 
Informação e documentação Esportiva), Gestão da Informação e do 
Conhecimento em  
Acervos Esportivos no Estado de São Paulo.  

1 

Fórum Nacional de Bibliotecários dos Institutos Federais (três edições).  1 
Bienal do Livro em Minas 1 
Bienal do Livro em São Paulo 1 
Bienal, lançamentos de livros, palestras educacionais e atividades 
escolares como: hora do conto, feiras e participação de escritores em 
debates. 

1 

Capacitações oferecidas pela superintendência de Bibliotecas públicas e 
também pela secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais 

1 

CBBD 2009 – Bonito 1 
Congresso Brasileiro de Marketing      1 
Congresso dos Bibliotecários dos IFs. Natal - RN. 1 
Congresso Internacional do SIBI/USP 1 
Congresso sobre bibliotecas digitais - Brasília – 2010 1 
CUBI - Congreso Uruguayo de Bibliotecología y Información – 
Montevideo 

1 

Curso "Procedimento, Conceitos, Troca de Experiências em Gestão de 
Documentos" 

1 

CURSO CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E 
GOVERNANÇA ELETRONICA. 2008. (Oficina).   

1 

Curso de atualização oferecido pela Biblioteca Estadual 1 
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 
POLITICAS PUBLICAS DE CULTURA. 2006. (Oficina).   

1 

Curso de Gestão de Projetos 1 
CURSO DE NORMALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES TÉCNICO-
CIENTÍFICAS-UFMG 

1 

Curso Metodologia LILACS/LILDBI-Web para profissionais da 
informação para a Rede Brasileira. 2008. 

1 

Curso para bibliotecários públicos e escolares de MG. 1 
Curso para professores em uso de bibliotecas da rede estadual de ensino 
em MG. 

1 

CURSO PRESERVAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS E 
DOCUMENTAIS. 2006. (Oficina). 

1 

Cursos a distancia na área de administração. 1 
Cursos afins na área de Informática 1 
Cursos de aprendizado sobre incentivo à leitura. 1 
Cursos de capacitação dentro da Instituição onde trabalho. 1 
Cursos de Formatação de Trabalhos acadêmicos Palestras 1 
Cursos de qualificação oferecidos pela instituição onde trabalho. 1 
Cursos oferecidos pela Biblioteca Universitária da UFMG 1 
Cursos para gestores de bibliotecas públicas - Palestras 1 
Defesas “de dissertação e teses na área de biblioteconomia”. 1 
Dia do Bibliotecário 2006 - Marketing pessoal: uma necessidade do 
profissional da informação - Prof. Otto Herman Pedreira Goecking. 2006. 

1 
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Diversas palestras e oficinas sobre livro, literatura, biblioteca escolar, 
biblioteconomia. 

1 

DOCUMENTOS ELETRONICOS GESTÃO E PRESERVAÇÃO. 2007. 
(Seminário).   

1 

Empreendedorismo para Profissionais da Informação – 2009 1 
Enancib 1 
ENANCIB - Seminário em GED/EIM 1 
Encontro de bibliotecários em Belo Horizonte, pela ABMG. 1 
Encontro de Bibliotecas da UEMG - Universidade do Estado de Minas 
Gerais, 2005/2007. 

1 

Encontro de Bibliotecas da UFMG – Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2009 

1 

Encontro de bibliotecas publicas na biblioteca nacional 1 
Encontro de bibliotecas Universitárias 1 
Encontro de bibliotecários da UEMG 1 
ENCONTRO DE CATALOGAÇÃO 1 
Encontro de estudantes, cursos de arquivos no arquivo publico mineiro e 
palestras e oficinas na UFMG. Obras Raras,Liderança, Elaboração de 
projetos" 

1 

Encontro de Filosofia: A Mídia e suas linguagens na sociedade do 
espetáculo. 2007. (Encontro). 

1 

Encontro de Profissionais das Bibliotecas Escolares da RME/BH 1 
Encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas em 2010, 
GED/EIM 2009 . 

1 

Encontro Nacional da Cultura Surda 1 
Encontros anuais oferecidos pela UFMG, em comemoração ao dia do 
bibliotecário 

1 

Encontros de bibliotecários, mini-cursos, Seminários, cursos de 
aperfeiçoamento. 

1 

Encontros de Bibliotecas Públicas e cursos, palestras oferecidos pela 
Superintendência Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais. 

1 

Encontros de Profissionais em Trabalho nas Bibliotecas da Secretaria 
Municipal de Educação de Belo Horizonte (de 2000 a 2011) 

1 

Encontros de Profissionais que trabalham nas Escolas Municipais. 
Semana do Bibliotecário 

1 

Encontros dos Sistemas de Bibliotecas da UFMG. 1 
Encontros promovidos pela Superintendência de Bibliotecas Públicas de 
MG; Encontros do PROLER Nacionais e Regionais 

1 

ENEBD 2007 - São Carlos 1 
EREBD 2007 - Belo Horizonte 1 
Especialização “na área de teologia, por ser a minha atual ocupação 1 
Evento “Novas tendências em Biblioteconomia x Sophia 
biblioteca”Realizado pela Prima Informática e pelo CRB-6 - Local: 
Centro Universitário de Formiga – UNIFOR-MG 

1 

Evento: II Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG  1 
Evento: II Seminário de Arquivologia da UFMG – Gestão de 
Documentos 

1 
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Evento: XII Encontro de Bibliotecários da UEMG 1 
Eventos “em comemoração ao Dia do Bibliotecário promovidos pelo 
CRB-6” 

1 

Eventos de outras áreas afins (Arquivologia): Reparq, Congresso 
Brasileiro de Arquivologia  

1 

Eventos do APCBH e APM, ABMG 1 
Eventos do curso de Arquivologia da UFMG, IBG, Kofax e OnBase 
(cursos da área de digitalização), dentre outros. 

1 

Eventos oferecidos pela UFMG e alguns oferecidos pela biblioteca da 
PUC Minas. 

1 

Eventos promovidos pela “Instituição onde trabalho. 1 
Eventos promovidos pelo UNIFOR-MG: Semana de Informática, 
palestras e eventos promovidos pelo curso de Biblioteconomia. 

1 

Excelência no atendimento qualificado – Universidade Fumec, 2009. 1 
Expo Conference ECM SHOW Brasília-DF 2011 1 
FIBE - Forum Internacional de Bibliotecas Escolares - São Paulo 1 
Fórum de Biblioteconomia Múltiplos Olhares- Realizado pelo Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas e Exatas - Local: Centro Universitário de 
Formiga – UNIFOR-MG 

1 

Fórum de Ensino da Leitura 1 
Fórum de Ensino de Leitura 13.06.2011. Programação na SMED/PBH: 
parceria com o Programa de Bibliotecas da Secretaria Municipal de 
Educação. 

1 

Fórum de Leitura para Integração da Biblioteca com a sala de aula 1 
Fórum dos “bibliotecários do Cefet’s em Florianópolis - SC 1 
Fórum dos bibliotecários do Cefet's em Goiânia - GO   1 
Fórum internacional de bibliotecas escolares 1 
Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de 
Bibliotecas Escolares: espaço de ação pedagógica. São Paulo/SP – 2009 

1 

Fóruns Permanentes Unicamp 1 
Grupos de discussão em Reuniões de Bibliotecários 1 
I Colóquio Biblioteca Joacil de Brito Pereira - Tema: Bibliotecário: 
cenário da atuação profissional. 

1 

I e II Seminário de Acervos Raros da UFMG, 15 Curso Informativo sobre 
preservação e conservação de acervos raros, Seminário Internacional 
Museologia da Escola de Ciência da Informação, entre outros. 

1 

I Encontro de Assistentes de Serviços de Documentação, Informação e 
Pesquisa da Rede UNESP. 2009. 

1 

I FÓRUM DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE e III ENCONTRO DA 
REDE BIBLIOSUS.Apresentação dos Resultados da Oficina III Encontro 
da Rede BiblioSUS. In: FÓRUM DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, 1.; 
ENCONTRO DA REDE BIBLIOSUS, 3., 2006, Brasília. [Anais 
eletrônicos...]. Brasília: MS/SE/SAA/CGDI, 2006.  

