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1 COMPETÊNCIAS: DA TEORIA À PRÁTICA

Para compreender as competências do bibliotecário, buscou-se entender o termo 
competência, que surgiu no início da década de 1970, no âmbito empresarial, para 
designar o que caracteriza uma pessoa capaz de realizar determinada tarefa real 
de forma eficiente (Zabala e Arnai, 2010). A partir disso, o termo se estendeu de 
forma generalizada, de modo que nos tempos de hoje dificilmente iremos encontrar 
uma proposta de desenvolvimento e formação profissional que não seja baseada 
em torno de competências. 

Segundo Perrenoud (1999), que traz uma visão com foco na educação, 
competência pode ser entendida como capacidade de mobilizar e colocar em ação, 
de modo articulado, recursos cognitivos, socioafetivos e psicomotores, para enfrentar 
desafios, resolver problemas e construir novos conhecimentos.

Fleury e Fleury (2001), da área de administração, sugerem que o conceito de 
competência está associado a verbos, por exemplo: saber agir, mobilizar recursos, 
integrar saberes (múltiplos e complexos), saber aprender, saber engajar-se, 
assumir responsabilidades e ter visão estratégica.

Para Silva (2011), estudar os conceitos de competência é essencial para perceber 
a amplitude e abrangência da expressão, suas percepções psicológicas, educacionais 
e sociológicas, alinhadas à percepção do mercado atual. Ou seja, é uma forma de se 
preocupar com o que está sendo desenvolvido e quais as competências presentes, 
além de ser uma maneira de tentar visualizar as necessidades futuras da profissão 
e de seus meios de atuação. Pois, corroborando com Levy (1999, p. 157), 
“pela primeira vez na história da humanidade a maioria das competências 
adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas 
no fim de sua carreira”.

Pode-se afirmar que estudos sobre a formação acadêmica em biblioteconomia 
são comumente realizados. Mas, recomendações de um olhar mais atento para a 
formação são sempre bem-vindas, pois a formação contribui para o desenvolvimento 
das competências desses profissionais, além, claro, do contato com as teorias e 
práticas tecnicistas da biblioteconomia. 

1. Diretora da biblioteca da área de engenharia e arquitetura da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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Segundo Souto (2005), as características tecnicistas estão presentes no perfil 
profissional, mas a formação vai além e permite que o profissional atue nos mais 
diversos segmentos, e que possua conhecimentos político e social mais apurado, 
despertando senso crítico e habilidades para organização e gestão da informação. 

Outra vertente sempre abordada na literatura é a interdisciplinaridade da formação. 
Ou seja, a formação é uma fase da vida que merece que o profissional tenha contato 
com disciplinas de outras áreas. 

Complementando com Marchiori (1996), a formação acadêmica e seus 
conteúdos curriculares subjetivos é o calcanhar de aquiles na estruturação 
competitiva dos profissionais da informação no mercado de trabalho, trazendo 
dois importantes focos. 

1. O perfil acadêmico traduzido pelos domínios e saberes dispostos na 
sequência lógica dos conteúdos curriculares funciona como fator 
coadjuvante, porém não determinante do sucesso ou fracasso do profissional 
no mercado de trabalho. Neste sentido, concorreriam outros fatores, 
tais como a trajetória de vida do profissional (antes mesmo de sua formação 
acadêmica), suas aptidões culturais, profissionais, políticas e sociais.

2. A diferenciação curricular por tipo de habilitação (ou curso específico), 
aliada a um diagnóstico das características da atual posição relativa dos 
profissionais, caso consideradas em um conjunto único, delineia um dos 
aspectos da própria constituição de um campo de atividade de informação 
em um contexto espaço temporal determinado (Marchiori, 1996, p. 91).

Souto (2005) percebe e retrata um outro alerta feito por Marchiori (1996) 
relacionado as características da profissão, ou seja, a maioria dos bibliotecários 
exerce suas funções em instituições públicas, e esta constatação pode ser um alerta 
para a revisão do tipo de formação acadêmica desses profissionais, uma vez que 
a informação tem ultrapassado, há muito, os limites geográficos da biblioteca ou 
sistema de informação tradicional.

