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RESUMO 

 

GRAVINA, Roberta Amaral Sertório. Análise terminológica das competências profissionais do 

bibliotecário contemporâneo. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão da 

Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar terminologicamente as competências 

profissionais do bibliotecário exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo, para que este 

possa vislumbrar um perfil de maior empregabilidade a partir da análise e reunião das 

aptidões, habilidades e conhecimentos necessários – tanto no âmbito técnico quanto no 

comportamental (soft e hard skills) – em um glossário terminológico, que possa servir de 

material de consulta e referência na continuidade do pleno exercício das atividades, frente às 

atuais e constantemente variáveis e necessidades sociocorporativas relacionadas à organização 

de dados, informações e conhecimentos. A metodologia empregada, parte do levantamento 

bibliográfico acerca do conceito de informação, das áreas de atuação no mercado de trabalho 

informacional e do fazer terminológico para a realização de uma análise aplicada das suas 

competências profissionais, a partir da utilização da técnica de Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL) com aplicação de protocolo adaptado para tal finalidade e elaboração de 

modelo próprio de ficha de coleta de dados para a definição dos termos. Como resultado, 

apresenta-se uma proposta de glossário terminológico voltado para o desenvolvimento de 

práticas empreendedoras no exercício profissional biblioteconômico, dirigido principalmente 

aos bibliotecários que desejam atuar em campos não convencionais e que estão em franca 

expansão. 

Palavras-chave: Mercado de trabalho. Competências profissionais. Terminologia. Glossários. 

Bibliotecários. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

GRAVINA, Roberta Amaral Sertório. Terminological analysis of the professional skills of 

the contemporary librarian. 2022. Dissertation (Masters Professional in Information 

Management) – Arts and Communications School, University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

The present research aimed to analyze terminologically the professional competences of the 

librarian required by the contemporary job market, so that he can envision a profile of greater 

employability from the analysis and gathering of skills, abilities and necessary knowledge - 

both in the technical and in the behavioral (soft and hard skills) – in a terminology glossary, 

which can serve as reference and reference material in the continuity of the full exercise of its 

activities in the face of the current and constantly changing socio-corporate needs related to 

the organization of data, information and knowledge. The methodology used, starts from the 

bibliographic survey about the concept of information, the areas of activity in the 

informational labor market and the terminology to carry out an applied analysis of their 

professional skills, from the use of the Systematic Review of Literature technique. (RSL) with 

application of a protocol adapted for this purpose and elaboration of its own model of data 

collection form for the definition of terms. As a result, a terminological glossary is presented 

aimed at the development of entrepreneurial practices in the professional librarianship, aimed 

mainly at librarians who wish to work in unconventional fields that are in rapid expansion. 

Keywords: Job market. Professional skills. Terminology. Glossary. Librarians. 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1 – Raio x do mercado da Biblioteconomia no Brasil  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 –Ficha de pesquisa e coleta de resultados com variações 

Tabela 2 – Ficha de pesquisa e coleta de resultados sem variações   



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Detalhamento do método de pesquisa 

Quadro 2 – Protocolo de RSL 

Quadro 3 – Modelo da ficha de coleta 

Quadro 4 – Gabarito de campos da ficha de coleta 

Quadro 5 – Modelo da ficha de síntese 

Quadro 6 – Gabarito de campos da ficha de síntese 

Quadro 7 – Quadro comparativo de especialidades científicas linguísticas 

Quadro 8 – Nichos de atuação dos termos levantados 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

BDTDUSP Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

BENANCIB Repositório dos Encontros Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência 

da Informação 

BRAPCI Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação 

CNPL  Confederação Nacional das Profissões Liberais 

EaD  Educação a Distância 

ENANCIB Encontros Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação 

IA  Inteligências Artificiais 

IES  Instituições de Ensino Superior 

IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions 

LGPD  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

NTIC  Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

RSL  Revisão Sistemática da Literatura 

SLA  Special Library Association 

TCT  Teoria Comunicativa da Terminologia 

TLC  Teacher-Librarian Collaboration 

UI  Unidades de Informação 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 12 

1.1 Problema .................................................................................................................... 14 

1.2 Justificativa ................................................................................................................ 15 

1.3 Objetivos .................................................................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo geral ............................................................................................................. 17 

1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 18 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................... 19 

2.1 Abordagem da pesquisa ............................................................................................ 20 

2.2 Método terminológico ............................................................................................... 22 

2.3 Coleta de dados .......................................................................................................... 26 

3 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................... 31 

3.1 Conceito de informação na Biblioteconomia .......................................................... 31 

3.2 Mercado de trabalho informacional ........................................................................ 39 

3.3 Competências profissionais do bibliotecário ........................................................... 48 

3.4 Terminologia aplicada à criação de glossários ....................................................... 54 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ...................................... 60 

4.1 Fichas terminológicas ................................................................................................ 60 

4.2 Análise terminológica ................................................................................................ 68 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 74 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 77 

APÊNDICES .......................................................................................................................... 82 

Apêndice A – Fichas terminológicas de coleta .................................................................... 83 

Apêndice B – Glossário terminológico de competências profissionais do bibliotecário 

contemporâneo .................................................................................................................... 136 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a implementação da industrialização a tecnologia tem revolucionado a maneira 

como vivemos e nos relacionamos, mudando o nosso estilo de vida tanto no âmbito pessoal 

quanto no profissional. Inicialmente, tal processo demandou novos conhecimentos na 

operação das máquinas que passaram a sustentar o novo estilo de vida que se impunha a partir 

das grandes cidades, porém, em poucas décadas, a demanda por profissionais cujas 

habilidades contemplassem minimamente alguns aspectos básicos acerca da recém 

estabelecida cultura digital aumentou exponencialmente ao passo de tornar-se item 

obrigatório nos currículos da atualidade. 

 Com o profissional da informação, não foi diferente. O papel das bibliotecas percorreu 

diversas reformulações ao longo deste período e, principalmente, desde a regulamentação da 

profissão ocorrida em 1962 com a Lei n.º 4.084, observamos uma contínua preocupação com 

a modernização do saber bibliotecário de maneira que este permaneça preparado para cumprir 

o seu principal dever de tornar a informação acessível independentemente do suporte em que 

ela se encontra e de quem a deseja consultar, demandando a atualização constante dos cursos 

superiores de graduação cada vez mais para além do chamado núcleo duro da 

Biblioteconomia. 

Desta forma, entende-se que atualmente saber operar um sistema de automação de 

acervos, bases de dados digitais, páginas eletrônicas de busca, ferramentas, aplicativos e 

outros gadgets relacionados a atividades específicas de sua área de atuação, bem como 

programas básicos de gerenciamento de atividades administrativas de rotina como planilhas, 

editores de texto, imagem etc., já vem sendo considerado uma obrigatoriedade – e não mais 

apenas a aquisição de qualidades complementares à formação superior –, podendo implicar 

em uma facilidade (ou obstáculo no caso de sua ausência) no momento de uma contratação. 

 A grande questão configura-se então em compreender que o mercado de trabalho tem 

se modificado com maior rapidez a cada dia, superando as matrizes curriculares com 

facilidade e impulsionando a formação continuada daqueles que desejam se manter 

atualizados e exercendo funções compatíveis às necessidades sociais do momento presente, 

tal qual quando de suas formações acadêmicas. Isto nos leva a crer que devemos empreender, 

cada vez mais, uma gestão de carreira com planejamento contínuo e projeção a médio e longo 

prazos. 
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Neste contexto, surge como problema de pesquisa a necessidade de discutirmos, com 

maior frequência, sobre a atualização dos conhecimentos e qualificações bibliotecários, 

explorando aquelas atividades que vão além do campo de atuação entendido como tradicional, 

e que envolvem, essencialmente, as bibliotecas físicas ou outras Unidades de Informação 

(UI), com acervos bibliográficos compostos majoritariamente de livros impressos e a 

realização dos serviços básicos de aquisição, processamento técnico e referência. 

