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RESUMO
A atuação profissional do bibliotecário tem sido inovada acompanhando as
necessidades informacionais da sociedade, sendo que seu foco era o acervo e
atualmente é a informação. O uso das tecnologias da informação tem sido útil nos
processos de organização, tratamento, recuperação, disseminação, preservação e
gestão da informação. O presente trabalho apresenta a representação do
bibliotecário em notícias de jornais encontradas no motor de busca Google. Utiliza a
abordagem quali-quantitativa, e na coleta de dados foram selecionadas as notícias
que falavam sobre a atuação do bibliotecário. Foi analisado o conteúdo das
expressões identificadas nas notícias e categorizadas de acordo com os Grupos de
Trabalho (GTs) da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência
da Informação (ANCIB). Considerando que a mídia pode influenciar a visibilidade
profissional, foram analisadas como as expressões utilizadas nas notícias se
relacionam com a realidade atual do exercício profissional do bibliotecário.

Palavras-chave: Representação da imagem do bibliotecário. Biblioteconomia.
Ciência da Informação. Visibilidade na mídia.
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ABSTRACT
The professional work of the librarian has been innovated in keeping with the
informational needs of society, and its focus that was on the collection, currently, is in
the information. The use of information technology has been useful in the processes
of organization, treatment, retrieval, dissemination, preservation and information
management. The present work presents the representation of the librarian in
newspaper news found in the Google search engine. It uses the quali-quantitative
approach, and in the data collection we selected the news that talked about the
performance of the librarian. The content of the expressions identified in the news
was analyzed and categorized according to the Working Groups (WGs) of the
National Association of Research and Graduate Studies in Science Information
(NASIA). Considering that the media can influence professional visibility, we
analyzed how the expressions used in the news relate to the current reality of the
professional

practice

of

the

librarian.

Keywords: Librarian image representation. Librarianship. Information Science.
Visibility in media.
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1 INTRODUÇÃO

O bibliotecário tem acompanhado com o passar do tempo as grandes
mudanças que tem acontecido no âmbito informacional, desde o período em que o
seu foco era o acervo, até o atual: a informação. A tecnologia está cada vez mais
presente na rotina de trabalho do profissional, sendo que ele lida diretamente com a
informação e possui conhecimentos de organização, tratamento, gerenciamento,
busca, seleção, gestão, preservação e recuperação. Portanto essa ferramenta tem
sido útil em suas atividades.
Na mídia pode ser vista a representação do profissional, e ela pode ser um
meio de divulgar a profissão, e tornar mais conhecida as diversas atuações do
bibliotecário. Conforme o bibliotecário é exposto nas notícias de jornais, o que é
mais abordado sobre sua atuação profissional pode resultar na sua visibilidade.
Apesar do uso da tecnologia ser cada vez mais constante e o bibliotecário se
adaptar às novas exigências do mercado informacional, a sua atuação tradicional
continua presente e sendo base para as atividades inovadoras da área.
Com o intuito de conhecer mais como o bibliotecário tem sido representado
na mídia, propõe-se o presente estudo de forma a analisar as expressões utilizadas
em notícias de jornais e relacionar essas com a representação profissional. Então,
este estudo de caráter exploratório apresenta o surgimento dos sistemas
automatizados na atuação do profissional da informação e a importância do seu
trabalho transcendendo o suporte físico para o conteúdo, dando ênfase as
habilidades do bibliotecário, e em seguida expõe a construção de sua imagem
através de seu comportamento e divulgação profissional. E, por fim, realiza uma
coleta de dados em notícias de jornais e analisa como tem sido a representação
profissional do bibliotecário neste veículo de comunicação.
Na metodologia foi utilizada a técnica da análise de conteúdo para analisar
as informações abordadas sobre o bibliotecário nas notícias de jornais. O trabalho
teve a finalidade de observar como ele tem sido representado e relacionar com a
atuação profissional tratada nos Grupos de Trabalho (GTs) da Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB), além de trazer a
reflexão de como a divulgação de sua atuação pode contribuir para sua visibilidade.
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Nesta seção será apresentado o problema de pesquisa, objetivo geral,
objetivos específicos e a justificativa.

1.1 Problema de Pesquisa

A questão a ser respondida nesta pesquisa é: Como as expressões
utilizadas nas notícias de jornais dão visibilidade ao exercício profissional do
bibliotecário.

1.2 Objetivos

A pesquisa será desenvolvida tendo em vista atingir os seguintes objetivos:

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar a representação dos bibliotecários

em notícias de jornais

encontradas na internet, no período de 2014 a 2018.

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos delimitados neste trabalho são:
a) Identificar as expressões utilizadas nas notícias de jornais sobre o
bibliotecário;
b) categorizar as expressões de acordo com os grupos de trabalho da ANCIB;
c) descrever a imagem dos bibliotecários a partir das expressões empregadas
nas notícias.

1.3 Justificativa

Este estudo tem a intenção de compreender a forma como o bibliotecário é
representado nos veículos de comunicação, mais especificamente nas notícias de
jornais. A exposição do profissional na mídia contribui com o conhecimento sobre o
papel do bibliotecário na sociedade.
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É de suma importância apresentar as diversas áreas em que o bibliotecário
pode atuar dentro deste vasto universo da informação. Não somente o próprio
profissional se beneficia ao ocorrer este maior conhecimento sobre seus atributos
tendo por consequência maior reconhecimento, mas também os que necessitam de
seus serviços e que muitas vezes não sabem a quem recorrer.
A visibilidade do bibliotecário nos meios de comunicação influencia no modo
como ele é visto pela sociedade. Ao analisar as expressões nas notícias de jornais
sobre o profissional poderá ser compreendido quais são as expressões utilizadas
para representar o seu exercício profissional.
Deste modo, a razão pela qual é justificado este trabalho é conhecer como o
bibliotecário tem sido representado nas notícias de jornais através das expressões
utilizadas. Relacionar as expressões identificadas com o conteúdo dos GTs da
ANCIB e observar o modo que elas influenciam a construção de sua imagem pode
contribuir ao trazer uma reflexão sobre como o profissional tem sido representado.
Devido à influência que há na mídia, a divulgação pode contribuir para dar
mais visibilidade, reconhecimento e utilização de seus serviços profissionais. No
entanto, a atuação do bibliotecário é pouco conhecida, e muitas vezes sua imagem é
vista de forma obsoleta. Sendo assim, é muito importante o profissional continuar se
inovando e igualmente a divulgação ser de forma atualizada, acompanhando os
avanços de sua atuação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresentará o referencial teórico sobre os temas a serem
discutidos nesta pesquisa: O exercício profissional do bibliotecário, a construção de
sua imagem, sua autoimagem, representações externas, e os grupos de trabalho da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação
(ANCIB).

2.1 O Exercício Profissional do Bibliotecário
A “explosão informacional” que teve origem após a 2ª Guerra Mundial foi um
acontecimento que gerou intensa produção de documentos especialmente pelos
países desenvolvidos, sendo de forma mais intensa na área de ciência e tecnologia.
A partir do surgimento desta vasta quantidade de informações, houve necessidade
de serem estudados métodos e técnicas para a recuperação e disponibilização
destas informações, surgindo, então, os sistemas automatizados de informação
(OLIVEIRA, 2005).
Diante da necessidade de serem recuperados os registros de conhecimento
foram, então, estudados de forma aprofundada, segundo Oliveira (2005, p. 8-9) “a
natureza da informação; a estrutura do conhecimento e seus registros (incluindo a
bibliometria); os estudos relativos ao uso e aos usuários de informação; estudos do
comportamento humano frente à informação a interação homem-computador” de
modo a desenvolver mais a temática de recuperação da informação.
A documentação e a recuperação da informação estiveram presentes no
surgimento da Ciência da Informação e foram importantes para o seu
desenvolvimento. Considerando que houve a necessidade de reunir, organizar e
disponibilizar toda a produção de conhecimento que surgiu de forma exponencial
durante o século XX, a Ciência da Informação teve sua origem durante esse
processo de organizar e disseminar o crescente registro de conhecimento que vem
acontecendo em grande escala desde então (OLIVEIRA, 2005).
No Brasil, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962,
o bibliotecário exerce sua função no ensino de biblioteconomia, fiscalização de
estabelecimentos de ensino de biblioteconomia, administração e direção de
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bibliotecas, organização e direção dos serviços de documentação, execução dos
serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos,
de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência.
(BRASIL, [2010]).
Na década de sessenta, o objeto de estudo e de trabalho do bibliotecário era
o acervo, a partir dele era feito o armazenamento, tratamento, organização,
disseminação e gestão. Em decorrência das transformações e necessidades
informacionais da sociedade, houve uma grande mudança de paradigma para o
profissional, pois foi imprescindível acompanhar estas mudanças, transformando,
então, o paradigma do acervo para o paradigma da informação (VALENTIM, 2000).
A informação, portanto, atualmente é o objeto de estudo e de trabalho do
bibliotecário norteando assim sua atuação profissional. As tecnologias da informação
tem sido fundamental como instrumento de trabalho, “uma vez que a seleção, a
armazenagem, o processamento, a gestão, a recuperação e a disseminação da
informação, através dessas tecnologias, são mais eficientes e eficazes” (VALENTIM,
2000, p. 138-139).
O que de certa forma modifica o perfil do bibliotecário resultando no moderno
profissional da informação é o acréscimo de funções, além das tradicionais já
existentes nas bibliotecas há o uso das tecnologias da informação e da
comunicação. Houve transformações nos processos que envolvem o tratamento, a
organização, a preservação e a disseminação da informação. Antes as habilidades
do bibliotecário eram limitadas ao espaço físico de uma biblioteca, agora sua
atividade profissional ultrapassa barreiras de modo a ser atuante em todos os
âmbitos que necessitam de serviços informacionais (SILVEIRA, 2008).
O bibliotecário realiza todos os procedimentos necessários desde o
armazenamento até a disseminação da informação tendo como objetivo final o
usuário, durante todo o processo de mediação, segundo Almeida Júnior (2008, p. 4),
o armazenamento de informações é alimentado a partir de interesses
e demandas dos usuários. A política de seleção, amplamente
discutida no desenvolvimento de coleções, tem o usuário final como
base de sustentação. O mesmo se dá com os trabalhos de
processamento das informações: têm suas ações voltadas para a
recuperação de informações que atendam e satisfaçam
necessidades dos usuários.
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Segundo Becker e Grosch (2008), o exercício profissional do bibliotecário
ainda tem se limitado à utilização das técnicas de organização e gestão,
descuidando sua função de mediação e incentivo da leitura, e auxilio aos usuários
no uso adequado das fontes de informação. No entanto, não devem ser
generalizadas essas atitudes profissionais, visto que todas as atividades são
importantes para as unidades de informação e atinge direta e indiretamente o
usuário. Cada vez mais esse profissional tem se aperfeiçoado buscando atender
todas as necessidades dos usuários.
Dentre as habilidades dos profissionais da informação conforme Le Coadic
(2004, p.112-114) o domínio da informação é muito importante para a prática da
pesquisa, uso da informação, saber lidar com a informação, construir e comunicar. O
profissional no âmbito da Ciência da Informação tem um intenso envolvimento com a
pesquisa e a produção de conhecimento científico, entretanto o bibliotecário também
atua no serviço de referência e informação em unidades de informação, auxiliando
os usuários em suas pesquisas resultando posteriormente na descoberta de novos
conhecimentos.
De acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego, os bibliotecários,
documentalistas e analistas de informações
disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades
como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam
tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do
conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão
cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de
assessoria e consultoria (BRASIL, [2008] [não paginado]).