1 

I Semanoteca – Semana de Biblioteconomia com palestras específicas de: 
Auxílio nas pesquisas na internet e O metadado na ótica da modelagem 
de dados. – UNIFOR-MG. 

1 

I Seminário Estadual de Medidas socioeducativas em Meio Aberto 1 



 
 

 

95 

I, II e IV Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias/ 
SP 

1 

IBICT 1 
II Congresso Brasileiro de Controle Público. 2009.  1 
II Encontro de Bibliotecários da Rede de Bibliotecas da UNESP. 2010. 1 
II ENCONTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CATALOGAÇÃO - 
Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, 2006. Fórum de 
bibliotecários dos Institutos 

1 

II Encontro de Estudos e Pesquisas em Catalogação. 1 
II Fórum de Biblioteconomia; Local: Centro Universitário de Formiga – 
UNIFOR-MG 
Data: 26, 27 e 28 de março de 2009 

1 

II Fórum Internacional de Bibliotecas escolares - São Paulo 2011 1 
 II Seminário Biblioteca Escolar / SP 1 
II Seminário de Obras Raras e Especiais da UFMG - nov. 2011 1 
II Workshop em Gestão da Informação e do Conhecimento. 2010. 1 
III Fórum de Informação em Saúde: Informação, educação e 
comunicação para a gestão do conhecimento em saúde. 2009 

1 

III Reunião de Bibliotecários da Rede de Bibliotecas da UNESP. 2011. 1 
III Seminário das Comissões Próprias de Avaliação - CPAs Mineiras. 
2006. (Seminário).  

1 

INTERLOGOS MG 2008.  (Seminário).   1 
Introdução à Arquivística. Arquivos de Bibliotecas Universitárias. Unesp. 
2009. 

1 

IV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE ALAGOAS 1 
IV Seminário do Centro de Memória da Educação Física, Documentos 
Eletrônicos: Gestão e Preservação 

1 

IV Seminário Nacional de Bibliotecas Escolares - São Paulo - Encontro 
de bibliotecas Institucionais - Brasília 

1 

IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, 
Documentação, Ciências da Informação e Gestão da Informação (EREBD 
Sul) – USFC – Florianópolis - SC. 

1 

Jogo do Livro - Faculdade de Educação da UFMG – 2011 1 
Minicurso “Bibliometria: evolução e manifestações atuais” Ministrado 
pelo bibliotecário Júlio Vitor Rodrigues Castro - Local: Centro 
Universitário de Formiga – UNIFOR-MG 

1 

Minicurso Classificação de documentos. 2010. (Evento do Congresso 
n.3).   

1 

Oficina “GED - Gestão eletrônica de documentos - pela Documentar - 
março 2011” 

1 

Palestra de Normalização Bibliográfica - PUC . 1 
Palestra dos autores: Bartolomeu Campos de Queirós, do Rubem Alves e 
Curso de Leitura com: Sandra Bittencourt, Terezinha Maximoto Bertin. 

1 

Palestra e Seminários no UNIFOR. 1 
Palestra: A economia da web: desafios e algumas questões técnicas. 
Diretor do Google Brasil. / Escola de Ciência da Informação da UFMG – 
30/05/2007. 

1 
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Palestras de Profissionais da área no CRB-SP. 1 
Palestras na própria universidade 1 
Palestras realizadas pela Prefeitura de BH na área de biblioteca e leitura. 1 
Palestras sobre leitura promovidas pela Rede de Bibliotecas Públicas da 
PBH 

1 

PHL 1 
Programa de desenvolvimento dos gestores públicos - PDG Minas. 2009. 
(Outra). 

1 

PROGRAMA DE TREINAMENTO NO USO DO PORTAL DE 
PERIÓDICOS DA CAPES PRÓ-MULTIPLICAR UFMG - Belo 
Horizonte – Junho 2010 

1 

Projeto aula na biblioteca - promovido pela Superintendência de 
Bibliotecas Públicas e o Setor de Coleções da Biblioteca Pública Luiz de 
Bessa. 

1 

RECURSOS DE PESQUISA NO PORTAL DA CAPES. 2008. (Oficina).   1 
Relações interpessoais no trabalho – Universidade Fumec, 2009. 1 
Salão do Livro Infantil e Juvenil 2011. 1 
Semana do bibliotecário promovida pelo CRB. 1 
Semanas acadêmicas, promovidas pelo Diretório Acadêmico Lídia de 
Queiroz Sambaquy 

1 

Seminário “de arquivo digital - Arquivo Público de Belo Horizonte” 1 
SEMINÁRIO AAVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 
BRASILEIRA 
Salvador – outubro 2008 

1 

Seminário bibliotecas universitárias 1 
Seminário da educação inclusiva. 1 
SEMINARIO DE ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, na Escola de 
Engenharia da UFMG. 

1 

Seminário de Arquivologia. 1 
Seminário de Desmistificando a Inclusão: abrindo janelas para o diferente 
– Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Formiga - MG. 

1 

SEMINÁRIO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO. 2009. (Seminário).   

1 

Seminário de Gestão de Documentos - FMC Arquivo Público da Cidade 
de Belo Horizonte; 18/05/2011 à 20/05/2011. 

1 

Seminário de gestão de documentos: 20 anos de políticas arquivísticas e 
do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 2011. (Seminário). 

1 

Seminário de Humanização da Gestão do Trabalho. Fiocruz/ASFOC - 
Sindicato Nacional, 2010. 

1 

Seminário de Políticas Públicas para Bibliotecas Públicas em BH 1 
Seminário do Arquivo Publico de Belo Horizonte - 2008 ou 2009 1 
Seminário do Sistema Nacional de Cultura em Caeté. 1 
Seminário em Formiga - ESBI 1 
Seminário Espírito Santo: um painel da nossa história II -2011 1 
Seminário GED/IEM Minas 2009, 2010 e 2011 1 
Seminário Gestão de Bibliotecas nas Instituições de Ensino - Informação 
Digital e Inteligência Competitiva. 

1 
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Seminário internacional de bibliotecas digitais 1 
SEMINARIO LATINO-AMERICANO ARQUITETURA E 
DOCUMENTAÇÃO. 2008. (Seminário) 

1 

Seminário Políticas de Incentivo à Leitura 1 
Seminário: Gestão e tecnologias da informação: teoria, práticas e 
experiências. / Companhia de Tecnologia da Informação de MG 
(PRODEMGE) – 06/05/2009. 

1 

Palestra: Motivação para o ambiente de trabalho. / Feira do 
Empreendedor 2008,  

1 

Palestra: Competências necessárias aos profissionais do século XXI. / 
Feira do Empreendedor 2008 

1 

Seminário: II Encontro Sistema de Bibliotecas UFGM / Biblioteca 
Universitária UFMG – 10 a 12/03/2010. 

1 

Seminários “diversos em instituições de ensino” 1 
SEMINÁRIOS “E REUNIÕES NA ÁREA” 1 
Seminários de Livros Raros da BU/UFMG 1 
Seminários e encontros na ECI – UFMG. 1 
Seminários e palestras na própria instituição CEMES( Centro Mineiro de 
ensino Superior) em  várias áreas do conhecimento 

1 

Seminários promovidos pela Secretaria de Educação do município em 
que trabalho 

1 

Seminários, eventos promovidos pelo CRB - Muito raramente, um anual - 
Dia do Bibliotecário, em Belo Horizonte - que o Conselho promove. 

1 

Share Point 360 São Paulo 2011-SP 1 
Todos os encontros de bibliotecários da UMEG, palestras entre outros. 1 
Treinamento “Software Sophia;” 1 
Treinamento sobre o Portal Web of Knowledge, as bases de dados Web 
of Science e Derwent Innovation Index, o gerenciador de referências 
bibliográficas EndNote Web e Research ID. 2009. 

1 

V Congresso Internacional de Educação: uma escola para cidadãos – 
Fundação Santillana. Rio de Janeiro/RJ – 2007. 