Tal discussão e, consequentemente, a divulgação das competências profissionais do 

bibliotecário frente ao mercado de trabalho contemporâneo, são possíveis facilitadores para a 

compreensão a respeito de nossos afazeres perante a sociedade civil e potenciais clientes e/ou 

empregadores, melhorando assim a visibilidade do segmento e identificando as melhores 

práticas para o reconhecimento identitário de uma ocupação que por vezes é compreendida 

como ultrapassada, em um adjetivo concedido por aqueles que associam a sua nomenclatura 

diretamente vinculada a um local – a biblioteca – e não a suas atividades ou conhecimentos. 

Contudo, para mudar esse estigma e compreender onde buscar uma colocação 

profissional mais condizente às novas demandas é necessário em um primeiro momento, 

refletirmos sobre o nosso perfil, para delinearmos as opções nas quais devemos investir 

recursos temporais e financeiros que ampliem as nossas chances de empregabilidade em meio 

às tendências do empreendedorismo informacional. Essas características estão diretamente 

atreladas às preferências, que devem ser combinadas à uma pesquisa de mercado e estudo das 

competências já adquiridas ou que se pretende adquirir, de maneira que se estabeleça um foco 

nos canais mais adequados para a busca pelas vagas ou contratos pretendidos. 

Para tanto, delineiam-se aqui as cinco etapas principais deste trabalho, compostas por 

três capítulos e um apêndice, que representam o referencial teórico dos temas escolhidos, a 

análise prática e interpretação dos resultados empreendidos e o produto desta dissertação, a 

proposta de um Glossário terminológico de competências profissionais do bibliotecário 

contemporâneo, o qual tem por objetivo contribuir no auxílio da categoria profissional para 

que possamos explorar novas áreas de atuação: 

(i) Compreender a importância do conceito de informação enquanto principal 

insumo, seja como matéria-prima ou produto, para o exercício profissional do 

bibliotecário, principalmente enquanto prestador de serviço, com base em sua 

legislação de regulamentação e na literatura acadêmica da área; 

(ii) Identificar as tendências do mercado de trabalho contemporâneo voltado ao 

bibliotecário, destacando as diferentes possibilidades de prática laboral além 
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das tradicionalmente conhecidas e os benefícios gerados a partir do 

desempenho de atitudes empreendedoras; 

(iii) Apresentar os preceitos da Terminologia a serem utilizados para especificar o 

viés mercadológico das competências profissionais do âmbito informacional 

no cenário identificado, permitindo a definição de termos a serem levantados 

diante do domínio selecionado; e 

(iv) Propor um glossário terminológico dessas competências profissionais, com o 

intuito de auxiliar na identificação das aptidões, habilidades e conhecimentos 

necessários para o direcionamento e gestão de carreira do bibliotecário na 

Contemporaneidade. 

Tal ordenação, foi pensada para que o conteúdo seja apresentado de maneira que se 

configure inicialmente o contexto macro e, a partir dele, se atinja um entendimento micro 

acerca do tema proposto. Assim, para elaborar a proposta do glossário mencionado, produto 

desta pesquisa, antes é necessário compreender e explicitar o que é esta análise terminológica 

e identificar quais competências profissionais estarão representadas, a partir desta análise, no 

produto proposto, tendo como ponto de partida a definição de informação e das tendências do 

mercado de trabalho informacional contemporâneo para esta construção. 

Por fim, entendemos que o levantamento e a divulgação das competências – sejam elas 

comunicacionais, técnico-científicas, gerenciais ou sociais – do bibliotecário, configuram-se 

em importantes ações para a valorização da ocupação no mercado de trabalho atual, não 

somente auxiliando os mesmos em suas capacitações como também ampliando o espaço de 

exercício dos profissionais que desejam investir além das demandas tradicionais, ou seja, fora 

das bibliotecas. 

 

1.1 Problema 

 

Nos dias atuais, muito tem se falado sobre habilidades, soft e hard skills, 

conhecimento cognitivo, inteligência emocional, dentre outros fatores ligados diretamente à 

educação continuada e aprimoramento dos saberes técnico-científicos presentes nas matrizes 

curriculares de Ensino Superior e, em especial, quando nos referimos aos das áreas 

informacionais. Dentre outros fatores, podemos afirmar que esse “boom das competências” 
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vem ocorrendo devido aos avanços tecnológicos cada vez mais significativos em nossos 

meios de produção e prestação de serviços, carecendo de um acompanhamento mais 

humanizado por parte dos gestores. 

Também é de conhecimento comum, que o advento da tecnologia impulsionou a 

mecanização das atividades profissionais, permitindo que o capital humano fosse 

redirecionado para os cargos de planejamento, coordenação e gestão da qualidade dos 

serviços prestados. No entanto, por estarmos vivenciando um momento de transição humano-

máquina que já ocorre a um tempo e ainda perdurará por um longo período, a carga de saberes 

se apresenta diariamente mais cumulativa e orgânica à velocidade de transição a que 

passamos em nossas vidas. 

Desta forma, torna-se urgente que os bibliotecários, assim como os demais 

profissionais da informação, atuem com foco no desenvolvimento contínuo de suas 

competências, cientes de que a sua principal matéria-prima, assim como o produto gerado a 

partir de suas atividades, atualmente é a informação – e não o livro ou qualquer outro tipo de 

documento – e que ela pode estar presente em qualquer lugar e nos mais diferentes suportes 

permitidos pelas inovações tecnológicas constantes. 

A partir desta premissa, surgiu a necessidade de compreender melhor como nós 

bibliotecários devemos atuar para empreendermos uma gestão de carreira consistente e 

descobrir o que devemos saber, aprender e aprimorar ao longo de nossas vidas profissionais 

para obtermos tais respostas. 

Sendo assim, a presente pesquisa se propõe a investigar, analisar e responder à 

seguinte questão: quais competências profissionais do âmbito informacional o 

bibliotecário deve desenvolver para se manter atuante em sua profissão e relevante para 

o mercado de trabalho contemporâneo? 

 

1.2 Justificativa 

 

A presente pesquisa surge a partir do entendimento de que necessitamos discutir e 

analisar com maior frequência a respeito da manutenção de nossos conhecimentos e 

qualificações refletidos no “fazer bibliotecário”, sem nos prendermos necessariamente ao 

campo de atuação entendido como tradicional. 
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Assim, procuramos explorar aquelas atividades que vão além das já amplamente 

difundidas e que envolvem, principalmente, as bibliotecas físicas ou outras Unidades de 

Informação (UI) conhecidas, com acervos bibliográficos compostos majoritariamente de 

livros impressos e a realização dos serviços básicos de catalogação e atendimento ao usuário. 

Tal discussão e, consequentemente, a divulgação das competências profissionais do 

bibliotecário frente ao mercado de trabalho contemporâneo, facilitam a compreensão dos 

nossos encargos perante a sociedade civil e potenciais clientes e/ou empregadores, 

melhorando assim a visibilidade do segmento e identificando as melhores práticas para o 

reconhecimento identitário de uma ocupação que por vezes (e não poucas) é compreendida 

como ultrapassada por desconhecimento e/ou falta de familiaridade diante de nossa atuação. 

Essa percepção equivocada, dentre outros fatores, advém do fato de o bibliotecário ter 

a sua atividade-fim atrelada à nomenclatura de um ambiente específico, apesar de atualmente 

– e já há algum tempo – lidar com a informação em seu estado puro, estando ela em suporte 

físico ou digital, o que indica que ainda precisamos trabalhar na divulgação de nossas 

atividades, como podemos verificar no levantamento realizado por Triches e Paletta, onde os 

autores ainda relacionam e corroboram a sua pesquisa aos estudos de Bauwens (2017, p. 2562-

3, grifo nosso): 

[...], os bibliotecários exercem uma profissão cujo o título está 

tradicionalmente ligado ao prédio em que exercem suas atividades, e não 

relativo às competências ou aos conhecimentos da profissão. Como 

pudemos verificar, é ampla e disseminada a exigência por habilidades e 

conhecimentos técnicos da área de Biblioteconomia, sendo que mais de 90% 

das vagas analisadas demandavam conhecimentos nesse nível. Isso reforça a 

ideia de que o mercado de trabalho tende a associar a profissão apenas aos 

trabalhos tradicionais empreendidos em bibliotecas. Uma possível 

explicação para tal pode ser o fato de não haver um conhecimento difundido 

sobre a formação do profissional formado em Biblioteconomia no mercado 

de trabalho. Consequentemente, ofertam-se majoritariamente vagas 

intimamente relacionadas às tarefas tradicionais de gestão e organização da 

informação em acervos. 