Portanto, um dos grandes desafios, e percebemos isso na literatura, é fazer 
com que o profissional bibliotecário desenvolva posturas e competências que o 
possibilitem perceber nichos de mercado que carecem de serviços especializados 
de informação. Essa postura depende do papel da formação desse indivíduo e do 
papel do formador que possui a desafiadora missão de trabalhar no desenvolvimento 
dessas competências.

Assim, é importante trazer para esse contexto estudos sobre a competência do 
profissional da informação, estudos estes que foram marcos para a área em questão. 
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O marco inicial dos estudos sobre o mercado de trabalho e as competências dos 
profissionais da informação da área da ciência da informação data de 1969, com 
um estudo dirigido por Wasserman e Bundy, nos Estados Unidos. Estes autores deram 
início a discussões que refletiram sobre a mudança do mercado de trabalho versus a 
atuação do profissional da informação.

Outros marcos importantes são os estudos internacionais realizados pela 
extinta Federação Internacional de Informação de Documentação (FID), em 1997, 
pela Association des Professionnels de l’Information et de la Documentation (ADBS), 
em 1998, e pela Special Libraries Association (SLA), em 1996 e 2003. 
Na Europa, destacamos os trabalhos realizados pela extinta European Council 
of Information associations (Ecia), que agrupava as associações europeias de 
bibliotecários, a Associação Portuguesa para a Gestão da Informação (Incite) publicou 
a tradução desse documento em 2005. Também vale destacar a categorização de 
competências elencadas pelas universidades da área de biblioteconomia e ciência 
de informação do Mercosul, elaboradas pelo Grupo Competencias Profesionales, 
resultantes do VI Encontro de Diretores de Escolas de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação do Mercosul, ocorrido em 2000, em Montevidéu. 

Um estudo importante sobre a descrição de perfis de atuação do profissional, 
e que se destaca por ser referência para a profissionalização da profissão, para os 
gestores de bibliotecas e para as escolas de biblioteconomia no âmbito do sistema 
bibliotecário espanhol, é o documento do Consejo de Cooperacion Bibliotecaria – 
Grupo de Trabajo sobre perfiles profesionales, de 2013, e que pode ser referência 
também para pesquisas relacionadas ao estudo dos perfis do profissional da 
informação em outros países. 

Nessa mesma linha de pensamento, Moreiro e Tejada Artigas (2004) trazem 
uma reflexão sobre as competências definidas pelo Mercosul e pela União Europeia 
e onde estas se relacionam, por exemplo: conhecimento técnico; gestão e direção; 
habilidades de comunicação e expressão linguística, habilidades informáticas, 
atitudes pessoais e habilidades criativas.

Os estudos aqui citados foram e são fundamentais na definição de critérios para 
a identificação dos mercados emergentes e o novo perfil do profissional da informação.

Vale ressaltar que as competências em biblioteconomia e ciência da informação 
no Brasil foram inspiradas no modelo norte-americano, assim, trazemos como principal 
referência no assunto o entendimento de Valentim (2002) sobre competência, que 
dividiu-as em quatro categorias, as quais se referem principalmente ao cumprimento 
do caráter social da profissão.
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1) Competências de comunicação expressão: capacitar e orientar os usuários 
para um melhor uso dos recursos de informação disponíveis nas unidades 
de informação.

2) Competências técnico-científicas: selecionar, registrar, recuperar e definir 
a informação gravada em qualquer meio para os usuários de unidades, 
serviços e sistemas de informação; utilizar e disseminar fontes, produtos e 
recursos de informação em diferentes suportes; planejar e executar estudos 
de usuários e formação de usuários da informação.

3) Competências gerenciais: buscar, registrar, avaliar e difundir a informação 
com fins acadêmicos e profissionais.

4) Competências políticas: fomentar uma atitude aberta e interativa com os 
diversos atores sociais (políticos, empresários, educadores, trabalhadores 
e profissionais de outras áreas, instituições e cidadãos em geral).