A Classificação Brasileira de ocupações (CBO) apresenta o exercício
profissional do bibliotecário de forma mais geral, não denota características mais
peculiares. Em sua essência, o profissional é responsável pela gestão de unidades e
sistemas de informação, executa atividades técnicas de modo a dar acesso e
disponibilizar informação, busca melhorar os processos informacionais, auxilia a
produção intelectual e tem comprometimento com o desenvolvimento cultural. O
bibliotecário lida com a preservação da memória e cultura social, e a partir da
informação e memória é possível existir novos conhecimentos, através das
experiências individuais se constroem as vivências coletivas, de modo a reconstruir
o passado, entrelaçando o presente (SOUSA; LIMA; CAVALCANTE, 2017, p. 4).
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O bibliotecário, como gestor, trabalha com a gestão da informação em
ambientes organizacionais sendo imprescindível nos processos decisórios. As
etapas utilizadas de forma adequada aumentam a qualidade e a utilização da
informação nestas organizações. De acordo com Souza e Duarte (2011, p.153),
surge daí a Gestão da Informação – (GI), que vem sendo empregada
pelas organizações para administrar a informação de modo que ela
seja aproveitada da melhor forma possível, para auxiliar no processo
de tomada de decisão. A Gestão da Informação é um tema atual e
cada vez mais abordado dentro das organizações. Seus modelos
vêm sendo utilizados com muita frequência como parâmetros de
qualidade na informação que circula dentro dos ambientes
organizacionais.

Uma nova oportunidade tem surgido fora da biblioteca comum, a
Biblioteconomia de Dados, na qual práticas e habilidades da biblioteconomia
tradicional são utilizadas no gerenciamento e compartilhamento de dados. O
bibliotecário de dados, segundo Henderson (2017, p. 161 apud SEMELER, 2017,
p.75-76) é:
[...] um bibliotecário que trabalha todo o ou parte do tempo com
dados. [...] na maioria dos casos, esse bibliotecário estará
trabalhando em algum tipo de biblioteca institucional, seja ela
acadêmica, escolar, pública ou de negócios. Existem bibliotecários
que trabalham com dados fora das bibliotecas, por exemplo, criando
taxonomias corporativas ou trabalhando com pesquisadores fora da
biblioteca e é provável que haja mais empregos fora das bibliotecas,
já que os empregadores percebem como um bibliotecário bem
treinado pode ajudar a encontrar, a organizar e analisar dados e/ou
informações.

A tendência dessa nova habilidade na biblioteconomia é estar cada vez mais
presente na atuação do bibliotecário, pois esse profissional sempre busca se
atualizar e atender a todos os tipos de usuários e suas necessidades informacionais.
O bibliotecário poderá auxiliar na coleta, organização e preservação dos dados de
pesquisa, portanto essa habilidade facilitará o acesso dos usuários aos dados
contribuindo na produção do conhecimento de estudantes e pesquisadores.
Por volta da década de 1960 as atividades realizadas pelo bibliotecário se
restringiam em organizar o acervo nas bibliotecas, porém ele tem sido cada vez mais
versátil e atualmente tornou-se num profissional multidisciplinar, pois tem se

1

HENDERSON, M. Data Management: a pratical guide for librarians. Lanham: Rowman & Littlefield
Publishers, 2017.
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envolvido com diversas disciplinas como administração, comunicação, tecnologia da
informação, entre outras. O bibliotecário além de organizar a informação é capaz de
mediar, tornando-a acessível, ao mesmo tempo ele lida com a preservação da
informação e do acervo buscando disponibilizá-la de modo contínuo.
O bibliotecário, após fazer o tratamento da informação, a disponibiliza de
forma física ou atualmente, também por meio digital, ou seja, a profissão tem
acompanhado o avanço tecnológico e se atualizado. É fundamental o bibliotecário
estar em constante processo de busca pelo conhecimento e se atualizar sempre. Ele
também desempenha o papel de gestor, e isso o torna capaz de gerenciar suas
atividades nas bibliotecas e em centros de informações.

2.2 A Construção da Imagem do Bibliotecário

As atitudes do bibliotecário em relação à profissão fazem parte da construção
de sua imagem profissional. Segundo Oliveira (1983, p. 9), “a literatura
biblioteconômica tem citado, frequentemente, a crença de que as atitudes negativas
do bibliotecário com relação à profissão constituem um sério problema para a
formação de sua imagem profissional.”
O enunciador nos mais variados meios e veículos de comunicação interpreta
e expressa seus argumentos estéticos em relação ao bibliotecário, que envolvem
metáforas, ironia, sátira ou outros recursos importantes para a função de entreter e
divertir os receptores (BARBALHO, 2006). A partir de como ele enxerga, conhece e
compreende ele expressa o bibliotecário na mídia.
De acordo com Barbalho (2006, p.164-165),
[...] é possível inferir que as manifestações que dão origem à
visibilidade do profissional bibliotecário, nos mais variados meios e
veículos de comunicação, constituem uma forma de expor, para uma
coletividade, o fazer de uma categoria revelando os modos com que
aquele que enuncia circunscreve a profissão, fruto de sua
interpretação expressa a partir de argumentos estéticos que
envolvem metáforas, hipérboles, ironia, sátira ou outros recursos
indispensáveis à função principal de sua produção: entreter, divertir,
instalando assim dois protagonistas – emissor e receptor – e um
discurso enunciado, portanto, portador de significados passíveis de
serem interpretados.

As atitudes desfavoráveis em relação à profissão ainda fazem parte dos
problemas que ocasionam uma imagem negativa do profissional. O bibliotecário tem
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que ser prudente para que não denigra de alguma forma a profissão. Ao ser
representado nas mídias, o enunciador o expressa através de percepções
afirmativas de acordo como ele o interpreta, portanto as atitudes dos próprios
bibliotecários podem colaborar para a construção de sua imagem.
A mídia também pode representar o bibliotecário, e de acordo com o que ela
pretende expor, torna mais visível os aspectos positivos ou negativos conforme o
que se almeja deixar evidente. Por meio dela é fortalecida a existência de
estereótipos já preconcebidos, que geralmente são formados de forma generalizada
através do comportamento de um determinado grupo. Segundo Walter e Baptista
(2007, p. 28),
televisões, filmes, livros e outros veículos de comunicação
contribuem para esse fenômeno de estereótipos, que podem ser
caricatos dependendo da intenção de potencializar as virtudes ou os
defeitos, de forma a conseguir atrair a atenção das pessoas para os
aspectos que se deseja ressaltar.

Estereótipos podem “ser limitantes para uma profissão como a dos
bibliotecários que ainda luta pelos espaços de trabalho, pelo reconhecimento social
e pela modernização de sua imagem” (WALTER; BAPTISTA, 2007, p. 27). A
imagem mais comum de ser associada ao bibliotecário é uma pessoa do sexo
feminino, geralmente idosa, com óculos e coque nos cabelos e sempre com uma
expressão antagônica, como que se estivesse repreendendo e pedindo silêncio
(WALTER; BAPTISTA, 2007).
Outra forma que as pessoas enxergam os bibliotecários é como se fossem
eles os responsáveis por repor os livros nas estantes, descarregar e organizar os
acervos de livros, sendo que essa atividade é realizada por auxiliares de biblioteca
(WALTER; BAPTISTA, 2007). Por ele muitas vezes ser visto como o responsável
pela guarda do acervo, isto faz com que o profissional seja relacionado de forma
equivocada, como sendo quem dificulta o acesso visando a preservação do acervo.
No entanto o papel do bibliotecário é o de mediar a informação, facilitando o acesso
através de seu conhecimento e instrumentos de trabalho (WALTER; BAPTISTA,
2007). A composição histórica da profissão, quando houve a criação das primeiras
bibliotecas, onde quem trabalhava com os livros tinha a função de guardião,
fortalece

esta

imagem

sobre

CAVALCANTI, FERREIRA, 2016).

sua

atuação

(NASCIMENTO,

FERREIRA,
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A imagem arcaica do profissional ainda está presente no imaginário da
população, sendo que a profissão cada vez mais tem se atualizado (NASCIMENTO,
FERREIRA, CAVALCANTI, FERREIRA, 2016). A utilização das tecnologias de
informação e as diversas atividades profissionais poderiam estar mais presentes na
representação do bibliotecário nos meios de comunicação. As mudanças e avanços
na área têm acontecido, portanto a atualização da atuação profissional na mídia
seria o ideal para a visão da sociedade sobre o bibliotecário progredir.
Uma maior dedicação na divulgação do profissional feita pelo próprio
bibliotecário pode ajudar a reforçar a sua atuação mais atual. Ele ajuda a melhorar
sua imagem e uma das formas para atingir este objetivo é “investir na divulgação
de sua profissão, desde o seu ingresso no curso, a fim de mostrar à sociedade
quem é e o que faz” (FRAGA; MATTOS; CASSA, 2008, p.150). O aumento da
visibilidade do profissional de forma positiva pode gerar mais reconhecimento, no
entanto há pouca literatura da área sobre este tema, sendo que esta pode ser outra
forma para contribuir na melhoria da exposição do bibliotecário, discutir e ser
estudado mais estratégias sobre esta temática.
No Brasil, a população em geral tem pouco interesse pela informação, por
isto muitos não se preocupam com a biblioteca, o bibliotecário e tudo que estiver
relacionado aos aspectos informacionais. O ideal é o profissional ser pró-ativo e
dinâmico de forma a incentivar e atrair o futuro usuário para a leitura, uso da
biblioteca e a informação fazendo com que diminua o distanciamento entre a
sociedade e a informação (FRAGA; MATTOS; CASSA, 2008).
O termo usado para denominar o profissional, para muitos estudiosos da
área, bibliotecário, deveria ser mudado, pois ele remete ao trabalho com o suporte
livro, e não como tem sido sua atuação atualmente, com a informação. Este nome
está arraigado com o ambiente: biblioteca, fazendo com que muitos pensem que o
bibliotecário trabalha exclusivamente em biblioteca e com livros. Esta é uma
imagem que acaba sendo limitante sobre a atuação do profissional. O termo
profissional da informação tem sido proposto como mudança de nome para os
profissionais que lidam com o objeto informação (FRAGA; MATTOS; CASSA,
2008). No entanto, a mudança de nome poderia resultar na extinção da profissão, e
não adiantaria mudar o nome se não houver mudança de atitude, mas como a
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profissão já vem se atualizando, essas mudanças já têm acontecido, o ideal seria
focar na divulgação do profissional e sua atuação.
Ideias presentes no endomarketing podem ser aplicadas na execução de
atividades biblioteconômicas, como por exemplo, o trabalho em equipe,
colaborativo, com dedicação de todos os envolvidos, em consonância com os
objetivos da unidade de informação, realizando atividades que promovam o
interesse dos usuários ao prestar um bom atendimento nos serviços, motivando
uns aos outros dentro do ambiente de trabalho. Estas atitudes são necessárias e
ajudam na realização de um bom atendimento ao usuário causando uma boa
impressão pelos serviços prestados, de certa forma isto ajuda no reconhecimento
do profissional. A imagem individual influencia a imagem profissional, portanto
investir na equipe de trabalho, ter interesse no bem estar de cada envolvido, pode
contribuir positivamente para a imagem do bibliotecário, ajudando-o a ser mais
carismático, ter mais autoestima e proatividade (FRAGA; MATTOS; CASSA, 2008).