De certa forma, este movimento é cíclico e faz com que grande parte dos 

bibliotecários se encaixem nas vagas disponíveis no que Valentim  (2000 apud TRICHES; 

PALETTA, 2017, p. 2555) denomina como “mercado informacional tradicional”, ou seja, nas 

oportunidades que priorizam o eixo técnico de atividades, exigindo conhecimentos inerentes à 

área. Ainda assim, não podemos nos esquecer que também temos um vasto campo de atuação 

disponível nos denominados “mercado informacional existente e não ocupado” e “mercado 

informacional de tendências”, este último que, inclusive, está em franca expansão. 
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Contudo, para compreendermos onde e quando buscar uma colocação (ou em alguns 

casos recolocação) profissional é necessário antes fazer uma análise do nosso perfil e entender 

as nossas preferências, para então definirmos as áreas nas quais devemos investir os recursos 

de tempo, dinheiro e educação suficientes para expandir as chances de empregabilidade na 

área desejada. Sobre o tema, Valentim (2002, p. 118) afirma que 

[...] os profissionais da informação precisam, cada vez mais, ter uma 

formação que permita atender uma determinada demanda social. No entanto, 

só formação também não resolve a questão, ou seja, para que os 

profissionais da informação ocupem os espaços a eles destinados, no 

mercado de trabalho, é necessário que a formação defina um perfil de 

profissional que se deseja e tão importante quanto a formação é que haja 

ações que divulguem o profissional para o mercado empregador. 

Portanto, o levantamento e a divulgação das competências – em qualquer de suas 

tipologias – do profissional da informação, configuram-se em importantes ações para a 

valorização da profissão no mercado de trabalho contemporâneo, não somente auxiliando os 

próprios profissionais em suas capacitações como também em ampliar o campo de exercício 

profissional dos bibliotecários que desejam investir além das demandas tradicionais, ou seja, 

fora das bibliotecas. 

 

1.3 Objetivos 

 

Os objetivos aqui apresentados, tanto geral quanto específicos, têm por finalidade 

responder à questão levantada na problematização da presente pesquisa, de investigar, analisar 

e conceituar as competências profissionais requeridas ao bibliotecário pelo mercado de 

trabalho contemporâneo a partir do ponto de vista terminológico, culminando na proposta de 

um glossário que nos auxilie no desenvolvimento de nossas habilidades e melhore a 

empregabilidade e gestão de carreira de nossos pares diante de atitudes empreendedoras na 

prestação de serviços na área de Biblioteconomia e Gestão da Informação. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar terminologicamente as competências 

profissionais e, portanto, também o conjunto de aptidões, habilidades e conhecimentos 
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necessários à atuação do bibliotecário no mercado de trabalho contemporâneo, considerando a 

informação como principal insumo para a sua prestação de serviço, tanto no âmbito celetista 

quanto no autônomo, propondo um glossário que poderá servir como obra de referência para 

atingirmos novas e/ou melhores colocações em nossas carreiras. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

a) Identificar o conceito de informação com base na literatura voltada para a área de 

Biblioteconomia; 

b) Verificar a legislação e regulamentação vigente da profissão bibliotecária, no que 

tange às suas funções, atribuições e atividades profissionais; 

c) Levantar as tendências do mercado de trabalho bibliotecário contemporâneo, 

evidenciando as suas principais práticas laborais; 

d) Mapear as competências profissionais necessárias para a atuação do bibliotecário neste 

mercado de trabalho contemporâneo; 

e) Analisar terminologicamente as competências profissionais mapeadas, visando 

estabelecer uma definição dos termos deste domínio; 

f) Elaborar a proposta de um glossário terminológico destas competências profissionais, 

voltado à melhoria contínua da atuação bibliotecária no mercado de trabalho. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa está metodologicamente dividida em duas partes: a primeira de 

cunho teórico (etapas 1 e 2 descritas a seguir) identifica o conceito de informação para a área 

de Biblioteconomia e verifica a sua usabilidade a partir da legislação profissional vigente, o 

que auxilia no levantamento e apresentação dos principais nichos de atuação, incluindo as 

atuais tendências do mercado informacional disponíveis ao exercício e aperfeiçoamento 

profissional desta categoria e como tais conceitos são avaliados a partir da perspectiva 

terminológica escolhida. 

Em seguida, na segunda parte, apresenta uma perspectiva mais prática (etapas 3 e 4 

descritas a seguir) e realiza um mapeamento das competências profissionais necessárias para 

o atendimento deste mercado, através de uma análise terminológica cuja finalidade é a 

elaboração de um glossário que atue como referência na gestão de carreira e manutenção da 

colocação bibliotecária frente aos novos rumos da profissão. 

Assim, realizou-se um planejamento de execução nas quatro etapas supracitadas, 

conforme o detalhamento a seguir: 

 

1 Levantamento: base investigativa sobre a tipo de pesquisa empreendida no capítulo 2, 

tópico 2.1 Abordagem da pesquisa, os critérios utilizados na estruturação da 

metodologia de verificação dos termos levantados no 2.2 Método terminológico e as 

suas possibilidades de desenvolvimento para a obtenção do resultado pretendido no 

2.3 Coleta de dados; 

2 Fundamentação: base conceitual sobre informação enquanto principal insumo da 

atividade bibliotecária desenvolvida no capítulo 3, tópico 3.1 Conceito de informação 

na Biblioteconomia, suas possibilidades de emprego no 3.2 Mercado de trabalho 

informacional, como se configuram as características que devemos desenvolver para 

atuar neste mercado no 3.3 Competências profissionais do bibliotecário e os 

conceitos-chave da normalização terminológica desenvolvida no 3.4 Terminologia 

aplicada à criação de glossários; 

3 Análise: base interpretativa sobre o material coletado e a sua execução prática ao 

objeto de estudo desenvolvida no capítulo 4, tópico 4.1 Fichas terminológicas e a 

interpretação propriamente dita de seu resultado no 4.2 Análise terminológica; 
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4 Finalização: representação gráfica dos dados coletados no Apêndice A – Fichas 

terminológicas de coleta e Apêndice B – Glossário terminológico de competências 

profissionais do bibliotecário contemporâneo, além de sua versão editada em formato 

e-book para entrega como produto deste Mestrado Profissional. 

 

2.1 Abordagem da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa devido a 

sua natureza conceitual, procurando identificar as principais caraterísticas que compõem o 

objeto de estudo proposto. Desta forma, empregou-se um levantamento bibliográfico do tipo 

documental e exploratório, predominantemente de domínio digital, em três bases de dados de 

referência no meio acadêmico biblioteconômico brasileiro, escolhidas pela adequação à área 

de pesquisa, confiabilidade dos dados apresentados e ampla gama de representatividade 

documental em diversos formatos, fontes e regiões de produção acadêmica do material 

indexado, além da facilidade de acesso e equivalência dos campos de busca. 

