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O MERCADO DE TRABALHO DO BIBLIOTECÁRIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. José 
Eduardo E. Brugos, Glória I. S. Ferreira, Ivete H. Tazima, June M. R. Scharnberg, Martha E. K. Bonotto, Regina 
van der Laan, Inês R. P. Kruel (Depto de Biblioteconomia, Fac. de Biblioteconomia e Comunicação, UFRGS). 

O final dos anos 80 marcou uma efetiva discussão sobre eficiência e adequação das estruturas curriculares dos cursos de 
graduação. A visível transformação do mercado de trabalho atrelada às crescentes competências profissionais capazes de propor 
soluções rápidas e eficientes exigências para problemas cada vez mais imprevisíveis demandam, em larga medida, um  novo 
modelo de formação acadêmica. Com o novo perfil universitário o aluno procura a obtenção de qualificações que o diferencie no 
conjunto anônimo de profissionais entre o ensino e o mercado de trabalho. Assim, o ensino de Biblioteconomia, estruturada numa 
forma sistêmica, busca sua renovação, identificando as características e condições do mercado de trabalho em relação à profissão 
de bibliotecário, analisando os interesses dos setores pesquisados quanto à absorção desses profissionais, bem como indicando as 
possibilidades de absorção dos futuros técnicos para os próximos anos. Contudo, o objetivo maior desta pesquisa é obter dados 
sobre as necessidades do mercado de trabalho do bibliotecário, a fim de orientar a reformulação do  currículo do Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir da análise da situação atual e tendências em perspectivas 
futuras. Para estes levantamentos constituímos uma população formada pelos profissionais atuantes em Porto Alegre e na Grande 
Porto Alegre, egressos do Curso de Biblioteconomia no período de 1996/ a 1998/1, localizados através do cadastro da Comissão 
de Estágio e do CRB-10. O presente estudo, constitui-se em uma análise dos dados preliminares, qualitativa e quantitativa, através 
do questionário aplicado nos profissionais da área, que foram enviados por fax, e-mail, telefone ou pessoalmente. 