2.2.1 Autoimagem

A autoimagem do bibliotecário influencia na representação da profissão.
Segundo Oliveira, (1983, p. 11) “[...] auto-imagem do bibliotecário é a representação
de si mesmo, expressa no somatório de fatores que indicam seus valores
ocupacionais e atitudes à respeito da Biblioteconomia”.
A proatividade do bibliotecário ajuda a melhorar os problemas que há na
profissão e sua autoestima profissional. Segundo Atienza2 (1979, p. 14-16 apud
OLIVEIRA, 1983, p. 10) “[...] o profissional consciente dos problemas atuais da
Biblioteconomia precisa certamente de uma mudança de atitude, no sentido de
restabelecer seus objetivos, e, mais ainda, acreditar na sua capacidade profissional”.
Esta é uma dificuldade que pode ser observada inclusive na época atual, pois
mesmo que o profissional tem se inovado, ele ainda tem se limitado a perceber o
seu grande valor.
O bibliotecário é significativo na busca e transmissão da informação para o
usuário, portanto é necessário que ele perceba seu valor, o profissional da
2

ATIENZA, Cecília. O bibliotecário: avaliação crítica e perspectivas. Curitiba: Associação
Bibliotecária do Paraná, 1979.
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informação segundo Valentim (2000, p. 139) “deve perceber claramente seu papel
de processador e filtrador da informação e utilizá-lo de forma coerente e eficiente.”
Algumas características natas ou desenvolvidas ao longo de sua formação ou
atualização são fundamentais no exercício da profissão, afirma Valentim (2000, p.
140) que é essencial ser “criativo, investigativo, de senso crítico, empreendedor,
proativo, dinâmico, político, entre outras.”

2.2.2 Representações Externas

A imagem do bibliotecário dificilmente é relacionada com o carisma,
geralmente associa-se com o autoritarismo, em razão de estabelecer regras e
punições aos usuários. E “Quanto à apatia, pode-se, talvez, associá-la à falta de
interesse pelas questões do cotidiano de sua atuação” (FRAGA; MATTOS; CASSA,
2008, p.153). A falta de interesse do próprio profissional gera falta de
reconhecimento do bibliotecário, segundo Frarey (1956 apud OLIVEIRA, 1983, p. 9),
que comentou a existência de apatia profissional e a falta de interesse na profissão.
Eaton3 (1956 apud OLIVEIRA, 1983, p. 9),
[...] examinando o que chamou de inércia profissional, sugeriu, em
1956, que a falta de reconhecimento da Biblioteconomia como
profissão derivava das atitudes dos próprios bibliotecários.

A construção da imagem do bibliotecário se dá de acordo com a atuação do
profissional e interpretação da realidade da profissão. Segundo Roggau,
as características fundamentais do estereótipo são a construção de
uma imagem, a função cognitiva, a orientação positiva ou negativa
da imagem, a interação entre o grupo representado e aquele que o
sustenta, o processo de interpretação da realidade que o sujeito faz,
entre outros (1998, p. 15, tradução nossa)4.

O bibliotecário muitas vezes é visto como sendo apenas o profissional
encarregado da biblioteca. Aquele que é encarregado de armazenar e organizar os
livros na estante. Porém o profissional tem uma ampla atuação dentro da área da
Ciência da Informação, que muitas vezes não é conhecida pelo público externo. De
3
4

EATON, Thelma. “Professional inertia” Library Journal. 1956.
“Son características fundamentales del estereotipo la construcción de una imagen, la función
cognitiva, la orientación positiva o negativa de la imagem, la interacción entre el grupo representado
y el que la sostiene, el proceso de interpretación de la realidade que hace el sujeto,entre outros”
(ROGGAU, 1998, p.15).
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acordo com sua atuação, havendo um maior interesse e reconhecimento da própria
profissão conjuntamente com a interpretação da realidade da profissão ocorre a
construção da imagem do bibliotecário. A sua imagem poderá resultar de forma
negativa ou positiva, pois será de acordo com sua atuação e interação com as
necessidades informacionais da sociedade.

2.3 Grupos de Trabalho da ANCIB

A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da
Informação (ANCIB) é uma organização que foi fundada em 1989 com o objetivo de
incentivar a produção científica e ensino de pós-graduação e pesquisa em Ciência
da Informação no Brasil e desde 1994 realiza o Encontro Nacional de Pesquisa em
Ciência da Informação (ENANCIB) em que pesquisadores da área compartilham
suas pesquisas (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2017).
No ENANCIB, realizado na Universidade Estadual Paulista (Unesp)

-

Campus de Marília entre 23 de outubro de 2017 e 27 de outubro de 2017, na sua
décima oitava edição, realizaram-se estudos e debates que definiram os Grupos de
Trabalho (GT). Os GTs, divididos em 11 (onze) grupos, buscam organizar as áreas
de conhecimento e informação. Entre os GTs realizam-se o estudo sobre a
construção da área do conhecimento humano, e o estudo da disciplinaridade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, como também estudos sobre o
conhecimento e informações nas áreas de saúde.
Considerando que cada GT da ANCIB é uma modalidade em que há
desenvolvimento de pesquisas e trabalhos publicados de acordo com as respectivas
áreas que fazem parte da Ciência da Informação. No presente estudo, oito dos onze
GTs são relacionados com as expressões existentes nas citações das notícias
coletadas. Logo, os assuntos tratados em cada um desses oito GTs são condizentes
com as expressões identificadas nas notícias de jornais sobre o bibliotecário.

23
3 METODOLOGIA

A metodologia aplicada no trabalho é a quali-quantitativa. A pesquisa, nas
notícias de jornais, buscou encontrar resultados satisfatórios quanto à definição do
perfil do bibliotecário. Esta seção apresenta a natureza da pesquisa, coleta dos
dados e resultado dos dados.

3.1 Natureza da Pesquisa

A pesquisa é aplicada, documental e de caráter exploratório. A abordagem é
quali-quantitativa e utiliza como corpus de estudo as notícias de jornais sobre o
bibliotecário, no período dos meses de marços de 2014 a 2018.

3.2 Coleta de Dados

Para a coleta de dados foi utilizada a expressão de busca: “bibliotecário
bibliotecária” no motor de busca Google, sem aspas. Foi utilizado o filtro para coletar
dados na categoria “Notícias” e após para delimitar tais resultados foi selecionado
“Ferramentas,” aplicando então os filtros “Pesquisar páginas em português”,
“Qualquer conteúdo”, e em “Intervalo personalizado” foi selecionado o período de
tempo individualmente de cada ano com a data inicial no primeiro dia de março e
término no último dia de março, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e por
fim “Classificados por relevância”. O mês de março foi escolhido, pois se notou que
era o mês que mais continha notícias relevantes sobre o profissional, pode ser
devido ao fato de que é o mês que há comemoração, programações diferenciadas e
eventos do dia do bibliotecário que é comemorado no dia 12. Portanto houve um
número maior de resultados relevantes para a presente pesquisa no mês de março,
sendo que se os outros meses também fossem escolhidos, não seriam importantes,
pois os resultados seriam somente de notícias que não falavam da atuação do
profissional,

no

entanto

não

haveria

citações

para

serem

analisadas

e

categorizadas.
Para tanto foi direcionado para a análise o total de 35 notícias que foram
relevantes de 142 resultados. O critério de escolha buscou selecionar notícias que
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falavam sobre a atuação do profissional, não só a menção do profissional ou da
área. Na preparação dos dados após a coleta de notícias sobre o bibliotecário, foi
feita uma análise de conteúdo das expressões identificadas nas notícias de jornais.
Que é um método utilizado para analisar comunicações descrevendo o conteúdo
dos discursos.
De acordo com Bardin (2014, p.33),
a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de
apetrechos; ou, com maior rigor, será o único instrumento, mas
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um
campo de aplicação muito vasto: as comunicações.

A análise em relação à realidade profissional estudada resultou nas
categorias apresentadas nesta pesquisa. Através das trinta e cinco notícias
transcritas surgiram setenta citações, e a partir destas citações foram identificados
os seus conteúdos. Neste processo foi construída uma linguagem de organização e
comunicação da informação, em que foram indexadas as expressões empregadas
nas notícias gerando um total de oito categorias. Dado que cada GT do ENANCIB é
uma modalidade formada por trabalhos apresentados e publicados de acordo com o
conteúdo da área, sendo assim a categorização está relacionada com cada
modalidade escolhida.
A seguir serão apresentados os resultados que foram encontrados a partir da
busca realizada no Google para a presente pesquisa.

25
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Nessa seção são apresentados os resultados obtidos a partir da tabela criada
de forma a realizar esta análise. Oito categorias resultaram de trechos das notícias
que foram selecionados. São trinta e cinco notícias selecionadas do resultado das
buscas feitas no Google, que são relevantes para a pesquisa proposta, pois falam
sobre a atuação do bibliotecário. Desta forma é possível ver como o profissional é
descrito nos jornais, quais expressões são utilizadas e como está sendo
representado.

4.1 Resultados

Os resultados encontrados no motor de busca continham notícias que
abrangiam diversos assuntos, como vagas de empregos e cargo profissional, no
entanto apenas mencionavam o profissional, mas não tratavam sobre sua atuação.
Deste modo, os resultados satisfatórios representam uma pequena parte da
totalidade dos resultados encontrados. Conforme pode ser visto no gráfico abaixo.
Gráfico 1 - Notícias sobre o bibliotecário.