A pesquisa ocorreu conforme as especificações detalhadas a seguir: 

• Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 

(BRAPCI) 

Mantenedora: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

Universo: 57 periódicos nacionais impressos e eletrônicos em Ciência da Informação, 

sendo 40 ativos e 17 históricos/descontinuados1; 

Endereço: https://brapci.inf.br/index.php/res/; 

Tipo de pesquisa: geral; 

Categoria: sem opções de categorização; 

Campos: título, palavras-chave e resumo; 

Especificação: termos com e sem aspas; 

Delimitação: ano de publicação (um a um); 

Ordenação: por relevância. 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTDUSP) 

Mantenedora: Universidade de São Paulo; 

 
1 Dados extraídos do menu “Sobre - Sobre a BRAPCI” do site oficial da BRAPCI no dia 7 de junho de 2021. 
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Universo: 97.331 documentos de pesquisas defendidas na instituição, sendo 56.595 

dissertações de mestrado, 40.036 teses de doutorado e 700 teses de livres docência2; 

Endereço: https://www.teses.usp.br/; 

Tipo de pesquisa: avançada; 

Categoria: todos os documentos, que engloba concomitantemente dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e teses de livre docência; 

Campos: título, palavras-chave e resumo; 

Especificação: termos com e sem aspas; 

Delimitação: ano de defesa (um a um) e área do conhecimento (Biblioteconomia e 

Ciência da Informação); 

Ordenação: sem opções de ordenação. 

• Repositório dos Encontros Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (BENANCIB) 

Mantenedora: Universidade Federal Fluminense; 

Universo: todos os trabalhos e palestras apresentados nos Encontros Nacionais de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ENANCIB), desde sua primeira 

edição em 19943; 

Endereço: http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/2; 

Tipo de pesquisa: avançada; 

Categoria: sem opções de categorização; 

Campos: título, palavras-chave e resumo; 

Especificação: termos com e sem aspas; 

Delimitação: ano do evento (um a um); 

Ordenação: por relevância. 

A delimitação temporal do levantamento se deu nos últimos 10 (dez) anos até o início 

desta pesquisa, ou seja, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020. No entanto, como não 

houve a possibilidade de especificação destes meses nas bases de dados citadas, o 

detalhamento entendido como mais apropriado foi o recorte anual um a um para o período 

desejado de maneira que os dados obtidos fossem equivalentes em todas as opções escolhidas. 

 

 
2 Dados extraídos da página inicial do site oficial da BDTDUSP no dia 7 de junho de 2021. 
3 Dados extraídos da página inicial do site oficial do Projeto de Pesquisa "Questões em Rede”, do Grupo de 

Pesquisa “Informação, Discurso e Memória” da Universidade Federal Fluminense no dia 18 de junho de 2021. 
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2.2 Método terminológico 

 

O método escolhido para a realização do estudo qualitativo nas bases de dados 

anteriormente mencionadas, conforme apresentado no tópico 2.1, foi a análise terminológica 

descritiva a partir de um problema de designação, isto é, em uma perspectiva monolíngue, e 

com a aplicação da Revisão Sistemática da Literatura (RSL) como técnica de pesquisa para o 

levantamento bibliográfico dos termos que compõem a proposta do glossário e suas 

respectivas definições. 

Na tabela a seguir, apresentam-se de maneira detalhada as características que 

nortearam o percurso metodológico escolhido: 

 

Quadro 1 – Detalhamento do método de pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Item Descrição

Método Investigação terminológica descritiva

Abordagem Qualitativa

Natureza Documental e exploratória

Problema Por designação

Perspectiva Monolíngue

Vertente Temática

Técnica Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

Pesquisa RSL com meta-síntese (qualitativa)

Instrumento Protocolo de RSL

Grau de abrangência Levantamento básico

Tipo de definição Intencional (características)

Campo semântico Bibliotecários – Formação acadêmica – Exercício profissional

Público-alvo

Bibliotecários em todas as modalidades de contratação (Trainee, Júnior, Pleno, 

Sênior, Chefe, Diretor, Gerente, Fiscal, Conselheiro, Assessor, Consultor, 

Analista ou Especialista), Auxiliares de Biblioteca, Assistentes de Biblioteca, 

Técnicos em Biblioteconomia, Estagiários em Biblioteconomia, Gestores de 

Biblioteca, Coordenadores de Biblioteca, Professores de Biblioteconomia, 

Pesquisadores em Biblioteconomia, Cientistas em Biblioteconomia, 

Empreendedores em Biblioteconomia e demais profissionais da informação que 

pretendam atuar na área biblioteconômica
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Sobre o instrumento mencionado no detalhamento do método de pesquisa, foi 

utilizado o seguinte modelo adaptado de protocolo de RSL para empreender a busca dos 

documentos nas bases de dados escolhidas: 

 

Quadro 2 – Protocolo de RSL 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Descrição

Analisar terminologicamente as competências profissionais necessárias à atuação 

do bibliotecário no mercado de trabalho contemporâneo

Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 

- BRAPCI (nacional)

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações USP - BDTDUSP (nacional)

Repositório dos Encontros Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência 

da Informação - BENANCIB (nacional)

Atuação profissional and  bibliotecário

Campo de atuação and  bibliotecário

Competência profissional

Conhecimento profissional

Habilidade profissional

Mercado de trabalho and  bibliotecário

Análise terminológica

Método terminológico

Últimos dez anos (de 2011 a 2020)

Pesquisa geral (sem aspas)

Pesquisa específica (com aspas)

Título

Palavras-chave

Resumo

Idioma em língua portuguesa

Artigos publicados em periódicos nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação

Trabalhos acadêmicos desenvolvidos nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação

Outros idiomas

Outras áreas do conhecimento

Outras tipologias documentais

Duplicatas

Pertinência do título

Leitura do resumo

Verificação das palavras-chave

Busca de termos nos campos de pesquisa

Leitura crítica do documento como um todo

Análise terminológica dos termos selecionados

Procedimentos

Seleção

Análise

Estratégia de busca

Restrições ou filtros

Campos pesquisados

Critérios de uso

Inclusão

Exclusão

Item

Objetivo geral

Fontes de informação
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Para a elaboração da estratégia de busca, ainda foram empreendidas pesquisas com a 

variação no plural em alguns dos termos escolhidos, de acordo com as suas pertinências em 

tal formato de escrita. No entanto, optou-se por não os inserir no protocolo de RSL devido à 

ausência de dimensão significativa em seu resultado quando comparado com os mesmos 

termos apresentados no singular. 

Verificou-se também a diferença na quantidade de documentos ao realizarmos a 

pesquisa com aspas em todas as bases de dados, com a finalidade da obtenção de uma 

resposta o mais pertinente possível ao objetivo traçado. A tabela a seguir ilustra os resultados 

atingidos na coleta de dados, realizada durante o período de 21 a 25 de junho de 2021, 

conforme o detalhamento relatado para a definição da estratégia final de busca: 

 

Tabela 1 – Ficha de pesquisa e coleta de resultados com variações 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

 Nesta tabela, podemos observar uma diferença significativa no resultado da pesquisa 

geral sem aspas que soma 2.507 arquivos com relação a inserção de aspas na busca específica 

das mesmas palavras-chave apresentando 200 documentos ao todo. Por acreditar que o total 

de documentos obtidos através dessa busca mais específica das palavras-chave já representa 

um volume apropriado para o levantamento e análise dos termos, optou-se por esta 

modalidade a ser empreendida na etapa posterior. 