Para mais uma contribuição sobre as competências do bibliotecário, o quadro 1 
faz a descrição das competências nos estudos considerados marcos importantes da área.

QUADRO 1
Descrição das competências

Competências técnicas Competências pessoais

Guia preparado pelo comitê 
da University of Nebraska, 
Lincoln University
Libraries (Avery e Dahlin, 2001).

Proficiência e conhecimento técnico; 
domínio/responsabilidade/confiança; 
habilidade organizacional e de planejamento; 
administração de recursos; proatividade em 
relação às necessidades do usuário.

Habilidades analíticas/solução de problemas/decisão; 
habilidades de comunicação; criatividade e inovação; 
flexibilidade/adaptabilidade; habilidade interpessoal; 
liderança; compreensão organizacional e pensamento global.

Competencies for Special 
Librarians of the 21st Century 
(1996), com edição revisada em 
junho de 2003.

Profissionais (ou técnicas): identifica-se por 
um conjunto de conhecimentos sobre os 
recursos de informação e o acesso a estes, 
além de habilidades para usar a tecnologia, a 
administração e a pesquisa para melhorar e 
desenvolver novos os serviços e produtos de 
informação existentes.

Pessoais: conjunto de habilidades, atitudes e valores 
que permitem aos profissionais da informação trabalhar 
eficientemente, serem bons comunicadores, compreenderem 
a importância da educação permanente para a 
promoção de suas carreiras, compreenderem a natureza 
de suas atribuições, agregarem valor às informações 
usadas nas organizações e sobreviverem no novo 
mundo do trabalho.

Competências e aptidões dos 
profissionais europeus de 
informação e documentação 
(ECIA, 2005).

Competências técnicas por domínios e grupos: 
GI-Informação: conhecimentos base do profissional 
com relação a informação-documentação.
GT-Tecnologia: competências relacionadas as 
tecnologias da informática e internet.
GC-Comunicação: competências ligadas a 
interlocução e comunicação interna e externa.
GM-Gestão: competências relacionadas ao 
orçamento, marketing projeto, recursos humanos, 
formação e ações pedagógicas.
GS-Outros Saberes (especificidades).

Aptidões em: relacionamento: autonomia, comunicação, 
disponibilidade, empatia, espírito de equipe, de 
negociação e sentido pedagógico.
Pesquisa: espírito de curiosidade. Análise: espírito 
crítico e de síntese. Comunicação: discrição e 
capacidade de resposta. Gestão: perseverança e rigor. 
Organização: adaptação, antecipação, decisão, iniciativa.

Dias (2004); Tarapanof, Suaiden e 
Oliveira (2002), Valentin (2002).

Conhecimento interdisciplinar e especializado; 
capacidade de contextualização; capacidade 
de conceituação; conhecimento da demanda 
ou do cliente; domínio de ferramentas e de 
tecnologias de informação.

Adaptação ao novo, flexibilidade e abertura às 
mudanças; capacidade de gerenciamento; lidar com 
contradições e conflitos; relacionamento interpessoal, 
excelência na comunicação oral e escrita; lidar com 
as diversas habilidades funcionais; capacidade de 
aprendizado próprio e de facilitar o aprendizado dos 
outros; ser ético, proativo, empreendedor, ter energia, 
criatividade, consciência coletiva e visualizar o sucesso.

Elaboração da autora.
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2  AS COMPETÊNCIAS DOS BIBLIOTECÁRIOS EVOLUÍRAM E AS OPORTUNIDADES 
PROFISSIONAIS TAMBÉM

Nesse contexto dos estudos sobre as competências e o perfil do profissional bibliotecário, 
não podemos deixar de citar estudos referenciais sobre o mercado emergente 
da profissão, por exemplo, os trabalhos internacionais de Cronin, Stiffler e Day 
(1993) e o nacional de Valentim (2000). Estes estudos apresentam a evolução 
do mercado profissional bibliotecário, impulsionada pelas novas tecnologias que 
transformaram o trabalho informacional, ou seja, é no mercado emergente que 
se desenvolvem funções como a de gestor de recursos informacionais, gerente de 
sistemas de informação, trabalhador do conhecimento e gestor do conhecimento, 
ali surgem os perfis emergentes da profissão (Ferreira e Santos, 2014). 