Notícias sobre o bibliotecário
Busca Google
Buscas
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Fonte: Elaborado pela autora.
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No ano de 2014 os resultados de busca foram de 7 notícias, sendo que
nenhum dos documentos recuperados foi relevante, pois citavam o bibliotecário,
mas não sua atuação profissional. Em 2015 de igual modo, nenhum resultado
relevante de 9 notícias. No ano de 2016 os documentos recuperados foram de 20
notícias, e 3 delas foram relevantes. Em 2017, 12 das 35 notícias foram relevantes e
2018, 20 notícias foram relevantes dos 71 documentos recuperados.
O motor de busca Google, através de três etapas gera resultados de páginas
da Web. O rastreamento é a etapa na qual se descobrem as páginas existentes da
Web, segundo Google (2018) “a primeira etapa é descobrir quais páginas existem na
Web. Não há um registro central de todas as páginas da Web. Por isso, o Google
precisa pesquisar constantemente novas páginas e adicioná-las à própria lista de
páginas conhecidas”. A próxima etapa é a de indexação em que se busca identificar
o conteúdo da página descoberta, o motor de busca o examina e então “cataloga
arquivos de imagens e vídeos incorporados e tenta identificar sobre o que ela trata.
Essa informação fica registrada no índice do Google, um grande banco de dados
armazenado em uma quantidade enorme de computadores” (GOOGLE, 2018). E
enfim, a etapa de veiculação/classificação, em que o usuário faz uma busca e
resulta num índice baseado em diversos aspectos,
o Google tenta determinar as respostas mais adequadas e de
qualidade mais alta, bem como avaliar outras considerações que
fornecerão a melhor experiência do usuário. Para isso, leva em conta
aspectos, como localização, idioma e dispositivo (computador ou
smartphone) (GOOGLE, 2018).

O Google utiliza softwares, que são rastreadores que identificam páginas da
Web. Estes robôs de mecanismo de busca examinam as páginas, seguem os links e
transportam os dados descobertos para os servidores do Google, em que organizam
os dados sobre as páginas da Web. São catalogados no índice da Pesquisa os
aspectos considerados importantes, como as palavras-chave e a data do conteúdo
do site (GOOGLE, 2018).
A partir dos resultados satisfatórios em que notícias consideradas relevantes
para a pesquisa foram obtidas através do motor de busca, surgiu a análise de dados
que será apresentada a seguir.
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4.2 Estruturação da Tabela
Os trechos selecionados das notícias formam as categorias. São citações
referentes a oito GTs (Grupos de trabalho) do ENANCIB (Encontro Nacional de
Pesquisa em Ciência da Informação) de forma a validar as categorias, ou seja, elas
foram construídas de forma apropriada.
Para a apresentação dos dados, foi criada um quadro para expor os
resultados da análise. Desse modo, a primeira coluna informa a citação, ou seja, o
trecho da notícia selecionado, acompanhado com o nome do jornal, o título da
notícia, o ano e o endereço eletrônico de acesso ao conteúdo integral da notícia. Na
segunda coluna está apresentada a categoria que foi criada a partir da citação,
sendo que ela relaciona-se com o conteúdo do grupo de trabalho do ENANCIB
(APÊNDICE A), e logo abaixo a data de acesso à notícia, conforme pode ser
observado no Quadro 2, a seguir:
Quadro 1 – Exemplo de citações das notícias com respectiva categorização.
CITAÇÃO:
“[...] meio de livros, base de dados e catalogação.”

CATEGORIA

GT-2 –
Organização e
ANO
JORNAL:
NOTÍCIA:
Representação
Diário do Grande ABC
Bibliotecários: os facilitadores da informação
2016
do
Conhecimento
Disponível em:
Data de
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecarios- acesso:
os-facilitadores-da-informacao#
02 maio 2018

Fonte: Elaborado pela autora.

Os dados completos estão presentes no Apêndice A.

4.3 Categorização das Citações pelos GTs do ENANCIB
Os GTs do ENANCIB são constituídos por onze grupos de trabalho,
entretanto somente oito correspondem à temática deste estudo. Não foram
encontrados nas notícias de jornais os assuntos abordados no GT-1-Estudos
Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação, indicando que nas notícias o
campo de trabalho do bibliotecário como professor e pesquisador não aparece como
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possibilidade de atuação. Da mesma forma, o GT-9 – Museu, Patrimônio e
Informação tem sua temática direcionada aos museus e suas representações,
portanto desloca-se do objetivo deste trabalho. Por fim, o GT-11 – Informação &
Saúde, que foca nos processos informacionais na área da saúde, também não
contou com notícias coletadas abordando a atuação profissional neste campo de
forma tão específica.
Na categoria GT-2 – Organização e Representação do Conhecimento, o
bibliotecário é mencionado nas notícias como sendo o responsável pela organização
do acervo. Ele trabalha com acervo documental, classifica livros e arquivos digitais e
lida com a avaliação e a seleção do acervo. Nesta categoria há também a
preservação e restauração de documentos, onde os futuros bibliotecários são
mencionados como aqueles que estudam sobre como tratar e cuidar dos livros.
De acordo com Almeida Júnior (2008), os procedimentos de organização são
realizados para atender as necessidades dos usuários. As atividades do bibliotecário
consistiam exclusivamente de ações nas bibliotecas, porém atualmente ele pode
lidar com a informação em novos espaços informacionais (SILVEIRA, 2008).
Semeler (2017) defende que o bibliotecário poderá atuar no gerenciamento e auxiliar
o acesso de dados como bibliotecário de dados. A atuação tradicional do profissional
tem sido mencionada nas notícias, do mesmo modo as habilidades que envolvem as
tecnologias, como base de dados, organização da informação em ambientes digitais.
Em vista disso, constata-se que o profissional tem se atualizado e as notícias tem
transmitido essas transformações.
O bibliotecário trabalha com a representação temática e a representação
descritiva que são fundamentais no processo de recuperação da informação.
Portanto, a representação do conhecimento deve estar de acordo com o conteúdo
do documento. Segundo Miranda (2015, p. 2),
o tratamento temático da informação ou a indexação é uma operação
que consiste em identificar sobre o que trata o conteúdo de um
documento para se obter a síntese, mediante a análise e
representação de conceitos, palavras-chave, termos, descritores
relevantes através de uma linguagem de indexação – aqui
denominada sistema de organização do conhecimento –visando à
localização e a recuperação de documentos/informação em
quaisquer ambientes.
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Na categoria GT-3 – Mediação, Circulação e Apropriação da Informação, o
bibliotecário é mencionado nas notícias como aquele que facilita o caminho entre a
pergunta e a resposta, que ajuda nas consultas e pesquisas mais refinadas e facilita
a transição da informação para o conhecimento. Ele estimula e incentiva a leitura às
crianças e jovens e atende públicos em situação de acessibilidade que necessitam
de atendimento inclusivo. Ele ensina os usuários da biblioteca, a criar um canal no
YouTube e buscar a literatura como fonte de informação, segundo uma das notícias
analisadas.
Conforme Becker e Grosch (2008), o bibliotecário tem exercido pouco sua
função de mediador da leitura e facilitador na utilização das fontes de informação.
Entretanto Walter e Baptista (2007) apresentam o profissional tendo como dever a
mediação e auxilio ao acesso à informação. Visto que as notícias têm apresentado o
bibliotecário como quem facilita o acesso à informação e auxilia na busca pelo
conhecimento, media e incentiva a leitura e ensina a buscar literaturas como fonte
de informação, logo o bibliotecário é representado em seu papel de mediador.
O profissional mediador por meio de técnicas, instrumentos, suportes,
recursos e processos busca atender as necessidades dos usuários, permitindo a
produção, circulação e apropriação da informação através da mediação da
informação (GOMES, 2010).
Na categoria GT-4 – Gestão da Informação e do Conhecimento, o
bibliotecário é mencionado nas notícias como quem coordena a biblioteca, gerencia
a informação e trabalha em empresas onde a informação é insumo de trabalho.
Nesta categoria há também o profissional sendo apresentado como quem por meio
de pesquisas busca os interesses coletando dados para identificar a demanda da
comunidade em que a biblioteca está inserida.
Segundo Souza e Duarte (2011), o profissional trabalha com a gestão da
informação, na qual os processos de tomada de decisão são fundamentais. O
bibliotecário tem sido apresentado nas notícias como o responsável pela gestão da
biblioteca e da informação, e está presente em organizações que necessitam de
administração da informação, portanto ele tem atuado em gestão de unidades de
informação e percebe-se que têm surgido mais oportunidades para o profissional
através desta habilidade cada vez mais requerida em empresas.
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Na categoria GT-5 – Política e Economia da Informação, o profissional é
mencionado nas notícias como quem necessita possuir conhecimento sobre as
regras de direitos autorais. Ele também trabalha de forma colaborativa e atua em
conselhos regionais e instituições. Ele é considerado como quem cria vínculo com
os usuários da biblioteca e os ajuda; auxilia também de forma voluntária a biblioteca
comunitária em um acampamento de pessoas sem moradia.
De acordo com Fraga, Mattos e Cassa (2008), o trabalho colaborativo em que
há dedicação da equipe reflete nos serviços prestados e atrai usuários à unidade de
informação. O bibliotecário tem sido apresentado nas notícias como quem busca ser
colaborativo compartilhando ideias entre os seus pares e também auxilia os usuários
e através deste contato eles são transformados. É fundamental cada profissional
individualmente considerar sua equipe e os usuários da unidade de informação em
que está inserido.
Na categoria GT-6 – Informação, Educação e Trabalho, o bibliotecário é
mencionado como um profissional que não se restringe a biblioteca, podendo atuar
em empresas, instituições de pesquisa, hospitais, núcleos de editoração e redação.
É citada também a atualização do currículo de graduação, e que o profissional se
relaciona com profissionais de diversas áreas de atuação.
Segundo Silveira (2008), a atuação do bibliotecário era limitada ao ambiente
da biblioteca, mas atualmente suas habilidades são relevantes inclusive em outros
espaços, na qual sejam necessários serviços informacionais. O profissional tem sido
apresentado nas notícias como quem tem trabalhado em diversas unidades de
informação e percebe-se que ele tem sido cada vez mais atuante nestes novos
espaços.
Na categoria GT-7 – Produção e Comunicação da Informação em Ciência,
Tecnologia & Inovação, o bibliotecário é mencionado nas notícias como aquele que
através de discussões sobre perspectivas e avanços busca reinventar-se e obter
inovações na área e profissão. Ele poderá cada vez mais desenvolver seu papel se
atualizando e se aprimorando. Suas competências tem se transformado. Ele
também é mencionado nas notícias como não tendo muita visibilidade e tendo pouco
reconhecimento, entretanto ao ser citado como mais atuante é mais valorizado.
Conforme Fraga, Mattos e Cassa (2008), é importante que o bibliotecário
invista em sua divulgação desde que ingressa no curso, com intuito de mostrar à
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sociedade o que faz. Nas notícias ele tem sido apresentado como quem busca
inovar, se atualizar e se aprimorar, contudo ele ainda tem obtido pouca visibilidade.
Além de ocorrer inovação e ser mais atuante, é necessário haver um maior
empenho na divulgação de sua profissão, isto poderá resultar em maior
reconhecimento e visibilidade.
O profissional da informação como pesquisador trabalha com a produção
científica através de métodos, categorias, técnicas e estratégias fazendo pesquisa e
compartilhando experiências superando desafios e buscando avanços na área,
vivenciando novas construções do conhecimento (GOMES, 2007).
Na categoria GT-8 – Informação e Tecnologia, o bibliotecário é mencionado
nas notícias como quem busca atender as necessidades de informação dos usuários
fazendo uso de bases de dados. Ele incentiva as crianças a ter interesse pelas
Ciências da Computação e programação; possui conhecimento em diversas
tecnologias de informação; trabalha com sistemas de arquivamento de dados, e
informatização do sistema.
De acordo com Valentim (2000), as tecnologias da informação têm sido
importantes na atuação do profissional, desde a seleção à disseminação da
informação, o uso dessas tecnologias tornam mais eficiente esses processos. O
bibliotecário tem sido apresentado nas notícias como quem trabalha com tecnologias
da informação e percebe-se que elas estão cada vez mais presentes em suas
atividades informacionais.
Considerando que a biblioteconomia integra a Ciência da Informação (CI), o
bibliotecário tem lidado com as Tecnologias de Informação (TI), portanto a área e a
Ciência da Computação estão atuando de forma bem próxima, sendo que “a CI
busca apresentar e abordar os elementos mais teóricos e interpretar a TI, ou seja,
verificar se o que está sendo apresentado está adequado” (AKAICHI; BIZELLO,
2017, p. 216) e a Ciência da Computação está mais voltada à programação
desenvolvendo e produzindo tecnologia, desta forma sendo complementar a CI.
Na categoria GT-10 – Informação e Memória, o bibliotecário é mencionado
nas notícias como aquele que tem função social e realiza programações com artes,
música, recital de poesias e oficinas. Ele é um incentivador e gestor cultural fazendo
parte de práticas literárias, artísticas e sociais. O profissional é citado também como
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sendo importante na história e cultura da sociedade, e na transição da era escrita
para a digital.
Conforme Sousa, Lima e Cavalcante (2017), a partir da informação e memória
social é gerado novos conhecimentos e o bibliotecário ajuda a preservar a memória
e cultura social. Nas notícias o bibliotecário tem trabalhado em ações culturais,
incentivando práticas artísticas e sociais, ele tem sido fundamental para memória e
cultura e desenvolvimento da sociedade.
Dentre todas as categorias não houve diferença no perfil de atuação do
bibliotecário no decorrer do ano de 2016 até o ano de 2018. As notícias estão
distribuídas nos anos entre as categorias de forma bem aproximada e constante,
mesmo havendo uma quantidade maior de notícias no ano de 2018, na qual resultou
em mais notícias relevantes comparadas aos outros anos.