1 

V Fórum de integração da biblioteca com a sala de aula; 25.05.2011 1 
V Seminário Nacional de Bibliotecas Braille – 2007 1 
VI Congresso Internacional de Educação: educação e qualidade, um 
grande desafio – Fundação Santillana. Recife/PE. – 2008 

1 

VIII Encontro de Bibliotecários da FIOCRUZ e V Encontro da Rede de 
Bibliotecas da FIOCRUZ.Relatoria. 2007 

1 

VIII Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, 
Documentação, Ciências da Informação e Gestão da Informação (EREBD 
Se/Co) – UFMG – Belo Horizonte - MG. 

1 

Visitas organizadas em outras bibliotecas (UFLA, UFJF, Biblioteca 
Pública de Lavras, Formiga, BH ) 

1 

Visitas técnicas, Rio, São Paulo, Brasília, Madrid 1 
Workshop Construção das ferramentas de gestão de documentos. 2011.  1 
Workshop de Catalogação no Pergamum– Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2009. 

1 

Workshop empreendedorismo para profissionais da Informação 1 
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“Palestras técnicas oferecidas pelo sistema FINDES - Projeto Informação 
- palestras oferecidas na Ufes  
WORKSHOP NORMALIZAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO  Juiz 
de Fora – abril 2008 

1 

Workshop organizado pelo sindicato de bibliotecários. 1 
workshop Presente e futuro da Biblioteconomia. 1 
Workshop: Marketing e Promoção de Unidades de Informação. 2007. 
(Oficina). 

1 

X CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Ciência da 
Informação - set /11 - Salvador / BA 

1 

XIX SNBU / Salvador – 2006 1 
XVI Congresso Brasileiro de Arquivologia. 2010. (Congresso).   1 
XVI SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS 
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS 
Rio de Janeiro – outubro 2010 

1 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS - 
Rio de Janeiro – outubro 2010 

1 

XVI SNBU / Rio – 2010 1 
XXXI CBBD - Curitiba – 2005 1 
 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
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APÊNDICE D – Sites consultados e utilizados 
 
 

TABELA 5 - Quantidade de sites citados 
 

Sites utilizados pelos profissionais da informação 
(Bibliotecários) 

Número de vezes que os 
Bibliotecários citaram no 

questionários 
http://www.crb6.org.br 62 
http://www.portalcapes.gov.br 56 
http://www.bn.br 46 
http://www.scielo.org 45 
http://www.ibict.br/ 27 
http: //www.ofaj.com.br 24 
http://www.ufmg.br/ 22 
http://www.febab.org.br/ 20 
http://www.pergamum.pucpr.br/ 18 
http://www.cfb.org.br 15 
http:// www.loc.gov 11 
http://bsf.org.br/ 10 
http://extralibris.org/ 09 
http://www.eci.ufmg.br/ 09 
http://www.bireme.br 07 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ 07 
http://regional.bvsalud.org/php/index.php 06 
http://catalog.loc.gov/ 05 
http://scholar.google.com.br/ 05 
http:// www.usp.br 04 
http://abmg.org.br 04 
http://www.bu.ufmg.br/ 04 
http:// www.biblioconcursos.com.br 03 
http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/index.php 03 
http://www.arquivonacional.gov.br 3 
http://www.marc21.ca/index-e.html  3 
http:// blogbiblioteconomia.blogspot.com 02 
http://biblioteconomiaparaconcursos.com/ 02 
http://br.groups.yahoo.com/group/biblioamigos/ 02 
http://www.biblioo.com.br/ 02 
http://www.bnb.df.gov.br/ 02 
http://www.dgz.org.br/ 02 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 02 
http://www.gercinalima.com/mhtx/pages/apresentacao.php 02 
http://www.holmes.feudo.org/ 2 
http://www.oclc.org/ 02 
http://www.ofaj.com.br/mercados_contexto.php?cod=1 2 
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http://www.periodicos.ufc.br 02 
http://www.usp.br/sibi/ 2 
http://www.worldcat.org/?lang=pt 02 
Htpp://www.scholar.google.com 01 
http:// www.bne.es 01 
http:// www.seer.br 01 
http://aldoibct.bighost.com.br 01 
http://arquiteturadeinformacao.com 01 
http://biblioo.com.br/ 01 
http://ccn.ibict.br/busca.jsf 01 
http://competencia-informacional.blogspot.com 01 
http://dedalus.usp.br/F?RN=252807138 01 
http://eprints.rclis.org/ 01 
http://gebe.eci.ufmg.br/ 01 
http://listas.ibict.br/cgi-bin/mailman/listinfo/bib_virtual 01 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index 01 
http://phlnet.com.br/ 01 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci 01 
http://portaldobibliotecario.wordpress.com/ 01 
http://rabci.org/ 01 
http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf 01 
http://seer.ibict.br/ 01 
http://softwaresbibliotecas.forumbrasil.net/ 01 
http://ufsc.br/ 01 
http://vecam.org/article644.html 01 
http://www.abnt.org.br/ 01 
http://www.acbsc.org.br/site/ 01 
http://www.amigosdolivro.com.br 01 
http://www.ancib.org.br/pages/sites-do-enancib.php 01 
http://www.bibliex.com.br/ 01 
http://www.bibliotecário.wordpress.com/ 01 
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/virtual/periodicos.html 01 
http://www.contentmind.com.br/ 01 
http://www.datacoop.com.br/ 01 
http://www.dbd.puc-rio.br 01 
http://www.dbd.puc-rio.br/ 01 
http://www.documentar.com.br/solucoes/gestao-de-
bibliotecas/ 

01 

http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/cgi
/cgilua.exe/sys/start.htm 

01 

http://www.fontesgerais.com 01 
http://www.iasl-online.org/ 01 
http://www.ifla.org/ 01 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 01 
http://www.pnll.gov.br/ 01 
http://www.puc.com.br 01 
http://www.pucminas.br/biblioteca 01 
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http://www.pucpr.br 01 
http://www.pucpr.br/biblioteca/ 01 
http://www.scirus.com/ 01 
http://www.senado.gov.br/biblioteca/ 01 
http://www.sobresites.com/biblioteconomia/bibliotecarios.  01 
http://www.udcc.org/ 01 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/index 01 
http://www.ufrgs.br 01 
http://www.ufscar.br/ 01 
http://www.worldcat.org/?lang=pt  01 
http:/www.ufba.br/ 01 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 
 
 



 
 

 

102 

 
 
APÊNDICE E – Lista de períodos citados 
 
 
 

TABELA 6 - Relação dos periódicos citados 
 

Periódicos Nacionais específicos da área 
Número de 

vezes que foi 
citado no 

questionário 
Amae Educando 01 
Biblionline 03 
Biblios 07 
Biblioteca e sociedade 01 
Biblioteconomia em Santa Catarina. Perspectivas em Ciência da 
Informação. 

02 

Boletim CFB 04 
Boletim CRB 6 06 
Ciência da Informação  86 
Ciência e informação 04 
Comunicação e informação 02 
Data Grama Zero 38 
Educação e Sociedade 01 
Educação em Revista 01 
Educação Inclusiva 01 
Em questão 07 
Encontros Bibli 18 
Ensaio Pesquisa em educação em ciências 01 
 http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/index  01 
 http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/index 01 
 http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/index 01 
 http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/reb/ 01 
 http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf 03 
 http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/viewissue.php 01 
 http://www.arquivistica.net/ojs/index.php  01 
 http://www.dgz.org.br/index.html 04 
 http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/index 02 
 http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb 01 
 http://www.revistas.ufg.br/index.php/ci 01 
 http://www.seer.furg.br/ojs/index.php/biblos 01 
 http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/index 01 
Informação e Informação 07 
Informação e sociedade 11 
Informação e Sociedade: Estudos 02 
Nova escola 04 
Periódico de Biblioteconomia. 01 
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Periódicos CAPES 08 
Periódicos da área de filosofia, psicologia e ciências sociais 01 
Periódicos da Escola de Ciência da Informação da UFMG 01 
Periódicos na área de ciências humanas e na área da biblioteconomia 01 
Periódicos na área de educação 01 
Periódicos UFMG 01 
Periódicos UNB 01 
Perspectivas em Ciência da Informação 91 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 01 
RAE  –Revista de Administração de Empresa 04 
RAUSP – Revista de Administração Universidade de São Paulo 01 
Repositório Acadêmico de Biblioteconomia 01 
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina 09 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (UFMG)  20 
Revista Ciência da Informação - UFMG. 10 
Revista da ACB 01 
Revista da Biblioteca Nacional 01 
Revista da Ciência da Informação da Paraíba 01 
Revista da SBHC. 01 
Revista de Biblioteconomia da UFMG 20 
Revista de biblioteconomia de Brasília 64 
Revista de Ciência da Informação – IBICT 16 
Revista de ciência da informação de Brasília 03 
Revista de educação 01 
Revista Digital de Biblioteconomia  08 
Revista Eletrônica de Administração 01 
Revista Eletrônica de Biblioteconomia 02 
Revista ibero-americana de Ciência da Informação 01 
Revista Informação e sociedade 02 
Revistas da área de biblioteconomia 01 
Revistas estrangeiras no portal CAPES 01 
Scielo 04 
Transinformação  24 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora em dezembro de 2011 