Os profissionais da informação estão codificados na Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO - 32), estabelecida no ano 2003 sob o número 2612, formando 
uma família que compõe: bibliógrafo, cientista de informação, consultor de informação, 
especialista de informação, gerente de informação e gestor de informação. 
Segundo Passarelli (2009), com o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico 
dos últimos anos surgiram novas oportunidade de inserção no mercado 
de trabalho, propiciando o surgimento de novas denominações da profissão. 
Desta forma podemos encontrar estes profissionais atuando em locais como agências 
de publicidade, departamentos jurídicos de empresas, escritórios de advocacia, 
hospitais, editoras, bancos, indústrias, provedores de internet, livrarias, emissoras 
de televisão, jornais, entidades do terceiro setor.

 Deve-se reconhecer o valor dos conhecimentos e das habilidades básicas da 
área da informação e documentação, mas o profissional tem que estar preparado para 
adquirir também novas habilidades. Segundo Tejada Artigas (2011), a diversidade 
das funções do profissional da informação constitui um leque de novas competências 
que podem ser aplicadas em diversos contextos e ambientes, mas antes de tudo são 
necessárias novas atitudes e a transformação de mentalidade do profissional. 

O autor continua, dizendo que as mudanças requerem:

• Uma flexibilidade para permitir a adaptação às condições e mudanças constantes.

• Para ter uma visão global e conhecimento da organização que permite a 
integração completa do serviço de informação.

• Um aprimoramento de habilidades de comunicação. Ouvir, transmitir 
informações e buscar feedback tornam-se fundamentais, bem como o 
trabalho em equipe e a integração em equipes multidisciplinares.
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• Um compromisso com a excelência. Em um ambiente tão competitivo entre 
as profissões somente sobreviverá aqueles profissionais que demonstrem o 
valor dos seus serviços.2

Diante desse contexto, estudos relacionados e publicados a respeito da 
discussão sobre os perfis dos profissionais da informação vêm comprovar o quão 
estes profissionais estão abertos a diferentes áreas, permeando conhecimentos dos 
mais variados possíveis. E a tendência é que os perfis profissionais mais especia-
lizados também precisem ser desenvolvidos. Assim, emerge o questionamento 
se as escolas de biblioteconomia brasileiras estão preparando seus alunos para as 
demandas do mercado de trabalho.

Estudos sobre as competências requeridas pelo mercado, sobre avaliação 
curricular e sobre propostas pedagógicas no âmbito nacional e estadual são 
frequentemente publicados, bem como discussões sobre o reconhecimento e o 
perfil da profissão do bibliotecário, assim, acredita-se que as escolas se esforçam 
para desenvolver e aplicar, nas práticas pedagógicas, os perfis e as competências 
necessários para a atuação do profissional da informação bibliotecário no mer-
cado emergente. 

Atualmente, temos alguns artigos publicados que andam provocando a classe 
profissional. Um desses artigos é o de autoria de Caruso (2015), o estudo faz 
uma crítica quanto à necessidade de atualizar o sentido da formação profissional 
em biblioteconomia para o cenário econômico emergente. Caruso (2015) afirma 
que o objetivo da atuação do bibliotecário está muito mais ligado em prover uma 
experiência intelectual positiva, utilizando como meios os recursos e serviços 
para a disseminação da informação. Caruso (2015) acredita que existam três 
linhas de atuação possíveis centrado nas pessoas: curadoria digital, colaboração e 
capacitação, e que essas linhas de atuação possam vir a melhorar o relacionamento 
dos bibliotecários dos meios (recursos/informação) com os fins (usuário). Outra 
provocação também interessante é o artigo de Castro (2015), que explora o 
processo de mudança da antiga para a nova biblioteca, como espaço de ideias 
de interação criativa, uma usina intelectual, onde o profissional tem que fazer 
acontecer esse espaço. 