4.3 Incidência das Categorias por Ano

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de citações de notícias nos anos
de 2016, 2017 e 2018.
Gráfico 2 - Incidência das categorias.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando que no ano de 2016 foram coletadas três notícias, doze no ano
de 2017 e vinte notícias no ano de 2018, percebe-se conforme o Gráfico 2 que no
GT-2 – Organização e Representação do Conhecimento, no ano de 2016 houve
duas citações dessa categoria, ocorrendo um aumento em 2017 para quatro
citações e em 2018 houve seis citações. Na categoria GT-3 – Mediação, Circulação
e Apropriação da Informação, em 2016 houve três citações, já em 2017 quatro e em
2018 manteve-se em quatro. Na categoria GT-4 – Gestão da Informação e do
Conhecimento, em 2016 houve uma citação, em 2017 ocorreu um aumento para
quatro e 2018 manteve-se em quatro. Na categoria GT-5 – Política e Economia da
Informação, em 2016 houve duas citações, já em 2017 houve uma citação de notícia
desta categoria e em 2018 houve uma citação. Na categoria GT-6 – Informação,
Educação e Trabalho, em 2016 houve uma citação, já em 2017 ocorreu um aumento
para três e em 2018 manteve-se em três. Na categoria GT-7 – Produção e
Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação, em 2016 houve
uma citação, em 2017 ocorreu um aumento para cinco e em 2018 uma queda para
quatro. Na categoria GT-8 – Informação e Tecnologia, em 2016 houve uma citação,
já em 2017 ocorreu um aumento para seis e em 2018 uma queda considerável para
duas citações. E enfim a categoria GT-10 – Informação e Memória, em 2016 houve
uma citação, em 2017 ocorreu um aumento para três e em 2018 para quatro.
Portanto as citações categorizadas no GT-2 – Organização e Representação
do Conhecimento e no GT-10 – Informação e Memória, cresceram do ano de 2016
ao ano de 2018, porém no GT-3 – Mediação, Circulação e Apropriação da
Informação, no GT-4 – Gestão da Informação e do Conhecimento e no GT-6 –
Informação, Educação e Trabalho, as citações se mantiveram estáveis de 2017 a
2018. E houve um declínio no GT-5 – Política e Economia da Informação, no GT-7 –
Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação, e um
considerável declive na categoria GT-8 – Informação e Tecnologia.
Obteve-se um resultado crescente de notícias recuperadas do ano de 2016 a
2018, que apresentavam a atuação do bibliotecário. Entretanto, as que tiveram uma
redução pode-se inferir que os aspectos ausentes nas notícias não foram
considerados importantes, portanto resultando no declínio da sua existência.
Segundo Google (2018), na indexação do seu motor de busca são catalogados os
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aspectos considerados importantes no seu índice, na qual seu mecanismo examina
as páginas e segue os links existentes na Web. Desse modo, as notícias estariam
presentes no resultado de busca caso elas fossem existentes.

4.4 Conteúdo das Notícias por GTs
No Quadro 3, a seguir, estão expostas as principais características dos
Grupos de Trabalho correspondentes às notícias apresentadas (ENANCIB, 2017).
Quadro 2 - Conteúdo das notícias embasado nos grupos de trabalho do ANCIB.
Grupos de
trabalho

Ementas

Conteúdo das notícias

Organização e
Representação
do
Conhecimento

“Teorias, metodologias e práticas relacionadas à
organização e preservação de documentos e da
informação, enquanto conhecimento registrado e
socializado, em ambiências informacionais tais
como:
arquivos,
museus,
bibliotecas
e
congêneres. Compreende, também, os estudos
relacionados aos processos, produtos e
instrumentos de representação do conhecimento
(aqui incluindo o uso das tecnologias de
informação)
e
as
relações
inter
e
transdisciplinares neles verificadas, além de
aspectos relacionados às políticas de organização
e preservação da memória institucional.

Organização e
preservação de
documentos e da
informação. Processos,
produtos e instrumentos
de representação do
conhecimento (aqui
incluindo o uso das
tecnologias de
informação).

Mediação,
Circulação e
Apropriação da
Informação

Estudo dos processos e das relações entre
mediação,
circulação
e
apropriação
de
informações, em diferentes contextos e tempos
históricos, considerados em sua complexidade,
dinamismo
e
abrangência,
bem
como
relacionados à construção e ao avanço do campo
científico
da
Ciência
da
Informação,
compreendido
em
dimensões
inter
e
transdisciplinares, envolvendo múltiplos saberes e
temáticas, bem com contribuições teóricometodológicas diversificadas em sua constituição.

Mediação, circulação e
apropriação de
informações, em
diferentes contextos,
considerados em sua
complexidade, dinamismo
e abrangência.

Gestão da
Informação e
do
Conhecimento

Gestão de ambientes, sistemas, unidades,
serviços, produtos de informação e recursos
informacionais. Estudos de fluxos, processos,
usos e usuários da informação como instrumentos
de gestão. Gestão do conhecimento e
aprendizagem organizacional no contexto da
Ciência da Informação. Marketing da informação,
monitoramento
ambiental
e
inteligência
competitiva. Estudos de redes para a gestão.
Aplicação das tecnologias de informação e

Gestão de ambientes,
sistemas, unidades,
serviços, produtos de
informação e recursos
informacionais. Estudos
de fluxos, processos, usos
e usuários da informação
como instrumentos de
gestão. Aplicação das
tecnologias de informação

Continua ...
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... continuação.
comunicação à gestão da informação e do e comunicação à gestão
conhecimento.
da informação e do
conhecimento.

Política e
Economia da
Informação

Políticas e regimes de informação. Informação,
Estado e governo. Propriedade intelectual.
Acesso à informação. Economia política da
informação e da comunicação. Produção
colaborativa. Poder, ativismo e cidadania.
Conhecimento, aprendizagem e inovação. Ética
da informação. Informação e ecologia.

Propriedade intelectual.
Acesso à informação.
Produção colaborativa.
Poder, ativismo e
cidadania. Conhecimento,
aprendizagem e inovação.
Ética da informação.

Informação,
Educação e
Trabalho

Campo de trabalho informacional: atores,
cenários, competências e habilidades requeridas.
Organização, processos e relações de trabalho
em unidades de informação. Sociedade do
Conhecimento, tecnologia e trabalho. Saúde,
mercado de trabalho e ética nas profissões da
informação. Perfis de educação no campo
informacional. Formação profissional: limites,
campos disciplinares envolvidos, paradigmas
educacionais predominantes e estudo comparado
de modelos curriculares. O trabalho informacional
como campo de pesquisas: abordagens e
metodologias.

Campo de trabalho
informacional: atores,
cenários, competências e
habilidades requeridas.
Organização, processos e
relações de trabalho em
unidades de informação.
Saúde, mercado de
trabalho e ética nas
profissões da informação.
Formação profissional:
limites, campos
disciplinares envolvidos,
paradigmas educacionais
predominantes e estudo
comparado de modelos
curriculares.

Produção e
Comunicação
da Informação
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação

Estudos teóricos, aplicados e metodológicos
sobre a produção, comunicação e uso da
informação em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Inclui pesquisas relacionadas aos processos de
comunicação, divulgação, análise e formulação
de indicadores para planejamento, avaliação e
gestão em CT&I.

Produção, comunicação e
uso da informação em
Ciência, Tecnologia e
Inovação. Processos de
comunicação, divulgação.
Planejamento, avaliação e
gestão em CT&I.

Informação e
Tecnologia

Estudos e pesquisas teórico-práticos sobre e para
o desenvolvimento de tecnologias de informação
e comunicação que envolvam os processos de
geração,
representação,
armazenamento,
recuperação,
disseminação,
uso,
gestão,
segurança e preservação da informação em
ambientes digitais.

Desenvolvimento de
tecnologias de informação
e comunicação. Processos
de geração,
representação,
armazenamento,
recuperação,
disseminação, uso,
gestão, segurança e
preservação da
informação em ambientes
digitais.

Continua ...
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... continuação.
Informação e
Memória

Estudos sobre a relação entre os campos de
conhecimento da Ciência da Informação e da
Memória Social. Pesquisas transdisciplinares que
envolvem conceitos, teorias e práticas do binômio
‘informação e memória’. Memória coletiva,
coleções e colecionismo, discurso e memória.
Representações
sociais
e
conhecimento.
Articulação entre arte, cultura, tecnologia,
informação e memória, através de seus
referenciais, na contemporaneidade. Preservação
e virtualização da memória social.

Memória coletiva,
coleções e colecionismo,
discurso e memória.
Representações sociais e
conhecimento. Articulação
entre arte, cultura,
tecnologia, informação e
memória, através de seus
referenciais, na
contemporaneidade.
Preservação e
virtualização da memória
social”.