geral aspas geral aspas geral aspas geral aspas

Título 1 1 21 5 10 0 32 6

Palavra-chave 0 0 9 3 11 1 20 4

Resumo 26 5 105 10 0 0 131 15

Título 0 3 1 5 171 1 172 9

Palavra-chave 0 0 1 3 4 1 5 4

Resumo 7 12 6 12 0 0 13 24

Título 10 0 6 0 0 0 16 0

Palavra-chave 65 20 8 0 115 0 188 20

Resumo 83 3 32 0 2 0 117 3

Título 2 1 16 0 190 0 208 1

Palavra-chave 12 4 20 0 241 1 273 5

Resumo 288 5 72 0 7 0 367 5

Título 0 0 3 0 21 0 24 0

Palavra-chave 8 2 4 0 40 0 52 2

Resumo 6 0 33 0 0 0 39 0

Título 0 9 15 5 3 1 18 15

Palavra-chave 0 11 39 3 3 3 42 17

Resumo 17 54 136 10 0 0 153 64

Título 1 1 11 0 236 0 248 1

Palavra-chave 1 1 76 0 120 0 197 1

Resumo 24 3 44 1 3 0 71 4

Título 0 0 18 0 20 0 38 0

Palavra-chave 0 0 6 0 20 0 26 0

Resumo 1 0 56 0 0 0 57 0

552 135 738 57 1217 8 2507 200

Método terminológico

Total por base

Habilidade profissional

Mercado de trabalho and  bibliotecário

Análise terminológica

Campo de atuação and  bibliotecário

Competência profissional

Conhecimento profissional

Termos pesquisados
BRAPCI Total por termo

Atuação profissional and  bibliotecário

BDTDUSP BENANCIB
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 Portanto, a ficha de pesquisa e coleta de resultados utilizada como base para o 

empreendimento do salvamento e aplicação dos procedimentos de seleção e análise, sem as 

variações citadas e descartadas de pluralização dos descritores escolhidos e parâmetro geral 

de busca sem a utilização das aspas, já tendo sido aplicados os critérios de uso de inclusão e 

exclusão anteriormente definidos no momento da pesquisa nas bases de dados, ficou 

conforme o mostrado na Tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 2 – Ficha de pesquisa e coleta de resultados sem variações 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Estas escolhas foram empreendidas por acreditarmos que, além da delimitação temporal 

do prazo estipulado para a execução da pesquisa, já seriam suficientes para a realização dos 

objetivos presentes no corpus aqui almejado, possibilitando de maneira mais adequada a 

realização da análise requerida para a identificação dos termos e composição da proposta de 

glossário com a qualidade e execução metodológica planejados. 

 

BRAPCI BDTDUSP BENANCIB

Título 1 5 0 6

Palavra-chave 0 3 1 4

Resumo 5 10 0 15

Título 3 5 1 9

Palavra-chave 0 3 1 4

Resumo 12 12 0 24

Título 0 0 0 0

Palavra-chave 20 0 0 20

Resumo 3 0 0 3

Título 1 0 0 1

Palavra-chave 4 0 1 5

Resumo 5 0 0 5

Título 0 0 0 0

Palavra-chave 2 0 0 2

Resumo 0 0 0 0

Título 9 5 1 15

Palavra-chave 11 3 3 17

Resumo 54 10 0 64

Título 1 0 0 1

Palavra-chave 1 0 0 1

Resumo 3 1 0 4

Título 0 0 0 0

Palavra-chave 0 0 0 0

Resumo 0 0 0 0

135 57 8Total por base 200

Mercado de trabalho and  bibliotecário 96

Análise terminológica 6

Método terminológico 0

Competência profissional 23

Conhecimento profissional 11

Habilidade profissional 2

Termos pesquisados Total por termo

Atuação profissional and  bibliotecário 25

Campo de atuação and  bibliotecário 37
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2.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada a partir das diretrizes apontadas no protocolo de RSL 

mencionado nos tópicos anteriores e registrada em fichas terminológicas de coleta, e de 

síntese quando necessário, para a definição das competências profissionais bibliotecárias 

levantadas para a elaboração da proposta do glossário. 

A ficha de coleta foi desenvolvida a partir de um modelo simples, utilizando como 

ferramenta uma planilha Excel, que oferece maior maleabilidade na realização das adaptações 

necessárias como a inclusão de mais campos de preenchimento de contextos, fontes, relações 

ou controle de datas, assim como a criação de abas adicionais para cada termo e replicação de 

seus conteúdos na remissivas encontradas. 

 

Quaro 3 – Modelo da ficha de coleta 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Termo: nº

1)

2)

3)

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação:

Data alteração:

Contexto(s): Fonte(s):

3)

1)

2)

Relações:

Nota(s):
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Quadro 4 – Gabarito de campos da ficha de coleta 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

 Descrição do esquema dos campos da ficha de coleta: 

• Campo 1 – Termo: verbete tal como utilizado na fonte, preferencialmente em língua 

portuguesa (língua de partida), na forma masculina, singular e no infinitivo; 

• Campo 2 – n.º: numeral arábico sequencial iniciado em 001 para a demarcação da 

contagem de termos distintos coletados pela pesquisa; 

• Campo 3 – Contexto(s): trecho(s) transcrito(s) em que o termo ocorre no(s) 

documento(s) analisado(s), permitindo uma definição ou explicação do conceito 

nocional do mesmo e podendo ser acrescido a partir do item 4 conforme a necessidade 

da pesquisa; 

1 2

1)

2)

3)

5

USE

UP

TG

TE

TR

8

9

7

6

3

1)

4

2)

3)
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• Campo 4 – Fonte(s): referência(s) bibliográfica(s) completa(s) de acordo com ABNT 

NBR 6023:2018 “Informação e documentação – Referências – Elaboração”, 

correspondente a cada contexto citado; 

• Campo 5 – Definição: delimitação do conteúdo do termo a partir do conjunto das 

características que melhor o representam no contexto geral da pesquisa; 

• Campo 6 – Relações: enunciados utilizados para referenciar remissivas de termos não 

preferidos/use este (USE), sinônimos/usado para (UP), termos gerais (TG), termos 

específicos (TE) e termos relacionados (TR) ao verbete indexado; 

• Campo 7 – Nota(s): outra(s) informação(ões) pertinente(s) à construção do glossário e 

que não possui(em) um campo específico na ficha; 

• Campo 8 – Data criação: dia, mês e ano no formato 00/00/0000 do preenchimento 

inicial da ficha; 

• Campo 9 – Data alteração: dia, mês e ano no formato 00/00/0000 da(s) alteração(ões) 

da ficha, se houver(em) ocorrência(s) posterior(es) à sua criação. 

Apesar de comumente encontrados em fichas terminológicas de trabalho, os campos 

responsável ou documentador, área do conhecimento, subárea ou domínio e tema ou 

subdomínio, foram suprimidos do modelo utilizado nesta pesquisa devido ao seu 

preenchimento repetitivo pela especificidade da temática escolhida, sendo para todas as 

fichas: 

• Responsável/Documentador: Roberta Amaral Sertório Gravina; 

• Área do conhecimento: Biblioteconomia; 

• Subárea/Domínio: Formação profissional; 

• Tema/Subdomínio: Competências profissionais. 

Assim como na etapa da coleta, a ficha de síntese também foi desenvolvida a partir da 

adaptação de um modelo simples, para atender a compatibilização de dados mais complexos e 

facilitar a redação da definição final do termo em questão, conforme o modelo, o gabarito e o 

esquema apresentados a seguir: 
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Quadro 5 – Modelo da ficha de síntese 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Quadro 6 – Gabarito de campos da ficha de síntese 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Contexto(s) Característica 1 Característica 2 Característica 3

1)

2)

3)

Definição final:

1 2a 2b 2c

1)

2)

3)

3
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 Descrição do esquema dos campos da ficha de síntese: 

• Campo 1 – Contexto(s): trecho(s) transcrito(s) em que o termo ocorre no(s) 

documento(s) analisado(s), tal qual a inserção do campo de mesmo nome na ficha de 

coleta, também podendo ser acrescido a partir do item 4 conforme a necessidade da 

pesquisa; 

• Campos 2a, 2b e 2c – Características 1, 2 e 3: atributos específicos do conceito 

apresentados no(s) contexto(s) em questão, podendo ser acrescidos a partir do item 4 

e/ou D conforme a necessidade da pesquisa; 

• Campo 3 – Definição final: conjunto dos atributos destacados nos campos de 

características e apresentados como delimitação do conteúdo do termo tal qual a 

inserção do campo de mesmo nome na ficha de coleta. 