2. • Una flexibilidad que permita la adaptación a las condiciones y a un cambio constante. 

•  Tener una visión global y un conocimiento de la organización que permita una plena integración del servicio de 
información. 

•  Una potenciación de las habilidades comunicativas. Escuchar, transmitir información y buscar retroalimentación se tornan 
fundamentales, así como el trabajo en equipo y la integración en equipos multidisciplinares. 

•  Un compromiso con la excelencia. En un entorno tan competitivo entre las profesiones solo sobrevivirán aquellos 
profesionales que demuestren el valor de sus servicios (Tejada Artigas, 2011, p. 9).
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Por falar em ativos e ambientes da profissão, existem fenômenos os quais o 
bibliotecário também precisa acompanhar, que são: as tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) e o fenômeno da cibercultura, ou a ansiedade do instantâneo 
digital, com a popularização da internet. Tendo em vista essas afirmações, e mais 
o fenômeno da globalização, surgem novos conceitos e saberes que desafiam o 
trabalho do bibliotecário, como a competência informacional (information literacy).

Passareli (2009, p. 4) completa ainda falando sobre os desafios múltiplos do 
profissional, que atua em ambiente inovador ou tradicional, frente à “dificuldade 
das bibliotecas universitárias com suas coleções caríssimas em concorrer com os 
acervos digitais, as bibliotecas virtuais e os motores de busca abertos tipo Google, 
com informação oferecida a custo zero e de imediato”. E salienta a respeito das 
novas competências que os bibliotecários precisam desenvolver para atuar como 
gestores da informação nesses ambientes virtuais.

A importância das redes sociais com o fenômeno emergente dos coletivos digitais 
como autores e consumidores da informação e produtores de conhecimento 
introduz profundas rupturas nos papeis tradicionais de editores e bibliotecários 
(Passarelli, 2009, p. 5).

Para tanto, vale uma reflexão acerca das competências do bibliotecário 2.0, 
ou seja, aquele que atua ou atuará em bibliotecas 2.0. Tais competências, segundo 
Vieira, Baptista e Cerveró (2013), que se baseiam no estudo de Feng (2006), irão 
depender do conhecimento técnico, assim, o profissional poderá ser classificado 
em duas categorias: o bibliotecário como facilitador de informação – apto a oferecer 
recursos tecnológicos disponíveis, treinamento e orientação para os usuários 
realizarem buscas por informação que tenham menor complexidade, algo que pode 
ser observado na alfabetização informacional – e o bibliotecário como criador de 
conhecimento – apto a fornecer informações importantes, que exigem o conhecimento 
de técnicas personalizadas de alertas de pesquisa, como a tecnologia Really Simple 
Syndication (RSS), criando inteligência e métodos de compartilhamento de 
conhecimento para os usuários finais. Pode-se dizer que também é um profissional 
responsável pelas comunidades online no ambiente das bibliotecas, com domínio nas 
ferramentas presentes nas redes sociais, surgindo aí a figura do Community Manager 
(gestor de comunidades online) (Marquina, 2010). A preocupação, no entanto, é 
acompanhar essas transformações e recorrer, sem desculpas ou medo, às formações 
continuadas, pois a biblioteca 2.0 veio para ficar e foi concebida para modificar 
o contexto existente, necessitando a adoção de uma nova filosofia de serviços que 
abranja sistemas, processos e, principalmente, a atitude dos bibliotecários.

Embora o texto a seguir reflita a realidade norte-americana, Coffman (2013) 
apresenta interessantes considerações sobre o futuro do bibliotecário:
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Em suma, acredito que ainda existe oportunidade para os bibliotecários em um mundo 
pós-impressão. E não vamos ter que desviar muito de nossos papéis tradicionais para 
encontrá-lo. Agregação, curadoria e referência tornam-se ainda mais importantes em 
mundo digital, onde milhões de livros e terabytes de outros conteúdos são produzidos 
todos os anos. No entanto, com todos os conteúdos tornando-se eletrônicos, outros 
também podem executar a agregação, curadoria e referência, dando-nos alguma 
competição formidável. Mas em nenhum serviço atual acrescenta-se a tudo o que 
você poderia começar a partir de um bibliotecário honesto-a-Deus, que é um 
especialista no tratamento da informação e completamente dedicado profissionalmente 
ao interesse dos usuários (Coffman, 2013, p. 1).

