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A Biblioteca do Ipea tem se inquietado acerca da necessidade de as bibliotecas 
ressignificarem o seu papel, em razão das mudanças tecnológicas e sociais que im-
pactam rotineiramente o comportamento, as demandas e o perfil de seus usuários. 

Nesse contexto, desde 2013, por meio do projeto Biblioteca do Século XXI, 
a biblioteca do instituto, para se manter um organismo vivo e atuante, promoveu 
três eventos para discutir as principais tendências da área, ofertando, dessa forma, 
conhecimento de ponta aos seus profissionais. O primeiro, Seminário Internacional 
Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas, ocorreu entre 7 e 9 de março 
de 2016 no Ipea de Brasília, ocasião em que foram discutidos variados temas, 
divididos em cinco blocos (Bibliotecas do presente e do futuro; Bibliotecários e 
instituições; Conectividade; Acervo digital; e Tecnologia da informação), e contou 
com a presença de especialistas nacionais e internacionais. 

O segundo evento, workshop Biblioteca do Século XXI, ocorreu em 10 de 
março de 2016, também no Ipea de Brasília, e visou discutir os seguintes temas: 
inovação em bibliotecas; o papel de bibliotecas de centros de pesquisa; serviços de 
referência para bibliotecas do século XXI; e TICs e bibliotecas.

O terceiro evento, workshop Bibliotecário do Século XXI, ocorreu em 31 
de janeiro de 2017 e teve dois objetivos. Um deles foi lançar o livro Biblioteca do 
Século XXI: desafios e perspectivas, publicado pelo Ipea, fruto dos textos relativos às 
palestras ministradas em março de 2016. O outro foi debater os cinco temas que 
resultaram, agora, nos capítulos desta obra, assinados pelos respectivos mediadores 
dos grupos temáticos de discussão. Este livro, portanto, se propõe a eternizar o 
que foi debatido naquele momento e, dessa forma, alcançar um maior número de 
profissionais, mantendo abertas as possibilidades de ocorrerem novas discussões 
sobre assuntos tão importantes para os bibliotecários.

Assim, no primeiro capítulo, Tainá Batista de Assis escreve sobre a atitude 
atual e desejada do bibliotecário. Entende a autora, em sua agradável escrita, que tal 
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profissional deve ultrapassar as paredes das bibliotecas e das instituições, de modo 
a contribuir efetivamente para o acesso, a visibilidade, o compartilhamento e o uso 
da informação em seus mais diversos suportes. Considera que o bibliotecário tem 
futuro promissor, mas a atuação desejada deve ser incorporada, imediatamente, 
às práticas do seu fazer rotineiro.

Bianca Amaro, a seguir, aborda as dificuldades do bibliotecário em lidar 
com a realidade de sua atuação contemporânea, tão permeada por tecnologias 
que devem ser exploradas e dominadas. A autora apresenta a evolução do trabalho 
do bibliotecário e ressalta a necessidade de uma relação íntima e contínua com as 
tecnologias de informação e comunicação.

Na sequência, Cláudio Gottschalg-Duque e Jhonathan Divino Ferreira dos 
Santos analisam as mudanças no trabalho do bibliotecário e a perda de espaço para 
profissionais de outras áreas. Conclui-se que o principal concorrente do bibliotecá-
rio é ele próprio, pois, entendem os autores, não há outra classe profissional com 
formação ideal para atender adequadamente às necessidades atuais dos usuários de 
informação. Por tal razão, a desvalorização contemporânea do bibliotecário pode 
ser revertida se ele se atualizar e agir proativamente.

O papel cultural e social do bibliotecário é apresentado por Yaciara Mendes 
Duarte no capítulo 4. A autora faz uma análise sobre a sociedade da desinformação 
e os desafios atuais do bibliotecário brasileiro, bem como discute a importância da 
informação para a cidadania, a emancipação das minorias e o desenvolvimento de 
habilidades leitoras, em conjunto com a biblioteconomia social. Aponta também 
que o bibliotecário deve agir de forma mais proativa em seu espaço.

Por fim, Katyusha Madureira Loures de Souza encerra esta obra abordando 
as mudanças no mercado de trabalho do bibliotecário, a percepção da sociedade 
sobre tal profissional, a sua formação e postura profissionais, bem como o fortale-
cimento da categoria profissional. Uma das reflexões conclusivas da autora refere-se 
ao fato de que o futuro da profissão está relacionado diretamente à capacidade 
do bibliotecário de se adaptar às novas demandas e se ater às novas competências 
exigidas para o desempenho de suas atividades.

As reflexões dos cinco capítulos, mesmo diante da diversidade de temas, os 
quais inevitavelmente se entrelaçam, chamam atenção para algo que salta aos olhos: 
a necessidade do bibliotecário de sair da sua zona de conforto (se é que existe con-
forto em uma realidade de desvalorização profissional). Todos os autores, ao seu 
modo, apontaram que cabe ao bibliotecário conquistar o seu espaço, de maneira 
a melhorar as suas competências e o seu futuro profissional.

O propósito deste livro foi justamente instigar o bibliotecário a pensar o seu 
papel na contemporaneidade. Sua pretensão é tão somente continuar incitando 
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as discussões, não se fechando em si mesmo. Esperamos que as contribuições aqui 
propostas possam gerar novos debates e, mais importante, estimular o bibliotecário 
a buscar constantemente a sua valorização e satisfação profissionais.