 



 
 

 

104 

 
 
APÊNDICE F – Periódicos mais citados 
 

TABELA 7 - Periódicos mais citados 
 
Periódicos Nacionais específicos da área 

Número de 
vezes que foi 

citado no 
questionário 

Perspectivas em Ciência da Informação 91 
Ciência da Informação  86 
Revista de biblioteconomia de Brasília 64 
DataGramaZero 38 
Transinformação  24 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (UFMG)  20 
Revista de Biblioteconomia da UFMG 20 
Encontros Bibli 18 
Revista de Ciência da Informação – IBICT 16 
Informação e sociedade 11 
Revista Ciência da Informação - UFMG. 10 
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina 09 
Periódicos CAPES 08 
Revista Digital de Biblioteconomia  08 
Biblios 07 
Em questão 07 
Informação e Informação 07 
Boletim CRB 6 06 
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ANEXO A – RESPOSTAS ABERTAS À QUESTÃO: “PARA VOCÊ, A EDUCAÇÃO 

CONTINUADA É OU FOI IMPORTANTE? POR QUÊ?  
 

 

QUADRO 2 - Razões e importância da educação continuada 
É importante, porque além de se atualizar, você consegue acompanhar as inovações. 

É importante porque, através da educação continuada, podemos adquirir novos conhecimentos e qualifica-

ção.  

É importante porque possibilita capacitação para os novos mercados e novas tecnologias disponíveis. 
 
É muito importante, porque abre caminhos para novos aprendizados, devido à necessidade de nos preparar-
mos e sermos profissionais qualificados e competentes para o mercado de trabalho, uma vez que o que não 
falta é trabalho, e, sim, mão-de-obra especializada.  
Atualização profissional. 
 
A Educação é importante para todos os profissionais que atuam em qualquer tipo de cargo de gestão ou de 
atendente. As demandas se modificam e é necessário acompanhar. 
 

Sim.  Muito importante, porque não somente o empregador, mas os próprios usuários/clientes procuram 
saber se você anda em contínuo crescimento profissional. Além de agregar valor ao seu perfil profissional, a 
educação continuada oferece vínculos profissionais e pessoais que podem fazer diferença na sua vida.  
É importante. Me mantém atualizada e ficada no desenvolvimento profissional e de conhecimento. 
 
É importante, porque, além de se atualizar, você consegue acompanhar as inovações. 
 
É importante porque, através da educação continuada, podemos adquirir novos conhecimentos e qualifica-
ção. 
 
 
É importante. Porque é preciso conhecer, explorar novas ideias para atingir um ótimo desempenho tanto 
profissional como pessoal. 
 
É importante para atualização. Devido ao alto conhecimento do dia-a-dia. 
 
É importante e continuará a ser. Um profissional, principalmente bibliotecário, deve se manter sempre 
atualizado. 

Porque se torna um diferencial profissional, tornando o bibliotecário com habilidades e competências mais 
adequadas à modernidade. Mais conhecimento, mais seguro e confiante, mais empreendedor. 

É muito importante, porque abre caminhos para novos aprendizados, devido à necessidade de nos preparar-
mos e sermos  profissionais ficados e competentes para o mercado de trabalho, uma vez que o que não falta 
é trabalho, e sim, mão-de-obra especializada. 
 

É importante porque possibilita capacitação para os novos mercados e novas tecnologias disponíveis.  
 
É importante. Porque é preciso conhecer, explorar novas ideais para atingir um ótimo desempenho tanto 
profissional e como pessoa.  
 
Sim, a educação continuada é muito importante porque nos mantém atualizados quanto às novidades da á-
rea. 
 
Para mim é muito importante, pois é muito complicado trabalhar com informação e não estar atualizado.  
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É importante porque através da educação continuada podemos adquirir novos conhecimentos e qualificação.  
 
Sim, acho que ela é uma forma de estamos sempre em contato com o novo, em dia com as mudanças tanto 
da nossa sociedade em geral, quanto da nossa área.  
 
É importante porque através da educação continuada podemos adquirir novos conhecimentos e qualificação.  
 
Sim. Como é bem sabido no campo da Ciência da Informação e, inclusive, essa premissa constitui uma das 
leis da Biblioteconomia exaradas por Ranganatham, "a biblioteca é um organismo vivo." Sob essa égide é 
condição sine qua non para o exercício pleno da profissão de Bibliotecário a apreensão, incessante, de novos 
conhecimentos que lapidem, sempre e tanto, o seu fazer cotidiano. 
 
É importante, pois é através da educação continuada que estaremos informados e atualizados na área, con-
tribuindo também para nosso crescimento profissional e pessoal.  
 
Sim. Porque me preparou para trabalhar com novas tecnologias, me capacitou para o desempenho de dife-
rentes funções e me forneceu habilidades e competências que não foram adquiridas na graduação.  
 
É e se manterá sempre importante para acompanhar a evolução do conhecimento, da tecnologia e da infor-
mação.  
Sim, possibilita o aperfeiçoamento e atualização diária.  
Para mim, a educação continuada permite que não sejamos o bibliotecário que a maioria das pessoas imagi-
na: velhinhas com o coque no cabelo... Procuro tornar a biblioteca um local menos sério, estimulando habi-
lidades e a criatividade dos usuários, e gerando conhecimento, que não precisam necessariamente vir apenas 
dos livros. 

 
Claro! Porque a educação continuada dá condições de aprimorar os conhecimentos adquiridos e dá condi-
ções de adquirir novos conhecimentos; consequentemente nos faz profissionais melhores e mais habilitados 
para assumir novos desafios. Sem dúvida nenhuma a educação continuada contribui para a minha progres-
são na carreira, ampliando minha bagagem de conhecimentos. 

 
O grande problema é a dificuldade de encontrar cursos na nossa área, principalmente em nossa região, pois a 
barreira maior ainda é a distância e a falta desses cursos, obrigando, assim, nós bibliotecários a fazermos 
cursos fora de nossa área de atuação. 
 
E futuramente poderá ter um peso maior na oportunidade de conquista de um novo emprego.  

 
Muito. Melhora as competências, proporciona novos relacionamentos profissionais. 
É importante, pois nos atualiza, mantém em contato permanentemente com a informação em todos os 
contextos, aproxima-nos de pessoas que produzem e divulgam informação. 
 
Muito importante. Além do aumento da remuneração, os instrumentos de educação continuada utilizados me 
ajudam a crescer pessoal e profissionalmente, proporcionando meios para enfrentar os desafios cotidianos da 
unidade de informação. 

 
Sim extremamente importante. Aperfeiçoamento, capacitação, atualização, o próprio mercado nos cobra esta 
educação continuada. 

 
A Educação continuada é muito importante para todo profissional, pois traz atualizações e novas ferramen-
tas de trabalho, tornando assim o trabalho melhor e mais eficiente.  
 
É importante para o profissional se manter atualizado em uma sociedade que está cada vez mais dinâmica.  
 
Por que me permite obter novas oportunidades de aprimoramento tanto pessoal como profissional. 
 