E continua.

Mas precisamos tirar vantagem das ferramentas e tecnologias disponíveis para 
procurarmos caminhos melhores e mais efetivos para conectar as pessoas com os livros 
e a informação. Se estamos à altura da tarefa, os bibliotecários e a biblioteconomia 
têm um futuro longo e brilhante. Se não, outros estão prontos agora para assumir o 
controle por nós (Coffman, 2013, p. 1).

3 BIBLIOTECÁRIOS REAIS: ATUAÇÕES EM PROCESSOS E FUNÇÕES INOVADORAS

Concretizado o pensamento de que a biblioteconomia, os bibliotecários e as 
bibliotecas no Brasil passam por um momento de mudança e reposicionamento 
perante a sociedade e a sua própria classe de profissionais, teremos a seguir algumas 
reflexões advindas de estudos sobre o espaço de informação: biblioteca.

No entanto, como defendem Santanna e Calmon (2016), é importante destacar 
que os serviços biblioteconômicos realizados nas bibliotecas somente serão ofertados 
com qualidade à medida que a unidade informacional estabelecer, além das técnicas 
de organização e disponibilização da informação, a gestão e o planejamento de suas 
atividades, buscando a melhoria contínua dos processos de trabalho. 

Além disso, mostram as pesquisas que o bibliotecário de hoje não mais trabalha 
somente com documentos físicos, e sim, também, exerce atividades relacionadas a 
processos de gestão da informação e do conhecimento e atua em qualquer segmento, 
por exemplo, em centros de informação, centros de pesquisa, empresas, além das 
tradicionais bibliotecas.

Para ilustrar, Passarelli (2009) destacou em seu estudo o depoimento de 
profissionais da área atuantes em áreas consideradas não tradicionais: i) a área jurídica – 
é uma das que mais emprega bibliotecários na cidade de São Paulo, onde o trabalho 
desempenhado pelo profissional é filtrar as informações de interesse do escritório 
e dos clientes, mas para isso é imprescindível saber onde buscar as informações 
confiáveis; ii) a área empresarial – área que defende a presença de um bibliotecário, 
gerente de informação, pelo fato de que a globalização tem levado as diferentes 
organizações a aprimorarem seus processos, produtos e serviços. Isso coloca a 
informação não só como insumo para controle, mas também como um instrumento 
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importante para a tomada de decisões e a busca de inovações, pois, além do 
conhecimento técnico, o mais importante é saber como acessar a informação e 
estar apto a antecipar as tendências.

Vale a pena citar também um estudo realizado por Souto (2014), onde foram 
pesquisados durante o período 2011-2013 – por meio de buscas no Google, na 
Plataforma Lattes e no Linkedin – contatos de profissionais da área de biblioteco-
nomia para verificar a amplitude das atuações em atividades não tradicionais. 
Foi constatado crescente envolvimento de pessoas com formação em biblioteconomia 
atuando como gestores de informação. Podemos citar alguns exemplos: presidente da 
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento; conselheiro consultivo da TKN 
Brasil (The Know network); gerente da área de gestão do conhecimento da Petrobras; 
coordenadora de gestão do conhecimento da Biolab – indústria farmacêutica; 
coordenadora de gestão do conhecimento e do projeto Memória Institucional do 
Instituto de tecnologia de Pernambuco; gerente da empresa de consultoria Delloite, 
gerente de informação da Natura Cosméticos, dentre muitos outros.