Os procedimentos metodológicos aqui definidos para o pleno atendimento do objetivo 

desta pesquisa, serão empregados e documentados no capítulo 4 Interpretação dos resultados, 

mais precisamente no tópico 4.1 Fichas terminológicas com a apresentação do preenchimento 

decorrente das buscas empreendidas em todos os documentos selecionados após a triagem de 

busca. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresentado a seguir, se propõe a desenvolver uma linha de 

raciocínio acerca das possibilidades de atuação profissional do bibliotecário a partir da 

compreensão conceitual e terminológica de sua atividade-fim – entendida aqui como o 

tratamento técnico da informação –, suas implicações regulatórias, principais áreas de 

trabalho, tendências do mercado atual e quais competências devemos aprender ou desenvolver 

para alcançarmos posições cada vez mais relevantes neste cenário. 

 

3.1 Conceito de informação na Biblioteconomia 

 

Para falarmos sobre a amplitude das possibilidades de atuação do bibliotecário no 

mercado de trabalho contemporâneo, é necessário compreender o que é e de onde vem o 

principal insumo de suas atividades: a informação. Tal fato pode parecer controverso àqueles 

que acreditam que essa modalidade profissional lida apenas com o objeto livro enquanto 

acervo de uma biblioteca, mas a realidade é que na Biblioteconomia atua-se com qualquer 

tipo de informação e que felizmente, na atualidade, está em tudo ao nosso redor. 

No Brasil, até a primeira metade do século XX, a atividade desempenhada pelos 

bibliotecários ainda não havia sido regulamentada e teve um grande incentivo a partir da 

criação do Plano Nacional da Educação na década de 1930, pelo então ministro da respectiva 

pasta Gustavo Capanema que, ao impor o ensino básico gratuito, impulsionou diversos 

programas de distribuição de livros, o que acabou resultando na valorização do ambiente das 

bibliotecas (BIBLIOTECONOMIA..., 2020, p. 37). 

A partir de então, alguns bibliotecários como Rubens Borba de Moraes, Adelpha 

Figueiredo, Laura Russo e Lydia Sambaqui dentre outros, desempenharam uma importante 

função para o nosso reconhecimento profissional, atuando politicamente em atividades que 

culminaram na aprovação em âmbito federal da Lei n.º 4.084, de 30 de junho de 1962, que 

regulamenta a profissão do bibliotecário finalmente legitimando o seu exercício. 

Em seu Artigo 1º, a Lei n.º 4.084 enquadra a designação profissional do bibliotecário 

no quadro de “profissões liberais” da Consolidação das Leis do Trabalho e permite a sua 

execução somente aos bacharéis em Biblioteconomia. Segundo a Confederação Nacional das 
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Profissões Liberais (CNPL), são considerados profissionais liberais os “trabalhadores, que 

podem exercer com liberdade e autonomia a sua profissão, decorrente de formação técnica ou 

superior específica, legalmente reconhecida, formação essa advinda de estudos e de 

conhecimentos técnicos e científicos (CONFEDERAÇÃO..., [20--]). 

Desta forma, entendemos que o bibliotecário pode – e deve – desempenhar as suas 

atividades profissionais também de maneira autônoma a partir da prestação de serviços com a 

venda direta de suas habilidades técnicas, além da contratação celetista já amplamente 

praticada. Assim, apesar de tradicionalmente o nosso trâmite empregatício ser realizado por 

meio da contratação do bibliotecário para ocupação de um cargo específico dentro de uma 

instituição, principalmente as presentes no ramo educacional como escolas e universidades, há 

de se manter em mente também a opção liberal da ocupação por captação de projetos e 

demandas individualizadas, sejam elas de curto, médio ou longo prazos. 

Em seguida, no Artigo 2º, a referida lei menciona que tal exercício será permitido aos 

bibliotecários devidamente diplomados “em qualquer de seus ramos”, abrindo margem 

novamente para a realização de atividades diversas que são melhor descritas mais adiante no 

Artigo 6º (BRASIL, 1962, grifo nosso), conforme segue: 

São atribuições dos Bacharéis em Biblioteconomia, a organização, direção e 

execução dos serviços técnicos de repartições públicas federais, estaduais, 

municipais e autárquicas e empresas particulares concernentes às matérias 

e atividades seguintes: 

a) o ensino de Biblioteconomia; 

b) a fiscalização de estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia 

reconhecidos, equiparados ou em via de equiparação; 

c) administração e direção de bibliotecas; 

d) a organização e direção dos serviços de documentação; 

e) a 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. 

Destaca-se aqui, que mesmo sendo um texto de cerca de 60 anos quando o cenário 

econômico era outro, assim como o foco ainda pouco diversificado de nossas atividades 

profissionais, conforme mencionado nos tópicos transcritos, há menções de execução de 

serviços tanto em repartições públicas de qualquer esfera quanto em empresas particulares, o 

que reforça a percepção de que devemos nos manter abertos às diferentes possibilidades 

disponíveis no mercado de trabalho em constante movimento. 

Vale ainda mencionar que, em seu Artigo 7º (BRASIL, 1962), mesmo atribuindo 

“preferência” e não exclusividade, outras atividades eram incluídas no fazer bibliotecário, 

reconhecendo a sua capacidade de exercer funções como: 
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a) demonstrações práticas e teóricas da técnica biblioteconômica em 

estabelecimentos federais, estaduais, ou municipais; 

b) padronização dos serviços técnicos de biblioteconomia; 

c) inspeção sob o ponto de vista de incentivar e orientar os trabalhos de 

recenseamento, estatística e cadastro das bibliotecas; 

d) publicidade sobre material bibliográfico e atividades da biblioteca; 

e) planejamento de difusão cultural, na parte que se refere a serviços de 

bibliotecas; 

f) organização de congresso, seminários, concursos e exposições 

nacionais ou estrangeiras, relativas a Biblioteconomia e Documentação ou 

representação oficial em tais certames. 

Atualmente, se fosse realizada uma atualização das atribuições do bibliotecário, em 

complemento à Lei n.º 4.084, assim como ocorreu com a publicação da Lei n.º 9.674, de 25 

de junho de 1998, que especificou mais algumas questões acerca do exercício da profissão de 

bibliotecário, como a inclusão oficial da designação desta nomenclatura no quadro de 

profissões liberais, referindo-se então nominalmente à nossa categoria e não apenas enquanto 

pertencentes ao ramo autônomo, poderíamos considerar diversas outras atividades a serem 

mencionadas, tais como: 

g) a curadoria física e digital de coleções documentais; 

h) o desenvolvimento de elementos de interação com o usuário através do UX Design e 

do UX Wrinting; 

i) a composição de equipe interdisciplinar de desenvolvimento de softwares, aplicativos 

e outros gadgets; 

j) a categorização e classificação de informações em determinados ramos de 

especialidade com a criação de ferramentas como glossários, vocabulários controlados 

e tesauros; 

k) a produção de conteúdo para o desenvolvimento técnico-científico e literário da área e 

seus diferentes ramos de atuação; 

l) a aplicação de diversas técnicas de normalização a qualquer tipo de conteúdo; 

m) a pesquisa referencial de conteúdo no decorrer do processo editorial para entidades 

publicadoras com a realização da atividade de copidesque; 

n) a participação em grupos de trabalho para o auxílio no planejamento da metodologia a 

ser empregada em diferentes projetos; dentre tantas outras opções. 
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Esses exemplos, extraídos empiricamente4 de descrições de vagas de emprego 

disponíveis no mercado nos últimos anos e que tem como requisito a formação superior em 

Biblioteconomia, nos servem para ressaltar que a união de todas essas novas possibilidades de 

atuação, está na própria informação e a relação que o bibliotecário desenvolve com ela desde 

a sua formação acadêmica, aprimorando-a cada vez mais em sua jornada profissional e 

seguindo com a formação continuada. No entanto, ter noção das perspectivas empregatícias 

disponíveis é apenas o início da conscientização das alternativas à sua frente, ficando o outro 

extremo dessa cadeia na apropriação do conceito do termo informação e as possibilidades de 

trabalho que ele nos traz quando compreendido em sua totalidade. 