Fonte: ENANCIB (2017).

No Gráfico 3, a seguir, estão representadas as expressões identificadas nas
citações das trinta e cinco notícias selecionadas do resultado de buscas no Google,
ou seja, expressões das setenta citações que resultaram destas notícias e está
apresentada também a quantidade total de citações por categoria, estas citações
foram indexadas de acordo com o conteúdo dos Grupos de Trabalho (GTs) da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação
(ANCIB) na qual resultaram nas oito categorias.
As

categorias:

“Organização

e

Representação do

Conhecimento” e

“Mediação, Circulação e Apropriação da Informação” estão mais presentes nas
notícias, possivelmente por suas competências serem intrínsecas do bibliotecário.
Segundo Silveira (2008), novas funções têm sido acrescentadas com o uso das
tecnologias da informação e da comunicação, transformando os processos de
tratamento, organização, preservação e disseminação da informação. Há poucas
citações na categoria “Política e Economia da Informação,” devido à ausência na
divulgação através das notícias de habilidades presentes nesta categoria. Estão
pouco presentes citações nas categorias “Informação, Educação e Trabalho” e
“Informação e Memória.” E há um número razoável de citações nas categorias
“Informação e Tecnologia,” “Gestão da Informação e do Conhecimento” e “Produção
e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação.”
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Gráfico 3 - Quantidade total de citações por categoria e suas expressões identificadas.

Propriedade
intelectual Acesso à
Campo
informação
de trabalho
Memória Coleções
Produção
informacional: Atores
coletiva
colaborativa
Colecionismo
Cenários
Desenvolvimento
de TIs
Poder
Comunicação
Discurso
Competências
Gestão de
Processos
de
Ambientes
Produção
Ativismo
Memória
Comunicação
geração
Sistemas
Habilidades
Representações
Unidades
Representação
Informação
sociais
Mediação
Organização
Cidadania
Serviços
Organização
em Ciência
Circulação
Processos
Produtos
de
Preservação de documentos e
Armazenamento Conhecimento
Tecnologia
Informação
Conhecimento
da informação
Apropriação
Relações de
Recuperação
de
Articulação
Processos
Recursos
Inovação
trabalho em
informações
Aprendizagem
entre arte
Informacionais
unidades de
Produtos
informação
Disseminação
Diferentes Processos de
Instrumentos de
Cultura
Estudos de
contextos Comunicação
representação do
Inovação
Saúde
fluxos
conhecimento
Divulgação
Tecnologia
Uso
Complexidade
Mercado de
Processos
Uso das TIs
Trabalho
Dinamismo
Ética da
Usos
Planejamento
Informação
Gestão
12
informação
Ética nas
Usuários da
Abrangência Avaliação e
profissões
da
informação
11
gestão em
Segurança Contemporaneidade
informação
Instrumentos
CT&I
10
de Gestão
Formação
Aplicação da TIs e
Preservação da
Preservação
profissional:
9
comunicação
informação
em ambientes
Virtualização da
Campos Limites
digitais
9
memória social
disciplinares

8
Estudo de modelos
curriculares

7

Paradigmas
educacionais

4
Organização e Representação do Conhecimento

Informação e Tecnologia

Mediação, Circulação e Apropriação da Informação

Informação e Memória

Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação

Informação, Educação e Trabalho

Gestão da Informação e do Conhecimento

Política e Economia da Informação

Fonte: Elaborado pela autora.
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A partir do Gráfico 3, pode-se dizer que a imagem do bibliotecário produzida
pela mídia a partir das notícias é de um profissional que organiza a informação tanto
do suporte físico como digital; lida com a preservação de documentos; faz uso das
tecnologias da informação; media e facilita o acesso à informação; incentiva à
leitura; lida com o público de diferentes contextos como pessoas que necessitam de
acessibilidade; gerencia a informação e unidades de informação;

estuda

comunidades e usuários; possui conhecimento sobre propriedade intelectual; atua
em conselhos regionais e instituições; pratica o ativismo e a cidadania; atua em
empresas, instituições de pesquisa e de saúde; lida com a interdisciplinaridade;
busca inovação na área e profissão; lida com divulgação e comunicação; trabalha
com a informatização do sistema, disseminação e recuperação da informação; tem
função social e articula arte e cultura; é incentivador e gestor cultural e por fim lida
com a preservação e construção da memória social.
A forma como o profissional é apresentado na mídia pode influenciar na
construção de sua imagem, no entanto as notícias mostram o que o bibliotecário tem
realizado, como tem atuado e sua manifestação pública pode dar mais visibilidade
ao seu exercício profissional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo analisou notícias de jornais do ano de 2016 a 2018, sendo
que inicialmente em seu objetivo estavam inclusas as do ano de 2014 e 2015, porém
estas não obtiveram resultados satisfatórios, pois somente citavam o bibliotecário e
não sua atuação. Portanto, este trabalho de caráter exploratório apresentou a
atuação do bibliotecário evidenciada nas notícias, inclusive como esse profissional
tem sido visto diante das novas exigências do mercado.
Foi constatado que o profissional tem se mostrado altamente adaptável às
transformações, fazendo o uso das tecnologias da informação sem se desfazer de
sua essência organizacional e cultural. Organização, classificação, indexação e
disseminação da informação em todos os âmbitos aparecem como parte do seu
trabalho. Da mesma forma, a mediação, preservação da informação, o incentivo ao
acesso e produção do conhecimento, e sua função como agente cultural são
fundamentais na construção da memória social.
Conforme as notícias apresentam o bibliotecário pode ser observada sua
representação profissional, inclusive dar visibilidade e divulgar as suas diversas
atividades. A divulgação de sua atuação pode resultar num maior entendimento do
que o bibliotecário faz e reconhecimento de sua atuação.
Em vista disto, a realização deste trabalho contribuiu para um melhor
conhecimento de como as notícias de jornais têm representado o bibliotecário e
trazer uma reflexão sobre como melhorar sua visibilidade. Além de inovar-se e
aprimorar-se cada vez mais e acompanhar a necessidade informacional da
sociedade, é necessário haver um maior empenho de cada profissional e dos
conselhos e associações, instituições de ensino apresentando a todos sua
importância.
Inicialmente, para este estudo pensamos em analisar os materiais de
divulgação criados pelos conselhos regionais e o federal de biblioteconomia sobre a
atuação do profissional. No entanto, a escassez deste tipo de material impossibilitou
o avanço da pesquisa com esse objeto de estudo. Por isso é fundamental haver o
envolvimento

de

todas

as

instituições

representativas

desta

profissão,

o

reconhecimento da importância do bibliotecário precisa partir de sua própria matriz e
classe profissional. Deste modo, seria interessante haver a criação de um repositório
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nacional para guardar esse tipo de material e ter mais envolvimento com divulgação
deste profissional.
Foi uma surpresa de forma positiva o perfil encontrado nos resultados obtidos
sobre o bibliotecário, pois o previsto era que as notícias apresentassem uma
quantidade escassa de atividades realizadas pelo profissional. No entanto puderam
ser observadas várias habilidades, até mesmo as mais atuais em que as tecnologias
são utilizadas.
Salientamos
organização,

as

mediação,

atividades

que

foram

armazenamento,

apresentadas,

recuperação

e

como

gestão,

disseminação

da

informação, e também o envolvimento com eventos culturais. Porém, a atuação do
profissional na área de pesquisa e ensino não foi apresentada, sendo que este
âmbito está presente na realidade do profissional. Acreditamos que a atuação
profissional do bibliotecário possa ser mais divulgada nos veículos de comunicação,
inclusive em jornais, como os eventos que envolvem a profissão, ajudando alcançar
um maior número de pessoas, e aumentando sua visibilidade e reconhecimento.
O estudo analisou notícias de jornais referentes a um período em que houve
crescimento de resultados com o passar dos anos. Fazer uma análise e acompanhar
outros períodos é uma possibilidade futura para pesquisa. Apontamos também a
importância de outros estudos que analisem a imagem dos bibliotecários na mídia e
que contribuam na melhoria da visibilidade do profissional.
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* "o trabalhos": erro de grafia da notícia.
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Data de acesso:
02 maio 2018

18 CITAÇÃO:
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“Também será realizado o lançamento do livro O bibliotecário de referência
e as novas tecnologias, escrito pelo bibliotecário Josiel Machado Santos.”
JORNAL:
UFMG - Universidade
Federal de Minas Gerais

NOTÍCIA:
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JORNAL:
Campo Grande News

NOTÍCIA:
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Bibliotecários: os facilitadores da informação

CATEGORIA
ANO

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

2016

Disponível em:
Data de acesso:
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecarios- 02 maio 2018
os-facilitadores-da-informacao#

25 CITAÇÃO:
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ANO
NOTÍCIA:
No Dia do Bibliotecário, pesquisadora diz que profissão
2017
está se adaptando

CATEGORIA
GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/no-dia-do-bibliotecario-pesquisadora-diz-que- 02 maio 2018
profissao-esta-se-adaptando.html

26 CITAÇÃO:
"[...] Na prática, atualmente o bibliotecário pode atuar em qualquer empresa
onde a informação seja um insumo de trabalho"
JORNAL:
Correio do Estado

NOTÍCIA:
Profissão que vai além das estantes de livros emprega
até 90% dos formados

ANO

CATEGORIA
GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

2017

Disponível em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/profissao-que-vai-alem-dasestantes-de-livros-emprega-ate-90-dos/299634/

Data de acesso:
02 maio 2018

27 CITAÇÃO:
“[...] a ONG oferece formação aos bibliotecários com intuito de que ele
busque, por meio de pesquisas, os interesses daquela comunidade”

CATEGORIA

JORNAL:
EBC

NOTÍCIA:
Programa quer atrair jovens para bibliotecas públicas

ANO

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

2017

Disponível em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/programa-quer-atrair-jovens-parabibliotecas-publicas

Data de acesso:
02 maio 2018

28 CITAÇÃO:
“O Conecta Biblioteca irá beneficiar bibliotecários e profissionais das
bibliotecas participantes através de um programa de capacitação de dois
anos com módulos presenciais e à distância, que inclui pesquisa da
comunidade”

CATEGORIA

JORNAL:
Jornal do Brasil

NOTÍCIA:
Programa Conecta Biblioteca incentiva transformação
social por meio de bibliotecas públicas

ANO
2017

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

49

Disponível em:
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/03/28/programa-conecta-bibliotecaincentiva-transformacao-social-por-meio-de-bibliotecas-publicas/

Data de acesso:
02 maio 2018

29 CITAÇÃO:
"[...] o livro físico tornou-se apenas uma dentre as várias informações que
devemos gerenciar [...]"

CATEGORIA

JORNAL:
Folhamax

NOTÍCIA:
Novo conceito das bibliotecas garante melhorias à
educação e cultura

ANO

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

2018

Disponível em:
http://www.folhamax.com.br/cidades/novo-conceito-das-bibliotecas-garante-melhorias-aeducacao-e-cultura/157233

Data de acesso:
02 maio 2018

30 CITAÇÃO:
“A etapa inicial tem o objetivo de formar profissionais em pesquisas de
comunidade a fim de coletar dados para identificar as demandas da
população”

CATEGORIA

JORNAL:
O Correio News

NOTÍCIA:
Biblioteca de Chapadão do Sul é selecionada em
programa internacional patrocinado pela Fundação Bill
Gates

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

ANO
2018

Disponível em:
http://ocorreionews.com.br/portal/2018/03/28/biblioteca-de-chapadao-do-sul-e-selecionadaem-programa-internacional-patrocinado-pela-fundacao-bill-gates/

Data de acesso:
02 maio 2018

31 CITAÇÃO:
“A etapa inicial visa formar profissionais em pesquisas de comunidade”

CATEGORIA

JORNAL:
Capital News

NOTÍCIA:
Três bibliotecas de MS são selecionadas em programa
internacional da Fundação Bill Gates

ANO

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

2018

Disponível em:
http://www.capitalnews.com.br/cotidiano/tres-bibliotecas-de-ms-sao-selecionadas-emprograma-internacional-da-fundacao-bill-gates/315464

Data de acesso:
02 maio 2018

32 CITAÇÃO:
" O programa oferece aos bibliotecários e profissionais desses espaços uma
capacitação de dois anos, com módulos presenciais e à distância, em temas
como pesquisa, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação
de recursos."