É importante para o desempenho na minha função. 
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É sempre importante, pelo fato das constantes mudanças nas sociedades do conhecimento e lógica, enfim, na 
sociedade como um todo. Assim, para nos mantermos no mercado de trabalho, é impossível estagnarmos no 
que aprendemos na graduação sem pagar o ônus da obsolescência. Porém, há de se ter a sorte de conseguir 
trabalhar em um lugar que há incentivo para tais atualizações, caso contrário, fica tudo por conta própria de 
achar um curso ou evento virtual (EAD).  
 
 
É importante no que tange tanto à atualização profissional quanto na abertura de novas frentes de trabalho. 
 
Sim, o constante aperfeiçoamento me proporciona uma visão diferenciada nas rotinas diárias, no lidar com a 
equipe e com os usuários. 
Na minha concepção, a educação continuada é primordial para que qualquer profissional se mantenha no 
mercado de trabalho. No caso de bibliotecários, é a melhor forma de poder contribuir de maneira efetiva 
para o atendimento aos usuários. 
  
Como o conhecimento não é estático, o profissional, em especial o que lida com informação, deve continuar 
se aprimorando e buscando especializar na área onde atua sem perder de vista o horizonte e o contexto mais 
amplo da sociedade da informação. 
 
Com certeza é muito importante. É com ela que podemos nos atualizar e trocar ideias com os profissionais 
da nossa área. 
 
Foi um importante meio de atualização, e contato com outras áreas, pois o curso era aberto a qualquer curso 
superior 
É importante. A concorrência na vaga de emprego está grande. Independente disso tem sempre que estarmos 
atualizados para despenharmos com eficiência nossa profissão, dispondo dos recursos que nos é oferecido 
MRDO 
Possibilitou crescimento intelectual e profissional além da interação com outros profissionais 
 
Para melhor atuação e comunicação com a comunidade a que a Biblioteca esta servindo.  
 
É muito importante, quanto mais conhecimento melhor, o mundo e a tecnologia não para, também não po-
demos ficar estacionados. 
 
 
Estou mudando de ramo, trabalho no Estado e a educação continuada na minha área não é interessante pro-
fissionalmente, posto que não exista incentivo por parte do governo. 
Importante. A educação continuada proporciona novos conhecimentos e ampla visão da área de trabalho. 
 
Justamente para nos colocar em pé de igualdade com o desenvolvimento lógico e acompanhar as mudanças 
vivenciadas hoje na área.  
 
Sim, para o profissional se manter atualizado e realizar serviços relevantes para os usuários, diante das cons-
tantes mudanças da sociedade atual, esta é a única alternativa. A educação continuada tem a importância de 
atualizar os profissionais tecnicamente e logicamente.   
 
Até o momento a educação continuada tem sido de fundamental importância para minha vida profissional e 
pessoal. Já foram vários trabalhos desenvolvidos na instituição, que só foram possíveis, depois dessas quali-
ficações. 
 
Sempre é importante, pois temos que estar atentos às novidades da área e principalmente aplicar as atualiza-
ções em nosso local de trabalho. Por me ressalto que falta mais disponibilidade de cursos de pós-graduação 
em nossa área (até de graduação mesmo), isso é um grande entrave na nossa carreira. 
 
A educação continuada é - e sempre será - importante na vida de todo profissional, seja ele da área 023.4 
(Profissão de bibliotecário) ou de outra área. É através da educação continuada que ocorre o desenvolvimen-
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to da formação básica e também de competências e habilidades específicas ou múltiplas. 
 
Sim quando temos a oportunidade de seguir na mesma linha em que somos graduados e atuamos é um ótimo 
meio de ficar por dentro das inovações e novas oportunidades que a área de atuação oferece. 
 
É muito importante, porque ela abre a nossa mente para o nosso exercício profissional de forma que come-
çamos a nos questionar o que podemos mudar e melhorar na nossa prática profissional. E também porque 
ela nos conecta com profissionais de diversas áreas e isso é muito proveitoso na troca de ideias e de valori-
zação dos nossos ideais. 
 
A profissão de bibliotecário exige atualização constante. O bibliotecário que não se atualiza para no tempo. 
A educação continuada não é só muito importante, mas imprescindível para os bibliotecários se manterem 
no mercado. 
 
É muito importante, pois cada vez mais inovações e logias aparecem, e acredito que a educação continuada 
é uma forma de estarmos atualizando junto ao Von os conhecimentos. 
 
Claro. A educação continuada é uma forma de aprimorar os conhecimentos e interagir com pessoas aumen-
tando a experiência no trabalho. 
 
Sim. É uma oportunidade para manter atualizada na área de atuação. O atual contexto em que vivemos exi-
ge, cada vez mais, que do profissional da informação esteja atento às inovações da própria área e de outras 
correlatas, buscando sempre novos conhecimentos para atuar de forma eficiente frente às inúmeras mudan-
ças ocorridas na Sociedade da Informação. 
 
É importante, porque contribui para a atualização, agrega conhecimentos. 
 
Porque me permite rever posturas e mudá-las se necessário, bem como aplicar o conhecimento recém adqui-
rido em determinadas situações do dia a dia. 
 
A educação continuada é requisito para progressão profissional e salarial como servidora pública, além de 
me oferecer qualificação por competência, e abertura de caminhos profissionais como a docência. 
 
A educação continuada é importante para qualquer pessoa, pois ao longo da vida estamos em um constante 
aprendizado, seja em qualquer ambiente. A educação continuada é uma troca de experiências e nos dá mais 
oportunidades de agregar conhecimento e melhorar as aptidões em áreas relacionadas com a bibliotecono-
mia. 
 
É importante. Na medida em que permite a atualização profissional, troca de experiência e acréscimo de 
conhecimento. Para que sejamos atuantes, pois não existe profissional pronto, acabado, mas em constante 
formação. 
 
É uma questão de aproveitar as oportunidades, ir à busca de novas respostas para as perguntas antigas e no-
vas. É importante. Na medida em que permite a atualização profissional, troca de experiência e acréscimo de 
conhecimento. Para que sejamos atuantes, pois não existe profissional pronto, acabado, mas em constante 
formação. 
 
É importante. Estamos em constante movimento. Novas tecnologias surgindo a cada instante. Novos desafi-
os na prática da profissão surgem todos os dias e os conhecimentos adquiridos ou revividos nos abrem ca-
minhos para a resolução de problemas novos e velhos. 
 
Sim, porque me mantém atualizada e em sintonia com o novo contexto informacional em que vivemos, pos-
sibilitando assim, não só uma satisfação pessoal e profissional, bem como a melhoria do trabalho por mim 
desenvolvido. 
 
É muito importante para qualquer profissional, principalmente os da Biblioteconomia em função das novas 
tecnologias e informações em diversos formatos e suportes. 
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É importante, mas na instituição em que trabalho não foi reconhecido financeiramente. 
 
É importante. Lidamos com tecnologias que se aperfeiçoam constantemente. O contato com os cursos nos 
mostra novo possibilidades sobre como desenvolver nosso trabalho, além de aprendermos a utilizar as fer-
ramentas com toda sua potencialidade. 
 
Como o próprio nome diz "continuada" ela não deve parar, assim, ela foi, está sendo importante no momen-
to, pois estou na minha segunda especialização, e sei que darei continuidade a minha formação 
 
É muito importante, pois o curso de graduação nos dá a base para exercer a profissão, mas é com a educação 
continuada que construímos nossa carreira de acordo com nossos interesses específicos. 
 
A educação continuada é fundamental para que o bibliotecário mantenha-se ativo, integrante do mercado de 
trabalho. Com as constantes mudanças informacionais da atualidade, não se pode pensar o fazer bibliotecá-
rio sem os acréscimos obrigatórios da educação continuada. 
 
É importante para mim, pois onde trabalho é pouco ouvido. As determinações apenas devem ser cumpridas, 
pouco nos escutam.  Mas não deixo de ter argumentos para conversar com outras pessoas que querem dar 
palpites sem conhecimento. Pois existem muitos "bibliotecários" (ocupando nosso espaço), mas poucos são 
na realidade. 
 
Sim. Pois a constante atualização nos traz uma percepção melhor das novas práticas e diminui a resistência 
às novas ideias trazidas pela sociedade da informação e do conhecimento. 
 
A educação continuada é muito importante, porém não é oferecida para o profissional bibliotecário confor-
me nossa demanda na instituição. 
 