Quando buscamos compreender algum termo, não se trata de apenas ter uma vaga 

noção de qual conceito ele denomina, o que ele significa, mas sim assimilar de forma mais 

aprofundada o que ele é, para que serve, quem o utiliza, de onde veio e para onde vai. Assim, 

entendemos que a definição de um termo demanda mais dedicação e empenho, mas traz 

maiores e melhores resultados, que nos proporcionam utilizá-lo com mais propriedade, como 

ocorre no resultado dos glossários e demais ferramentas descritivas. 

Ao nos referimos à designação científica do termo informação, entramos em uma 

discussão já amplamente debatida por especialistas da área, de onde surgiram diversas 

elucidações assim como também novas divergências. Mas, independentemente da vertente 

analisada, o que parece ser senso comum é que se trata de um termo que designa um conceito 

que é interdisciplinar, ou seja, em cada área do conhecimento o termo é definido de acordo 

com a sua especificidade. 

Nesse contexto, a importância de compreender o significado em questão em sua 

totalidade é ainda mais relevante, porque se trata de algo que interfere na análise e 

comportamento da sociedade como um todo. Saber de fato qual conceito está sendo 

denominado a partir da utilização de um termo específico em uma determinada área do saber 

é crucial para o desenvolvimento desta, pois norteia o quê e como os seus pesquisadores, 

cientistas e trabalhadores técnicos desempenham suas atividades profissionais. 

Com tal ciência, não se pretende aqui enveredar-se em mais uma complexa e extensa 

análise de revisão teórica sobre este tema, mas demonstrar que, escolher a definição mais 

pertinente ao propósito da explanação pretendida e apresentá-la como ponto de partida, é 

 
4 Foram verificados anúncios disponíveis online gratuitamente no LinkedIn, além da massiva divulgação de 
oportunidades entre colegas de profissão em grupos temáticos nos aplicativos WhatsApp e Telegram, e ainda 
do compartilhamento nas próprias redes sociais institucionais em páginas como Facebook e Instagram. 
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importante para que o objetivo de ampliar a visão das competências necessárias ao 

profissional que deseja trabalhar com a informação seja cumprido. 

Portanto, pretende-se neste capítulo, realizar-se um breve resgate histórico do conceito 

designado pelo termo informação no campo da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, 

seguindo este método de pesquisa para uma posterior definição terminológica e compreensão 

de como esse entendimento auxilia na identificação das competências profissionais 

necessárias para lidar com o objeto escolhido, enquanto principal matéria-prima para a 

realização de serviços no mercado de trabalho contemporâneo do bibliotecário. 

Iniciamos tal análise, com a premissa de que para falarmos em informação é 

necessário entendermos o seu contexto e termos em mente que ela se encontra em todos os 

âmbitos do nosso cotidiano, seja ele doméstico ou profissional, desde a embalagem de um 

produto disponível à venda na prateleira do supermercado até a árvore genealógica de um 

determinado indivíduo ou família, não necessitando apenas se tratar de livros, documentos e 

afins. Neste interim, Smit (2012, p. 84) menciona que tudo pode ser portador de informação, 

como 

[...] a fumaça nos filmes de faroeste [que] informa o perigo pressentido pelo 

índio, uma árvore [que] informa sobre o ecossistema de um local, o prédio 

[que] nos informa sobre a cidade, o arquiteto ou o modo de vida da população 

local, assim como a obra artística [que] nos informa sobre as representações 

simbólicas dos povos e o sonho [que] abre caminho para as informações do 

inconsciente. 

Isto posto, também é indispensável que consideremos a tecnologia, pois sem ela a 

recuperação e disseminação da informação seria praticamente impossível. Por exemplo, se a 

árvore mencionada na citação anterior estivesse sendo estudada por jovens de outro país, que 

não o do ecossistema a que ela pertence, seria inviável levar todos até ela com o intuito de 

observar o objeto pessoalmente. A tecnologia, desde a invenção dos livros até as ondas da 

internet, nos permite fazer com que as informações sobre esta árvore sejam levadas a todos, 

no mundo inteiro. 

A partir do desenvolvimento tecnológico digital, obtivemos não somente a 

oportunidade de salvaguardar os dados de tudo que o nosso pensamento alcança, mas também 

proporcionar que eles sejam compartilhados tanto física quanto temporalmente. Afinal, não 

sabemos até quando os suportes físicos se manterão íntegros e à disposição dos interessados, 

como uma pintura rupestre que está sujeita a sumir com a ação do tempo ou mesmo o papel 

dos pergaminhos, documentos e livros impressos que estão fadados à deterioração. 

 Desde a Revolução Industrial, com o desenvolvimento de novas técnicas voltadas aos 

meios de produção dos ofícios das atividades humanas que substituíram o trabalho artesanal 
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pelo uso de maquinário próprio, a tecnologia aliada à inovação tem se mostrado 

revolucionária quanto a maneira como vivemos e nos relacionamos, mudando o nosso estilo 

de vida e alterando o comportamento social cada vez mais rápida e significativamente. 

Desta forma, ponderando que o principal fator impulsionador deste progresso é 

justamente o movimento realizado pela investigação e divulgação dos dados de tais 

descobertas, podemos afirmar que “é lugar comum considerar-se a informação como condição 

básica para o desenvolvimento econômico juntamente com o capital, o trabalho e a matéria-

prima, mas o que torna a informação especialmente significativa na atualidade é sua natureza 

digital” (CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 149). 

Essa digitalização da informação, adquiriu força a partir do advento da Segunda 

Guerra Mundial, quando passamos tanto a desfrutar de suas facilidades como a enfrentar as 

consequências de seu avanço que se multiplica em tamanho e velocidade diariamente, 

instigado pelas novas formas de comunicação e conectividade constantes, que culminaram 

atualmente no excesso de informação produzida e disseminada a uma urgência impossível de 

ser por nós acompanhada. 

Há mais de duas décadas, Saracevic já apontava essa transição em nosso modo de vida 

provocada pela tecnologia ao mencionar que “em sentido amplo, o imperativo tecnológico 

está impondo a transformação da sociedade moderna em sociedade da informação, era da 

informação ou sociedade pós-industrial” (1996, p. 42, grifo do autor), e somente a análise 

destes termos e dos conceitos que eles denominam já nos renderiam um estudo a parte. Mas, 

algo interessante de frisar com este apontamento é a importância da informação no 

desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Sobre este destaque, Araújo  (2009, p. 115) lembra que ela pode não ter sido 

organicamente desenvolvida e sim propositalmente construída e implantada, quando analisa a 

obra de Armand Mattelart e lembra que o sociólogo belga 

[...] observa que, na verdade, o discurso sobre a ‘sociedade da informação’ é 

uma construção geopolítica, que possui uma dimensão ideológica (em que se 

vê que a dimensão histórica do fenômeno é, propositalmente, esquecida) e que 

ganha corpo no final do século XX com as teses sobre os fins (fim da história, 

fim das ideologias, fim das utopias, fim das classes, fim do político), com os 

projetos de máquinas inteligentes, com as promessas tecnológicas e a 

‘maravilha’ da internet e da cibercultura. 

Ao encontro deste pensamento, Saracevic ainda menciona a significativa emergência 

do pragmatismo, validando a prática empresarial da recuperação da informação que se formou 

a partir do aparecimento da prestação de serviços online envolvendo a criação e distribuição 

das bases de dados. Em complemento, resume a evolução deste processo ao longo das 
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décadas ao dizer que “essa indústria da informação tem suas raízes diretamente relacionadas 

com os trabalhos de recuperação da informação dos anos 50 e 60, que culminaram com a 

emergência de serviços online nos 70 e com a viabilização da indústria da informação nos anos 

80” (SARACEVIC, 1996, p. 45). 

Hoje, há informação em toda a parte e a sua industrialização mencionada já foi 

consolidada. A questão que nos desafia neste momento está em como permitir o acesso a toda 

essa massa de dados digitais, proporcionando a sua troca entre os indivíduos e a produção de 

conhecimento em prol do bem-estar social. Uma das respostas possíveis – e são diversas – é 

através da interdisciplinaridade, ou como ainda diz Saracevic, “problemas complexos 

demandam enfoques interdisciplinares e soluções multidisciplinares” (SARACEVIC, 1996, p. 