CATEGORIA

JORNAL:
Folha Nobre

NOTÍCIA:
Mais cinco municípios do Maranhão são beneficiados
pelo programa Conecta Biblioteca – Maranhão

GT-4 – Gestão
da Informação e
do Conhecimento

ANO
2018

Disponível em:
http://folhanobre.com.br/2018/03/23/mais-cinco-municipios-do-maranhao-sao-beneficiadospelo-programa-conecta-biblioteca-maranhao/105746

Data de acesso:
02 maio 2018

33 CITAÇÃO:

CATEGORIA

*“[…] devem tem conhecimento desde os livros mais vendidos do momento

GT-5 – Política e
Economia da
Informação

até as novidades sobre as regras de direitos autorais.”
JORNAL:
Diário do Grande ABC

NOTÍCIA:
Bibliotecários: os facilitadores da informação

ANO
2016

Disponível em:
Data de acesso:
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecarios- 02 maio 2018

50

os-facilitadores-da-informacao#

34 CITAÇÃO:
CATEGORIA
"[...] é mais do que cuidar dos livros, é criar vínculos com os leitores e ajudá- GT-5 – Política e
Economia da
los"
JORNAL:
Globo.com

ANO
NOTÍCIA:
Vi pessoas serem transformadas pelos livros', relembra
2016
bibliotecária

Informação

Disponível em:
http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2016/03/vi-pessoas-seremtransformadas-pelos-livros-relembra-bibliotecaria.html

Data de acesso:
02 maio 2018

35 CITAÇÃO:
“O tema do encontro é a colaboração e o compartilhamento institucional na era
digital”

CATEGORIA

JORNAL:
Globo.com

NOTÍCIA:
Campus da UERN em Natal recebe 1º Encontro de
Bibliotecários do RN

GT-5 – Política e
Economia da
Informação

ANO
2017

Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/03/campus-da-uern-em-natal-recebe- 02 maio 2018
1-encontro-de-bibliotecarios-do-rn.html

36 CITAÇÃO:
"[...] a experiência de um grupo de bibliotecários ativistas que ajuda a
organizar a biblioteca comunitária de um acampamento de trabalhadores
sem teto, com a presença dos voluntários que trabalham na biblioteca”
JORNAL:
Jornal da USP

NOTÍCIA:
Escola de Comunicações e Artes sedia palestra sobre
biblioteca comunitária

CATEGORIA
GT-5 – Política e
Economia da
Informação

ANO
2018

Disponível em:
http://www.eventos.usp.br/?events=escola-de-comunicacoes-e-artes-sedia-palestra-sobrebiblioteca-comunitaria

Data de acesso:
02 maio 2018

37 CITAÇÃO:
"[...] pode atuar em empresas e instituições públicas e privadas, hospitais,
núcleos de editoração e redação, realizar consultoria e assessoria
a empresas e instituições de pesquisa”

CATEGORIA

JORNAL:
* "devem tem": erro
Diário do Grande ABC

deNOTÍCIA:
grafia da notícia.

Bibliotecários: os facilitadores da informação

ANO
2016

Disponível em:
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecariosos-facilitadores-da-informacao#

38 CITAÇÃO:
"[...] o bibliotecário não se restringe à biblioteca [...]"
JORNAL:
Globo.com

GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

ANO
NOTÍCIA:
No Dia do Bibliotecário, pesquisadora diz que profissão
2017
está se adaptando

Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/no-dia-do-bibliotecario-pesquisadora-diz-que- 02 maio 2018
profissao-esta-se-adaptando.html

39 CITAÇÃO:

CATEGORIA

51

"[...] aperfeiçoamento do currículo de graduação para os cursos de
biblioteconomia no Brasil."
JORNAL:
Portal de Notícias do
Senado Federal

NOTÍCIA:
A atuação do bibliotecário na era digital é tema de
seminário no Senado

ANO
2017

Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/10/a-atuacao-do-bibliotecario-na-eradigital-e-tema-de-seminario-no-senado

40 CITAÇÃO:
*"[...] que além de acervo de livros, tem possibilidade de pesquisa online de
artigos científicos, que podem ajudar médicos ena elaboração de
diagnóstico de pacientes."
JORNAL:
Correio do Estado

NOTÍCIA:
Profissão que vai além das estantes de livros emprega
até 90% dos formados

GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

ANO

Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

2017

Disponível em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/profissao-que-vai-alem-dasestantes-de-livros-emprega-ate-90-dos/299634/

Data de acesso:
02 maio 2018

41 CITAÇÃO:
"[...] as ações devem ser contínuas e que envolvam pessoas de diversas
áreas de atuação [...]"

CATEGORIA

JORNAL:
Diário do Nordeste

NOTÍCIA:
Biblioteca como instrumento de fomento à cultura

ANO

GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

2018

Disponível em:
Data de acesso:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/biblioteca-como-instrumento-de- 02 maio 2018
fomento-a-cultura-1.1907451

42 CITAÇÃO:
"[...] Entre as áreas de atuação do bibliotecário municipal estão 30 atividades
e serviços que vão desde o atendimento nos oito tipos de biblioteca
(públicas, comunitárias, escolares, infantis, universitárias, especializadas,
especiais e ambulantes) até museus, videotecas, entre outros [...]"
JORNAL:
Folhamax

NOTÍCIA:
Novo conceito das bibliotecas garante melhorias à
educação e cultura

CATEGORIA
GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

ANO
2018

Disponível em:
http://www.folhamax.com.br/cidades/novo-conceito-das-bibliotecas-garante-melhorias-aeducacao-e-cultura/157233

Data de acesso:
02 maio 2018

43 CITAÇÃO:
" Aline avalia como necessário a inserção de bibliotecas públicas e escolares
em todos os municípios, tornando estas bibliotecas em espaços
acolhedores, com acervos atualizados e profissionais bibliotecários em todas
elas [...]"

CATEGORIA

JORNAL:
Folha Nobre

NOTÍCIA:
Governo do Maranhão está entregando aos
maranhenses Faróis do Saber totalmente equipados e
modernizados – Maranhão

GT-6 –
Informação,
Educação e
Trabalho

ANO
2018

Disponível em:
http://folhanobre.com.br/2018/03/25/governo-do-maranhao-esta-entregando-aosmaranhenses-farois-do-saber-totalmente-equipados-e-modernizados-maranhao/106567

Data de acesso:
02 maio 2018

44 CITAÇÃO:

CATEGORIA

52

"O bibliotecário precisa estar em constante atualização profissional.”

GT-7 – Produção
e Comunicação
ANO
JORNAL:
NOTÍCIA:
da Informação
Diário do Grande ABC
Bibliotecários: os facilitadores da informação
2016
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Disponível em:
Data de acesso:
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecarios- 02 maio 2018
os-facilitadores-da-informacao#

45 CITAÇÃO:
"[...] o papel do bibliotecário vem passando por transformações [...]"

CATEGORIA

GT-7 – Produção
e Comunicação
da Informação em
Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/no-dia-do-bibliotecario-pesquisadora-diz-que- 02 maio 2018
profissao-esta-se-adaptando.html
JORNAL:
Globo.com

ANO
NOTÍCIA:
No Dia do Bibliotecário, pesquisadora diz que profissão
2017
está se adaptando

46 CITAÇÃO:
"[...] dar visibilidade ao papel desses profissionais."
JORNAL:
Portal de Notícias do
Senado Federal

NOTÍCIA:
A atuação do bibliotecário na era digital é tema de
seminário no Senado

CATEGORIA
ANO
2017

Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/10/a-atuacao-do-bibliotecario-na-eradigital-e-tema-de-seminario-no-senado

GT-7 – Produção
e Comunicação
da Informação em
Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

47 CITAÇÃO:
CATEGORIA
"[...] o evento deve reunir profissionais da área para discutir as perspectivas, GT-7 – Produção
e Comunicação
avanços e inovações do mercado de biblioteconomia."
da Informação
em Ciência,
2017
Tecnologia &
Inovação
Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/03/campus-da-uern-em-natal-recebe- 02 maio 2018
1-encontro-de-bibliotecarios-do-rn.html
JORNAL:
Globo.com

ANO

NOTÍCIA:
Campus da UERN em Natal recebe 1º Encontro de
Bibliotecários do RN

48 CITAÇÃO:
"[...] um profissional que muitas vezes não tem o devido reconhecimento ou
visibilidade"
JORNAL:
Portal do Governo do
Estado de São Paulo

NOTÍCIA:
Dia do bibliotecário: compartilhando livros e
conhecimento

ANO
2017

Disponível em:
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/dia-do-bibliotecario-compartilhando-livros-econhecimento/

49 CITAÇÃO:
"[...] os bibliotecários se reinventaram nos últimos anos e a função
atualmente vai muito além de organizar estantes de livros [...]"