Não se pode deixar de complementar tal reflexão com foco nas bibliotecas 
universitárias, principais locais de atividade de muitos profissionais egressos da 
área, que, mais do que nunca, e por conta da dinâmica que as envolve, devem se 
tornar organismos vivos e integrados para o público o qual atende e deve atender 
as mais variadas e exigentes necessidades e demandas, buscando como missão 
oferecer sempre novos serviços.

O que se percebe nos dias atuais é que as bibliotecas universitárias precisam se 
reinventar a cada dia, a fim de se manter como espaço de produção e disseminação 
do conhecimento, seja ele físico, seja virtual (Carvalho, 2011).

No ambiente das universidades, mesmo sendo um espaço tradicional de 
atuação do bibliotecário, podemos destacar exemplos de atuação na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), de bibliotecas e bibliotecários facilitadores da 
informação, organizadores e disseminadores de conhecimento, com vista à ação 
participativa e integrativa nos processos fins.

O Sistema de Bibliotecas da Unicamp conta com iniciativas que rompem com a 
visão de apoio e colocam o bibliotecário atuando diretamente nos processos de 
difusão de pesquisas e estudos – por meio da gestão editorial (contemplando-se, 
aqui, o viés de estímulo e disseminação de estudos técnico-científicos) – e de ensino 
(Souto, 2014, p. 9)

Uma dessas iniciativas destacadas no âmbito do Sistema de Bibliotecas da 
Unicamp (SBU Unicamp) é a gestão do processo de editoração da Revista Digital 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação (RDBCI), lançada em 2003. A RDBCI 
é uma revista destinada a publicação de trabalhos técnicos-científicos da área de 
biblioteconomia e ciência da informação, ela se destaca por ser gerenciada por 
bibliotecários e não estar vinculada a departamentos ou cursos de instituição de ensino. 
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Outra iniciativa importante é a participação de bibliotecários nos projetos 
da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, e um deles deu origem a projetos como 
o Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp, lançado em 2015. 
A Pró-Reitoria de Pesquisa desta universidade também conta com um bibliotecário 
em seu corpo administrativo, que atua com a busca de informação e a análise de 
indicadores e rankings mundiais de produção científica, colaborando com as ações 
estratégicas da Unicamp.

Mais uma importante iniciativa do Sistema de Bibliotecas da Unicamp é 
a consolidação do Programa de Capacitação de Usuários, que teve sua primeira 
versão datada em 2001, com o objetivo de atender à demanda de treinamentos 
das novas ferramentas de fontes de informação, como as bases de dados, e também 
as orientações para a pesquisa, a busca bibliográfica e a normalização de trabalhos 
acadêmicos. Com vista à educação do usuário, o referido programa de capacitação 
do SBU insere-se de forma complementar desenvolvendo as competências 
informacionais dos usuários, além de incentivar a ampla utilização dos recursos 
informacionais disponibilizados pela instituição. Hoje, o programa vem atuando 
de forma sistêmica junto a algumas bibliotecas para atender demandas específicas 
das áreas com relação às ferramentas e outras demandas, por exemplo, assuntos 
relacionados a preparação de trabalhos, artigos científicos e informações sobre 
indicadores bibliométricos. 

Finalmente, destacamos as iniciativas da Biblioteca da Área de Engenharia 
e Arquitetura (BAE) da Unicamp, que instituiu um núcleo de ações pedagógicas, 
sob responsabilidade de bibliotecários doutores nas áreas de educação e ciência 
da informação, que trabalham sob a perspectiva do bibliotecário educador. 
Ou seja, a equipe de bibliotecários dessa biblioteca, além de participar ativamente 
e ministrar conteúdos nas disciplinas de metodologia científica, tanto na graduação 
como na pós-graduação, em parceria com os professores dessas disciplinas 
das faculdades das engenharias da Unicamp, também desenvolvem atividades 
de incentivo à leitura e à cultura no âmbito da biblioteca, por exemplo, com 
exposições temáticas, concursos literários, saraus, materiais educativos e outros.

Fechando esta reflexão, apresentaram-se algumas considerações importantes 
sobre a biblioteca atual, entendemos que as bibliotecas podem e precisam ser 
colaborativas, inspiradoras e trabalhar com práticas inovadoras. 