Trata-se de uma forma de manter-se atualizado e ter êxito profissional 
 
A educação continuada é importante, porém apenas para a academia. Sinto que o mercado de trabalho exige 
apenas EXPERIÊNCIA. Mestrado, doutorado, cursos de línguas, cursos de aperfeiçoamento não te colocam 
à frente quando você não tem muita experiência da gestão de uma biblioteca. 
 
Porque cada dia que passa os avanços tecnológicos de dão oportunidade de tomar conhecimento das infor-
mações mais recentes e de todas as novidades em todas as áreas que acontecem no Mundo. 
 
Sim, afinal como tudo na sociedade está em constante transformação e evolução, temos que acompanhar. 
 
Crescimento profissional e pessoal; atualização com relação aos serviços prestados aos usuários; maior inte-
ração com a atual sociedade, dita, da informação e do conhecimento; atualização com relação às atividades 
técnicas cotidianas. 
 
Porque possibilita o aprimoramento profissional, com atualização, inserção em outras áreas do conhecimen-
to e práticas profissionais em outras áreas. 
 
É importante por ser uma alternativa para busca por competências e capacitações do mediador da informa-
ção. 
 
Para que não fiquemos "obsoletos" devemos sempre procurar atualizações; caso contrário, estaremos fora do 
mercado de trabalho, principalmente na iniciativa privada. Devemos ser dinâmicos, criativos e antenados 
nas informações atualizadas. 
 
Sim, acho importante, apesar de na prática ainda não ter havido reflexos financeiros. Estou investindo em 
cursinhos para concursos públicos na área de Direito e iniciarei a graduação em Direito ano que vem. Ape-
sar de gostar muito da área de Biblioteconomia e me qualificar, não tenho obtido o reconhecimento e remu-
neração que gostaria.Talvez no futuro, eu possa trabalhar com os fundamentos da Biblioteconomia e do Di-
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reito simultaneamente. 
 
A educação continuada sempre será importante, pois quanto mais estudamos aumentamos o leque de conhe-
cimento nos capacitou, e em decorrência dessa busca pelo saber, criamos oportunidades de melhorias no 
emprego, na remuneração e principalmente, na qualidade de nossos serviços a sociedade. 
 
A cada retorno ao banco da escola tenho, em seguida, um ganho profissional em conhecimento, network e 
remuneração. 
 
É importante, pois me possibilita estar sempre atualizada quanto a novos conhecimentos e novas práticas 
que poderão me auxiliar em minha rotina de trabalho. 
 
Sim, pois é a garantia que meu conhecimento é renovado e aumentado, aumenta meu leque de contatos pro-
fissionais e pessoais, e incrementa minha carreira. 
 
Procuro me atualizar constantemente sobre os novos acontecimentos ou novidades na minha área. Penso que 
educação continuada pode me oferecer, o curto ou longo prazo, uma melhora de salário, cargo e destaque 
numa oportunidade de emprego, além de me transformar numa profissional cada vez mais capaz e diversifi-
cada. 
 
A constante revisão de conteúdo oferece ao profissional melhor capacidade para buscar as melhores solu-
ções diante de questões não estudadas no período universitário. 
 
É importante. Mas é muito difícil aplicá-la no ambiente de trabalho. 
 
Sim e continua sendo muito importante. Mesmo que eu não consiga um retorno profissional mais satisfató-
rio ou uma remuneração melhor; a minha satisfação pessoal e intelectual supera estes fatores. 
 
Totalmente, é o que possibilita mantermos atualizados, quer algo mais imperioso que acompanhar o que está 
acontecendo a sua volta?! 
 
É importante. Possibilita adquirir novas técnicas, conhecimentos descondicionar o olhar e poder inovar nos 
serviços prestados. 
 
É importante para o meu conhecimento e atualização para  atuação nas áreas em que trabalho de biblioteca 
escolar e de biblioteca pública pois trabalho no interior de Minas Gerais e são as opções que tenho para tra-
balho. Como optei trabalhar em Biblioteca Pública e Municipal, sofro por não ter uma estrutura adequada de 
trabalho, por mais que tente , vivo numa uma corrida contra o tempo, pois me formei há 25 anos atrás.Tento 
me atualizar pela internet e na medida do possível participar de eventos promovidos na capital. 
 
É importante. É uma forma, até certo ponto mais rápida e com menos custos de tempo e financeiramente, de 
se manter atualizado com novidades pertinentes a área de atuação, principalmente com os cursos a distância 
possibilitam uma decisão de horário e como estar estudando. 
 
É importante, simplesmente pelo fato de que o ser humano está em constante evolução. Qualquer conheci-
mento adquirido faz com que possamos progredir em termos profissionais e também pessoais.A educação 
continuada é imprescindível. Não é possível parar de estudar sendo um bibliotecário na Sociedade do Co-
nhecimento.   
 
É importante porque complementou algumas deficiências do curso de Biblioteconomia. O curso dá pouca 
prática, vivência na área, então a educação continuada. 
 
É importante porque o mundo evolui continuamente e temos que nos atualizar sempre, principalmente por-
que somos mediadores da informação. 
 
É importante, por que nos prepara para possíveis mudanças de paradigmas. 
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Na educação continuada há a possibilidade de novos conhecimentos e abre-se horizontes infinitos de atua-
ção tanto em nossa área de formação bem como em outras áreas. E o fazer bibliotecário se torna mais efici-
ente com relação ao conhecimento adquirido. 
 
A educação continuada é importante como instrumento de contínua avaliação e fortalecimento profissional e 
pessoal. Contudo, até a presente data, não surtiu efeito para fins de progressão salarial ou de carreira no ser-
viço público onde estou inserida. É sempre importante, o bibliotecário não pode ficar isolado, desatualizado, 
sem interação/comunicação com as atualidades, não condiz com sua área. 
 
Trabalho com educação e contribuo para a formação de leitores, portanto, tem que partir de mim o exemplo 
e motivação para estudar e se atualizar. 
 
Sim! Para conseguir melhor colocação no mercado. Para atualizar perante a constante modificação da socie-
dade. Complementação do aprendizado na área de gestão e RH. 
 
Sim. É importante para agregar valor ao conhecimento, alcançar promoções no emprego e se atualizar cons-
tantemente. 
 
Sim, pois mantém a competitividade, a empregabilidade e aumenta o portfólio informacional do profissio-
nal, abrangendo o leque de habilidades e competências. Atualmente, não se pode pensar em um profissional 
que não se atualize continuamente, principalmente o Bibliotecário, que deve desenvolver a habilidade do 
estudo autônomo, o que a internet tornou mais fácil, pois o acesso às informações estão ao alcance do mou-
se. O que realmente engessa, não é o acesso à educação continuada, mas sim a resistência de alguns pares 
em manter-se atualizado. O conteúdo, está ao nosso redor, basta ao profissional querer acessá-lo. 
Principalmente relacionado a atualizações transmitidas pelos professores e o interesse em divulgar informa-
ções mais seguras na comunidade acadêmica onde atuo. 
 
Sim, pois o crescimento profissional deve ser ininterrupto durante o período de atividade. 
 
A educação continuada é importante,porque vc se sente motivada para sempre está buscando novas infor-
mações,adquirindo experiências,enriquecendo seu currículo e ampliando seus conhecimentos. 
 
É importante para acompanhamento das mudanças técnicas e para progressão na carreira. 
 
Para mim, a ed. continuada é de suma importância em todas as áreas, mas, principalmente, na área da infor-
mação/Biblioteconomia, pois, esta é uma área em constante mudança e altamente diversificada. 
 
Até o momento não obtive qualquer benefício em curto prazo com os programas de educação continuada. 

 
Sim, para aperfeiçoar o conhecimento adquirido na graduação, e para me qualificar diante das modificações 
ocorridas na pós-graduação. De modo a permitir que eu exerça minhas atividades com uma melhor qualida-
de e eficiência. 
Geralmente a maioria dos trabalhos apresenta a exigência de especialização, a educação continuada cria a 
oportunidade de especializar em alguma área de interesse. 
 