CATEGORIA
GT-7 – Produção
e Comunicação
da Informação
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-7 – Produção
e Comunicação

53

JORNAL:
Correio do Estado

NOTÍCIA:
Profissão que vai além das estantes de livros emprega
até 90% dos formados

ANO
2017

Disponível em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/profissao-que-vai-alem-dasestantes-de-livros-emprega-ate-90-dos/299634/

50 CITAÇÃO:
"[...] destacou a importância do evento para o aumento da visibilidade dos
profissionais de biblioteconomia"
JORNAL:
Jornal A Crítica

NOTÍCIA:
Biblioteca Pública do AM tem programação
diferenciada para Dia do Bibliotecário

ANO
2018

Disponível em:
https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/biblioteca-publica-do-am-temprogramacao-diferenciada-para-dia-do-bibliotecario

51 CITAÇÃO:
"[...] num processo de contínuo de atualização e aprimoramento, poderá
desenvolver cada vez mais a sua atividade na sociedade"
JORNAL:
Campo Grande News

NOTÍCIA:
Dia do Bibliotecário - 12 de março

ANO
2018

Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br/artigos/dia-do-bibliotecario-12-de-marco

52 CITAÇÃO:
"[...] a profissão de bibliotecário vem sendo mais valorizada, uma vez que,
mais atuante, cria novas áreas para si, como é o caso da biblioteconomia
social."
JORNAL:
Folhamax

NOTÍCIA:
Novo conceito das bibliotecas garante melhorias à
educação e cultura

ANO
2018

Disponível em:
http://www.folhamax.com.br/cidades/novo-conceito-das-bibliotecas-garante-melhorias-aeducacao-e-cultura/157233

da Informação em
Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-7 – Produção
e Comunicação
da Informação
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-7 – Produção
e Comunicação
da Informação
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-7 – Produção
e Comunicação
da Informação
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

53 CITAÇÃO:
CATEGORIA
"[...] a área necessita se reinventar e refletir sobre seu papel na sociedade e GT-7 – Produção
e Comunicação
na academia"
JORNAL:
Diário dos Campos

NOTÍCIA:
PG vai sediar 4ª edição do Encontro Paranaense de
Bibliotecários

ANO
2018

Disponível em:
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/PG%20vai%20sediar%204%C2%AA%20edi%C
3%A7%C3%A3o%20do%20Encontro%20de%20Bibliotec%C3%A1rios

54 CITAÇÃO:
"[...] busca tornar claros todos os dispositivos e recursos que organizem as
informações"
JORNAL:
Diário do Grande ABC

NOTÍCIA:
Bibliotecários: os facilitadores da informação

ANO
2016

da Informação
em Ciência,
Tecnologia &
Inovação
Data de acesso:
02 maio 2018

CATEGORIA
GT-8 –
Informação e
Tecnologia

54

Disponível em:
Data de acesso:
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecarios- 02 maio 2018
os-facilitadores-da-informacao#

55 CITAÇÃO:
"[...] e-books, não ameaça bibliotecas, tampouco a profissão de
bibliotecário[...]"
JORNAL:
Globo.com

CATEGORIA

ANO
NOTÍCIA:
No Dia do Bibliotecário, pesquisadora diz que profissão
2017
está se adaptando

GT-8 –
Informação e
Tecnologia

Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/no-dia-do-bibliotecario-pesquisadora-diz-que- 02 maio 2018
profissao-esta-se-adaptando.html

56 CITAÇÃO:
"[...] atuação do bibliotecário na era digital."
JORNAL:
Portal de Notícias do
Senado Federal

NOTÍCIA:
A atuação do bibliotecário na era digital é tema de
seminário no Senado

CATEGORIA
ANO

GT-8 –
Informação e
Tecnologia

2017

Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/10/a-atuacao-do-bibliotecario-na-eradigital-e-tema-de-seminario-no-senado

Data de acesso:
02 maio 2018

57 CITAÇÃO:
“Algumas áreas que o profissional tem atuado é a curadoria digital, big data
[...]"

CATEGORIA

JORNAL:
Correio do Estado

NOTÍCIA:
Profissão que vai além das estantes de livros emprega
até 90% dos formados

ANO

GT-8 –
Informação e
Tecnologia

2017

Disponível em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/profissao-que-vai-alem-dasestantes-de-livros-emprega-ate-90-dos/299634/

Data de acesso:
02 maio 2018

58 CITAÇÃO:
"Essas bases compõem-se de vários registros inter-relacionados e
organizados de forma a atender as necessidades de informação dos
usuários"

CATEGORIA

JORNAL:
Portal de Notícias do
Senado Federal

NOTÍCIA:
Biblioteca do Senado inaugura exposição em
homenagem ao Dia do Bibliotecário

GT-8 –
Informação e
Tecnologia
ANO
2017

Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/06/biblioteca-do-senado-inauguraexposicao-em-homenagem-ao-dia-do-bibliotecario

Data de acesso:
02 maio 2018

59 CITAÇÃO:
"[...] preparar os bibliotecários de modo que o ambiente e os envolvidos se
tornem capazes de encorajar as crianças a se interessarem por Ciências da
Computação"

CATEGORIA

JORNAL:
Meio Bit

NOTÍCIA:
Google e bibliotecas dos EUA vão incentivar as
crianças a programar

GT-8 –
Informação e
Tecnologia

ANO
2017

Disponível em:
Data de acesso:
http://meiobit.com/362039/eua-google-ala-programa-libraries-ready-to-code-equipando02 maio 2018
bibliotecas-preparando-funcionarios-para-estimular-interesse-das-criancas-por-programacao/

60 CITAÇÃO:
"[...] construir um sistema que arquive os dados sem que o público perca

CATEGORIA
GT-8 –

55

acesso a isso"
JORNAL:
Opinião e Notícia

NOTÍCIA:
Ativistas correm para salvar dados científicos

ANO

Informação e
Tecnologia

2017

Disponível em:
http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/ativistas-correm-para-salvar-dados-cientificos/

Data de acesso:
02 maio 2018

61 CITAÇÃO:
"[...] Instituições como a Federação Brasileira de Associação de
Bibliotecários (Febab) acreditam que o crescente acesso à informação e ao
conhecimento por meio das diversas tecnologias de informação (TICs)
auxilia na qualidade de vida das pessoas [...]"

CATEGORIA

JORNAL:
Diário do Nordeste

NOTÍCIA:
Biblioteca como instrumento de fomento à cultura

GT-8 –
Informação e
Tecnologia

ANO
2018

Disponível em:
Data de acesso:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/biblioteca-como-instrumento-de- 02 maio 2018
fomento-a-cultura-1.1907451

62 CITAÇÃO:
"Antes trabalhávamos muito com os livros físicos, fichas e manuais e agora
passamos a trabalhar com a informatização de sistema"
JORNAL:
Folhamax

NOTÍCIA:
Novo conceito das bibliotecas garante melhorias à
educação e cultura

ANO

CATEGORIA
GT-8 –
Informação e
Tecnologia

2018

Disponível em:
http://www.folhamax.com.br/cidades/novo-conceito-das-bibliotecas-garante-melhorias-aeducacao-e-cultura/157233

Data de acesso:
02 maio 2018

63 CITAÇÃO:
"[...] compreendem a importância da informação para o desenvolvimento e
progresso da sociedade”

CATEGORIA

JORNAL:
Diário do Grande ABC

NOTÍCIA:
Bibliotecários: os facilitadores da informação

ANO

GT-10 –
Informação e
Memória

2016

Disponível em:
Data de acesso:
http://www.dgabc.com.br/(X(1)S(0yk4wckkkyxlplmsjanbweqi))/Noticia/1873097/bibliotecarios- 02 maio 2018
os-facilitadores-da-informacao#

64 CITAÇÃO:
"[...] hoje o bibliotecário vive a situação de gestor da cultura [...]"
JORNAL:
Globo.com

CATEGORIA

ANO
NOTÍCIA:
No Dia do Bibliotecário, pesquisadora diz que profissão
2017
está se adaptando

GT-10 –
Informação e
Memória

Disponível em:
Data de acesso:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2017/03/no-dia-do-bibliotecario-pesquisadora-diz-que- 02 maio 2018
profissao-esta-se-adaptando.html

65 CITAÇÃO:
"[...] o nosso papel diante da sociedade, de uma sociedade que está em
transição da era escrita para o momento digital [...]"
JORNAL:
Portal de Notícias do
Senado Federal

NOTÍCIA:
A atuação do bibliotecário na era digital é tema de
seminário no Senado

ANO
2017

CATEGORIA
GT-10 –
Informação e
Memória

56

Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/10/a-atuacao-do-bibliotecario-na-eradigital-e-tema-de-seminario-no-senado

Data de acesso:
02 maio 2018

66 CITAÇÃO:
"[...] Culturalmente o brasileiro vê o bibliotecário apenas com ligação aos
livros, mas atualmente o profissional está inserido em processo de
produção, gerenciamento, socialização do conhecimento cientifico,
educacional e cultural [...]"

CATEGORIA

JORNAL:
Correio do Estado

NOTÍCIA:
Profissão que vai além das estantes de livros emprega
até 90% dos formados

GT-10 –
Informação e
Memória

ANO
2017

Disponível em:
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/profissao-que-vai-alem-dasestantes-de-livros-emprega-ate-90-dos/299634/

Data de acesso:
02 maio 2018

67 CITAÇÃO:
"As comemorações do Dia do Bibliotecário serviram para debater a função
social dos profissionais"

CATEGORIA

JORNAL:
Diário do Nordeste

NOTÍCIA:
Biblioteca como instrumento de fomento à cultura

ANO

GT-10 –
Informação e
Memória

2018

Disponível em:
Data de acesso:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/biblioteca-como-instrumento-de- 02 maio 2018
fomento-a-cultura-1.1907451

68 CITAÇÃO:
"[...] Esse evento valoriza o trabalho desenvolvido por bibliotecários, que
possuem um papel fundamental na história e cultura de um povo. [...]"
JORNAL:
Jornal A Crítica

NOTÍCIA:
Biblioteca Pública do AM tem programação
diferenciada para Dia do Bibliotecário

ANO

CATEGORIA
GT-10 –
Informação e
Memória

2018

Disponível em:
https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/biblioteca-publica-do-am-temprogramacao-diferenciada-para-dia-do-bibliotecario

Data de acesso:
02 maio 2018

69 CITAÇÃO:
"[...] uma delas foi a realização de programação diversificada, com
atividades de dança, música, exposição de artesanato, recital de poesia,
oficinas e cursos de iniciação digital"

CATEGORIA

JORNAL:
Folha Nobre

NOTÍCIA:
Mais cinco municípios do Maranhão são beneficiados
pelo programa Conecta Biblioteca – Maranhão
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Informação e
Memória

ANO
2018

Disponível em:
http://folhanobre.com.br/2018/03/23/mais-cinco-municipios-do-maranhao-sao-beneficiadospelo-programa-conecta-biblioteca-maranhao/105746

Data de acesso:
02 maio 2018

70 CITAÇÃO:
“A semana começa com a palestra da bibliotecária Rosane Voss, com 30
anos de experiência na área cultural, que irá abordar práticas literárias,
sociais e artísticas"

CATEGORIA

JORNAL:
Maringá Post

NOTÍCIA:
Confira a programação da 5ª Semana Cultural de
Maringá, de 19 a 25/3, que este ano terá eventos para
todas as idades em várias regiões da cidade

ANO
2018

GT-10 –
Informação e
Memória

57

Disponível em:
https://maringapost.com.br/light/2018/03/09/confira-programacao-da-5a-semana-cultural-demaringa-de-19-25-3-que-este-ano-tera-eventos-para-todas-as-idades-em-varias-regioes-dacidade/

Data de acesso:
02 maio 2018