Como exemplo internacional, a American Library Association (ALA) lançou 
recentemente a campanha Libraries Transform, com o objetivo de aumentar a 
consciência pública do valor, do impacto e dos serviços oferecidos por bibliotecas 
e seus profissionais. Nela, são mencionadas as principais tendências para o futuro 
das bibliotecas, por exemplo, a internet das coisas e a biblioteca como makerspace, 
entre outros. 
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Como outros exemplos de iniciativas inovadoras internacionais em bibliotecas, 
apresenta-se o levantamento da pesquisa de Jerônimo (2015, p. 35, com adaptações nossas). 
Assim foram apresentados os seguintes projetos: 

1) Harvard Library Lab (Estados Unidos): projeto Library Innovation Podcasts 
(série de entrevistas com bibliotecários inovadores); 

2) Vancouver Public Library’s (Canadá): projeto Inspiration Lab (laboratório 
de inovação na biblioteca); 

3) The Fashion Library (Amsterdã): biblioteca que empresta roupas; 

4) Cambridge University Library (Inglaterra): projeto Library Collections 
(a biblioteca reúne coleções da comunidade); 

5) Human Library Organization (diversos países): projeto de aprendizado 
por meio das histórias de pessoas; 

6) Biblioteca Pública de Kista (Estocolmo): vencedora do prêmio Public 
Library of the Year Award 2015 (biblioteca pública mais inovadora); 

7) Biblioteca das Coisas (Estados Unidos): bibliotecas públicas dos Estados 
Unidos emprestam até varas de pescar para a comunidade; 

8) Bibliotecas incomuns: iniciativas inovadoras pelo mundo (http://bit.ly/1BJKv1X); 

9) Bibliotecas como “makerspaces”: espaços de inovação (http://bit.ly/1RydpZs);

10) Design Thinking para Bibliotecas: projetos dos bibliotecários thinkers 
(http://bit.ly/1PconpE); 

11) Crowdsourcing em bibliotecas: bibliotecas colaborativas (http://bit.ly/1PpnMQ6). 

4 CONCLUSÃO

A biblioteconomia se tornou ciência há décadas, mas a contínua discussão 
epistemológica perdurará, pois não só a ciência vive se transformando, mas 
também o profissional que tal ciência forma, o ambiente em que tal profissional 
é inserido e a sociedade em que este profissional atua.

Nesse contexto, este capítulo intentou mostrar alguns caminhos que o 
profissional precisa trilhar, consideradas as teorias de competência internacionais 
e nacionais e as dimensões competitivas e estratégicas que o bibliotecário precisa e 
deve lidar no seu dia-a-dia, adequando-se aos ambientes de trabalho a que este se 
direciona. Trouxe algumas ações e práticas de competência inovadoras em ambientes 
tradicionais no âmbito nacional e internacional, e que podem ser motivadoras de 
ações ou de desenvolvimento de inovações no âmbito das unidades de informação.
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O espaço do profissional da informação continuará sendo um espaço inter-
disciplinar, e as colaborações e alianças serão cada vez mais importantes para o 
desenvolvimento profissional. Assim, fazendo uma analogia com a metamorfose das 
borboletas, e trazendo neste momento o pensamento de Garib (2014), podemos 
considerar que, assim como as lagartas, também os profissionais precisam tomar 
uma decisão: entrar no casulo e correr o risco de virar uma borboleta (evoluir); 
ou entrar no casulo e viver “tranquilamente” com a certeza de ser sempre uma lagarta. 

Para finalizar, algumas reflexões e recomendações merecem sempre ficar regis-
tradas, por exemplo, a luta contínua das entidades de classe para o reconhecimento 
da profissão, os gestores de organização conhecerem o potencial do profissional da 
biblioteconomia, as instituições formadoras acompanharem as tendências atuais e 
estimularem seus alunos a serem críticos e capacitados para os desafios do mercado. 
Só assim caminharemos para o verdadeiro reconhecimento da profissão e da 
potencialidade do profissional bibliotecário.
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