É importante na medida em que contribui para o meu crescimento profissional e intelectual, agregando valor 
a minha profissão 
Sim, porque aprender nunca é demais. Quanto mais sabemos, mais ficamos cultos. 
 
Sim. Atualização, progressão nas carreiras e novas oportunidades. 
 
Muito importante. Porque nos torna abertos a novas ideias, decisões, habilidades, progressões, e principal-
mente capacitação e melhor desempenho no mercado de trabalho 
 
É de extrema importância uma vez que, a partir, da continuação dos estudos sua percepção se torna mais 
abrangente, mais crítica, mais apurada. 
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Fator primordial, principalmente pela característica de nossa sociedade que todos os mais o meios de comu-
nicação estão em constante mudança tecnológica, portanto um profissional para ter seu valor e melhorar seu 
trabalho deve sempre buscar conhecimentos que favoreçam sua classe e a profissão. 
 
É muito importante, pois somente desta forma é possível crescer profissionalmente como também oferecer 
um serviço de qualidade aos usuários de qualquer biblioteca. 
 
Sim, pois adquiri conhecimentos na área de Arquivologia, que é importante para o meu trabalho atual, além 
de contribuir para a progressão na carreira. 
 
É importante. Porque através destes instrumentos o profissional pode reciclar e ampliar seus conhecimentos. 
A educação continuada interfere de maneira positiva na qualidade do profissional. 
 
Foi sempre importante, posso afirmar que desde que sair da Universidade não parei de estudar, de fazer des-
cobertas e leituras que me auxiliam na melhor execução do meu trabalho. 
 
Porque amplia o conhecimento já consolidado com a Graduação, e mantém o profissional em dia com as 
mudanças da área, ou outros assuntos de seu interesse e os que vão acrescentar na sua carreira. 
 
/A meu ver a educação continuada é o que nós mantemos com o vínculo das pesquisas e teses de pesquisa. 
Não há como desenvolver uma atividade biblioteconômica sem estudos e sem conhecer as atividades da 
área. 
 
Fiz um curso EAD de letramento informacional o qual nunca tinha ouvido falar e foi muito importante, pois 
me atualizou sobre o que estava em foco na área. 
 
Ficar preparado nas novas mídias, tecnologias e diário imposto pela sociedade do conhecimento. 
 
È importante. No trabalho ou mesmo fora dele, estou sempre em prol dele. A educação continuada faz falta 
principalmente no trabalho tendo em vista que na universidade o conhecimento acontece primeiro, então 
precisamos estar sempre na linha de frente. Em termos financeiros, favoreceu para eu mudar de nível no 
plano de cargos e consequentemente um aumento de salário. 
É importante por que o profissional, não somente o bibliotecário necessita estarem atento as mudanças cons-
tantes em nosso meio profissional e social. Como Bibliotecário, acho que as tecnologias chegaram para fi-
car, e é quase uma obrigação de nossa profissão estar atento as mudanças tecnológicas. Facilitando o nosso 
trabalho e apoiando o usuário final em suas incertezas. 
 
Sim, pois nos deixa mais atualizados quanto a assuntos relacionados à nossa área. Possibilita a interação 
com outros profissionais da área, para conhecer seus projetos e experiências profissionais. 
 
A educação continuada é fundamental para o desenvolvimento profissional, estamos numa sociedade em 
transformação e com grande avanço tecnológico, por isso, se aperfeiçoar, buscar mais conhecimento é es-
sencial para o crescimento e melhoria na prática profissional. 
 
É importante, porque todos os profissionais, independente da área de atuação, precisam buscar qualificação 
depois de formado. 
 
Muito importante. Acho que principalmente no nosso curso (biblioteconomia) com o avanço da informática 
temos que estar sempre preparados e dispostos a mudanças, mudanças estas que somente vamos adquirir 
com participação de eventos e cursos, como disseminadores da informação precisamos estar sempre a frente 
das inovações principalmente nos centros educacionais. 
 
É importante, pois a sociedade do conhecimento pede que os profissionais, independente de área, se atuali-
zem às novas realidades do mercado. 
 
Sim, é muito importante. Atualmente estou me programando para fazer pós-graduação, mas estou encon-
trando dificuldades na escolha. Há poucas opções de cursos em BH 
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É a forma de me manter atualizada e poder continuar a prestar serviços à altura das exigências da UFMG. 
 
É importante porque permite atualização de conhecimentos e aprimoramento de práticas profissionais, em 
prol de prestação de serviço com qualidade ao usuário. 
 
É importante porque permite atualização de conhecimentos e aprimoramento de práticas profissionais, em 
prol de prestação de serviço com qualidade ao usuário. 
A educação continuada é sempre importante. Jamais qualquer profissional poderá deixar de se especializar. 
Com tantas inovações tecnológicas, é impossível se anular, exercendo as atividades sempre da mesma for-
ma. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. O bibliotecário de hoje, tem que ser dinâmico, cria-
tivo, inovador. Só através da educação continuada é possível o bibliotecário ser valorizado, ocupando um 
espaço maior na sociedade. 
 
Educação continuada é muito importante, pois mantém o profissional alinhado com as novas demandas da 
sociedade. 
 
É muito importante, pois vai acomodando e quando vai ver esta desatualizada de tudo que acontece ao nosso 
redor. Eu arrependo de não ter feito pós-graduação e mestrado. Agora já estou aposentando. 
 
Sim. Para manter-me atualizada e consequentemente melhora na prestação de serviços. 
 
Contribui para o desenvolvimento profissional 
 
Procuro me atualizar constantemente sobre os novos acontecimentos ou novidades na minha área. Penso que 
educação continuada pode me oferecer, a curto ou longo prazo, uma melhora de salário, cargo e destaque 
numa oportunidade de emprego, além de me transformar numa profissional cada vez mais capaz e diversifi-
cada 
 
A área da CI exige constante aperfeiçoamento. Para manter-se inserido na realidade da sociedade essa atua-
lização é muito importante. 
 
Através da educação continuada obtive uma remuneração maior. 
 
Ampliou meus horizontes e facilitou a compreensão/atuação profissional. Financeiramente foi indiferente. 
 
Possibilidades de acrescentar e prospectar conhecimento. 
 
Importante para a formação pessoal e profissional. Desenvolvimento de habilidades. 
 
É importante sempre e deve ser contínua pois as informações se desatualizam rapidamente na Sociedade do 
Conhecimento. 
A constante revisão de conteúdo oferece ao profissional melhor capacidade para buscar as melhores solu-
ções diante de questões não estudadas no período universitário. 
 
É importante.  Mas é muito difícil aplicá-la no ambiente de trabalho. 
 
Sim e continua sendo muito importante. Mesmo que eu não consiga um retorno profissional mais satisfató-
rio ou uma remuneração melhor; a minha satisfação pessoal e intelectual supera estes fatores. 
 
È muito importante, devemos sempre renovar atualizar. 
 
É importante principalmente para manter a atualização das técnicas biblioteconômicas 
 
Sim e continua sendo muito importante. Mesmo que eu não consiga um retorno profissional mais satisfató-
rio ou uma remuneração melhor; a minha satisfação pessoal e intelectual supera estes fatores. 
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É importante, pois na área de ciência da informação como em outras áreas nada é estático, mudanças, novas 
formas de trabalhar o conSim e continua sendo muito importante. Mesmo que eu não consiga um retorno 
profissional mais satisfatório ou uma remuneração melhor; a minha satisfação pessoal e intelectual supera 
estes fatores. 
 
Sim. Permite atualização e continuidade dos estudos. 
 
Totalmente, é o que possibilita mantermos atualizados, quer algo mais imperioso que acompanhar o que está 
acontecendo a sua volta?! 
 
É importante. Possibilita adquirir novas técnicas, conhecimentos descondicionar o olhar e poder inovar nos 
serviços prestados. 
 
Considero que sempre foi importante, tanto que sempre procurei participar, de pelo menos uma atividade 
por ano, que me proporcionasse informação profissional. 
 
Trabalho no Setor de processamento técnico, e acredito que para o desempenho da minha importantíssima 
função a melhor educação continuada é o interesse em saber mais e o conhecimento geral como resultado do 
interesse. E especificamente, algum conhecimento das áreas com as quais atuo profissionalmente. Não acho 
que uma pós-graduação possa melhorar minhas atividades de catalogação, classificação e indexação, que é 
um trabalho técnico (porém filosófico) por natureza. O que melhora minha atuação é algum domínio das 
áreas em que classifico e indexo, memória, coerência, lógica e percepção. Acredito que educação continuada 
é muito mais que um mestrado (claro que o título seria ótimo para meu ego (acho nem isso) e a pesquisa 
seria incrível para aumentar meus conhecimentos e o resultado? Ah, o resultado, talvez, empoeirasse nas 
estantes, como vejo constantemente acontecer). Porém não preciso de estar numa academia para fazer a pes-
quisa que eu quero e nem saber sobre o que quero. Preciso apenas de interesse, e de recursos, que tenho de 
sobra e me considero privilegiada por estar numa biblioteca. Nada substitui o interesse.  Nada substitui ter 
informações aleatórias que vem até mim cotidianamente, [bem] vindas através dos livros com os quais tra-
balho (e se eu não fosse bibliotecária, de outra forma não as teria assim tão de graça, assim tão "ofereci-
das!", sem que eu faça esforço nenhum para tê-las, rá!) e que se conectam com outras informações, se aglu-
tinam ou se confrontam, se transformam e até se recriam. Isso para mim é educação continuada: o interesse 
vivo, conhecimento pelo conhecimento, sem um objetivo especifico, sem uma justificativa. Educação conti-
nuada é alegria para o espírito, não uma meta de chegada [já que no meu caso, profissionalmente, o enten-
dimento e o conhecimento técnico que tenho é suficiente para o desempenho da minhas tarefas]. Beijos e 
muita educação continuada para vc! Apenas me responda: para haver educação continuada é preciso que 
haja educação parada? Para mim toda educação formal que tive foi cheia de lacunas, travada.  
Por isso sigo continuando a educação que não tive.  
bjs, felicidades para vc. 
 
É importante, simplesmente pelo fato de que o ser humano está em constante evolução. Qualquer conheci-
mento adquirido faz com que possamos progredir em termos profissionais e também pessoais 
 
A educação continuada é imprescindível. Não é possível parar de estudar sendo um bibliotecário na  Socie-
dade do Conhecimento.   
 
É importante porque complementou algumas deficiências do curso de Biblioteconomia. O curso da pouca 
prática, vivência na área, então a educação continuada. 
 
É importante porque o mundo evolui continuamente e temos que nos atualizar sempre, principalmente por-
que somos mediadores da informação 
 
Na educação continuada há a possibilidade de novos conhecimentos e abrem-se horizontes infinitos de atua-
ção tanto em nossa área de formação bem como em outras áreas. E o fazer bibliotecário se torna mais efici-
ente com relação ao conhecimento adquirido. 
 
Sim, pois mantém a competitividade, a empregabilidade e aumenta o portfólio informacional do profissio-
nal, abrangendo o leque de habilidades e competências. 
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Atualmente, não se  pode pensar em um profissional que não se atualize continuamente, principalmente o 
Bibliotecário, que deve desenvolver a habilidade do estudo autônomo, o que a internet tornou mais fácil, 
pois o acesso às informações estão ao alcance do mouse. 
O que realmente engessa, não é o acesso à educação continuada, mas sim a resistência de alguns pares em 
manter-se atualizado. O conteúdo, está ao nosso redor, basta ao profissional querer acessá-lo. 
 
Principalmente relacionado a atualizações transmitidas pelos professores e o interesse em divulgar informa-
ções mais seguras na comunidade acadêmica onde atuo. 
 
A educação continuada é importante para nos manter atualizados com a área de biblioteconomia e ciência da 
informação, devido aos avanços tecnológicos. 
 
A educação continuada é importante,porque vc se sente motivada para sempre está buscando novas infor-
mações,adquirindo experiências,enriquecendo seu curriculo e ampliando seus conhecimentos. 
 
Para mim, a ed. continuada é de suma importância em todas as áreas, mas, principalmente, na área da infor-
mação/Biblioteconomia, pois, esta é uma área em constante mudança e altamente diversificada 
Leitura, informação e conhecimento são sempre importantes na vida de qualquer ser humano. Se isso é vem 
com a educação formal ou não, não importa. Nem sempre o conhecimento que você necessita para desem-
penhar melhor suas funções é adquirido em cursos. Temos que buscar esse conhecimento quase que diaria-
mente, com as leituras. Como sou muito curiosa, além de ler literatura, busco ler muito sobre a incentivo à 
leitura, formação de leitor, mediação da leitura e outros que me interessarem. 
 
Geralmente a maioria dos trabalhos apresenta a exigência de especialização, a educação continuada cria a 
oportunidade de especializar em alguma área de interesse. 
 
Fator primordial, principalmente pela característica de nossa sociedade que cada mais o meios de comunica-
ção estão em constante mudança tecnológica, portanto um profissional para ter seu valor e melhorar seu 
trabalho deve sempre buscar conhecimentos que favoreçam sua classe e a profissão. 
 
Sim, pois adquiri conhecimentos na área de Arquivologia, que é importante para o meu trabalho atual, além 
de contribuir para a progressão na carreira 
 
É importante, porque um profissional que não se atualiza acaba ficando fora do mercado. 
 
 É importante. Porque através destes instrumentos o profissional pode reciclar e ampliar seus conhecimen-
tos. A educação continuada interfere de maneira positiva na qualidade do  profissional. 
 
Porque amplia o conhecimento já consolidado com a Graduação, e mantém o profissional em dia com as 
mudanças da área, ou outros assuntos de seu interesse e os que vão acrescentar na sua carreira. 
 
È importante. No trabalho ou mesmo fora dele, estou sempre em prol dele. A educação continuada faz falta 
principalmente no trabalho tendo em vista que na universidade o conhecimento acontece primeiro, então 
precisamos estar sempre na linha de frente. Em termos financeiros, favoreceu para mim  mudar de nível no 
plano de cargos e consequentemente um aumento de salário. 
é importante por quê o profissional, não somente o bibliotecário, necessita estar atento as mudanças constan-
tes em nosso meio profissional e social. Como Bibliotecário, acho que as tecnologias chegaram para ficar, e 
é quase uma obrigação de nossa profissão estar atento as mudanças tecnológicas. Facilitando o nosso traba-
lho e apoiando o usuário final em suas incertezas. 
Muito importante. 
Acho que principalmente no nosso curso (biblioteconomia) com o avanço da informática temos que estar 
sempre preparados e dispostos a mudanças, mudanças estas que somente vamos adquirir com participação 
de eventos e cursos, como disseminadores da informação precisamos estar sempre a frente das inovações 
principalmente nos centros educacionais. 
É a forma de me manter atualizada e poder continuar a prestar serviços a altura das exigências da UFMG 
A educação continuada é fundamental para o bibliotecário mineiro, pois por meio dela obtemos conheci-
mentos não contemplados durante a graduação, seja pela defasagem dos currículos e/ou pelo enfoque que os 
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mesmos apresentam, inclinando mais para a Ciência da Informação do que para a Biblioteconomia. 
A educação continuada é sempre importante. Jamais qualquer profissional poderá deixar de se especializar. 
Com  tantas inovações tecnológicas, é impossível se anular, exercendo as atividades sempre da mesma for-
ma. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. O bibliotecário de hoje, tem que ser dinâmico, cria-
tivo, inovador. Só através da educação continuada é possível  o bibliotecário ser valorizado, ocupando um 
espaço maior na sociedade. 
Considero importantíssima a educação continuada para podermos nos atualizar na profissão. Com o crescen-
te desenvolvimento do campo da informação, é necessário estarmos informadas para exercermos nossa pro-
fissão com qualidade. 
É um fator fundamental, visto que na sociedade atual as informações mudam muito rápido, assim como a 
forma de lidar com tais informações. Estar preparado para agir neste novo cenário exige uma educação con-
tinuada. 
Porque não é possível trabalhar sem estar ciente de todas as mudanças da sociedade. O curso de graduação 
não pode ser o único momento de formação de um profissional. É preciso buscar aperfeiçoamento ao longo 
de toda a vida profissional. 

 