48). 

Alguns autores que se debruçaram sobre o tema, citam uma conexão bastante próxima 

do conceito de informação para o campo da Biblioteconomia com o de outras áreas, sendo 

frequentemente confundida ou mesclada à conceituação atribuída pela Ciência da Informação, 

Ciência da Computação, Comunicação, Linguística, ou ainda, divididas entre as visões das 

Ciências Naturais e Sociais. 

Aqui, as definições adotadas foram apresentadas por Capurro e Hjorland (2007) ao 

realizarem uma extensa pesquisa que culminou em um artigo bastante completo intitulado O 

conceito de informação. Para eles, tal definição está intrinsecamente ligada ao processo de 

recuperação da informação e no decorrer de sua explanação os autores apresentam diversas 

definições que servem de base para a evolução desta pesquisa, como as mencionadas a seguir: 

• "[a informação] é dependente do contexto e das limitações" (CAPURRO; HJORLAND, 

2007, p. 170); 

• "O conceito moderno de informação como comunicação de conhecimento, não está 

relacionado apenas à visão secular de mensagens e mensageiros, mas inclui também 

uma visão moderna de conhecimento empírico compartilhado por uma comunidade 

(científica)" (CAPURRO apud CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 173); e 

• "1) informação como um recurso, 2) informação como uma mercadoria, 3) informação 

como percepção de padrões e 4) informação como uma força constitutiva na sociedade" 

(BRAMAN apud CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 174). 

Em todas estas passagens, percebemos claramente a referência ao contexto, que por sua 

vez remonta à interdisciplinaridade; à preocupação com o processo de comunicação ao 

transmitir a mensagem para que o conhecimento seja produzido; e à visão da informação 
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enquanto serviço, sendo transformada em mercadoria na sociedade contemporânea. Ao unir 

esses preceitos, temos a base do que acreditamos ser o principal insumo, assim como também a 

matéria-prima, do serviço bibliotecário, independentemente de ele ser desempenhado através de 

uma contratação celetista ou da realização autônoma. 

Atualmente, quando pensamos na informação enquanto mercadoria e nos preocupamos 

com a sua segurança, salvaguarda, disseminação e apropriação por parte dos indivíduos 

interessados, também estamos refletindo sobre a interdisciplinaridade e globalização dos 

mecanismos que envolvem o ciclo completo do processamento técnico, intrinsecamente ligado 

a pelo menos algum mecanismo digital. Guimarães (1996, p. 10) reflete este pensamento quando 

diz que, 

[...] se hoje aspectos como a globalização, a inter – e a trans – 

disciplinaridade, a integração e o compartilhamento constituem-se em 

palavras de ordem da sociedade pós-moderna, é necessário que a legislação 

profissional esteja mais voltada para aspectos de fundo como a capacitação 

profissional (não aquela dada pura e simplesmente pelo diploma, mas por 

um background de conhecimentos que permitam a formação de um cidadão-

bibliotecário e de um bibliotecário-cidadão). 

Vemos, portanto, que o bibliotecário contemporâneo carrega consigo a responsabilidade 

de enxergar as necessidades informacionais de uma sociedade soterrada em dados – nem 

sempre confiáveis e/ou fidedignos para com a verdade – e auxiliar os indivíduos a utilizarem 

essas informações da melhor maneira possível em prol da constituição do conhecimento e para 

o progresso humanitário como um todo. Nesse entendimento, Valentim (2002, p. 130) afirma 

que o profissional da informação do futuro deve saber reconhecer esses anseios sociais e 

compreender o mundo ao seu redor para um pleno exercício profissional. 

Assim, inferimos que a vida profissional do bibliotecário iniciada em sua formação 

acadêmica de Bacharel em Biblioteconomia de acordo com os preceitos exigidos na legislação 

vigente, não deve permanecer estanque a despeito da aparente defasagem regulatória e 

morosidade normativa. As leis de regulamentação do exercício laboral devem ser vistas como 

um norte para a nossa atuação, complementada pelas matrizes curriculares e suas constantes 

atualizações (além da educação continuada) de acordo com as necessidades demandadas pelo 

mercado de trabalho. 

Ao compreendermos a informação enquanto principal insumo e matéria-prima para o 

fazer bibliotecário e aprendermos a identificar as suas demandas nos atos normativos que nos 

regem, ampliamos exponencialmente as nossas possibilidades de atuação no campo 

informacional, independentemente da vertente escolhida – se tradicional, existente e não 

ocupada ou de tendências – para o desempenho de nosso ofício. Com esta visão, temos maior 
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clareza quanto a quais são as competências profissionais necessárias para nos mantermos 

influentes e transitarmos nos novos campos surgidos a todo instante. 

 

3.2 Mercado de trabalho informacional 

 

Para identificarmos as competências profissionais necessárias no mercado de trabalho 

no âmbito informacional, precisamos antes compreender quais são as suas demandas e como 

elas se modificam ao longo do tempo. Sendo assim, iniciamos o nosso percurso considerando 

os principais campos de atuação para o bibliotecário e como essa escolha interfere na 

aquisição de novos conhecimentos no decorrer de nossas carreiras. 

Consideramos duas abordagens possíveis para o entendimento desses campos: uma de 

cunho funcional, que reconhece as características dos diferentes grupos de mercado e 

identifica as oportunidades dentro de cada um deles; e outra de caráter gestor, que está 

sempre em busca do desenvolvimento de uma visão sistêmica capaz de antecipar o 

direcionamento dos negócios para a aplicação de ações inovadoras. Ambas, quando 

observadas com atenção, apresentam grande potencial de conduzir o bibliotecário à conquista 

de seu almejado espaço junto ao mercado de trabalho. 

Analisemos primeiro a abordagem entendida para esta finalidade como sendo 

funcional. Valentim (2000, p. 21), há cerca de duas décadas, vem desenvolvendo grande 

esforço nesta vertente ao apontar três perspectivas ao bibliotecário e que ainda se apresentam 

válidas no contexto contemporâneo. Ela menciona que ao examinarmos “de uma forma 

sistematizada o mercado de trabalho do profissional bibliotecário, verifica-se que é possível 

dividi-lo em três grandes grupos: a) mercado informacional tradicional; b) mercado 

informacional existente não ocupado; c) mercado informacional – tendências”. 

Por seu caráter mais conhecido e amplamente debatido, o “mercado profissional 

tradicional” não carece muita dedicação em sua explicação – apesar do reconhecimento de sua 

importância para a classe bibliotecária e a necessidade de sua constante análise e adequação 

às novas demandas sociais. Ele abrande basicamente as Unidades de Informação (UI), como 

bibliotecas em todas as suas tipologias (públicas, escolares, universitárias, especializadas 

etc.), arquivos, museus e demais centros culturais detentores de acervos físicos ou digitais. 

A perspectiva tradicional abrange uma fatia consolidada do mercado informacional e, 

por esta razão, tende a possuir a maior quantidade de vagas formais em cargos gerenciais das 
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unidades supracitadas, principalmente na esfera dos concursos públicos. Nesse interim, as 

bibliotecas universitárias constituem o maior mercado para os bibliotecários até o momento, 

mesmo com a carência deste profissional em suas devidas colocações de cumprimento da Lei 

n.º 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas de 

instituições de ensino no País, incluindo também as escolares. 

Na Figura 3, apresentamos a imagem realizada por pesquisadores da Sociologia e 

Política – Escola de Humanidades, em razão da produção do livro comemorativo dos 80 anos 

de sua Faculdade de Biblioteconomia, onde encontramos essas duas categorias ocupando os 

primeiros lugares no ranking de segmentos que mais contratam: 

 

Ilustração 1 – Raio x do mercado da Biblioteconomia no Brasil 

 

Fonte: BIBLIOTECONOMIA, 2020, p. 50. 

 

 É importante também mencionar que, apesar de não disponibilizar uma quantidade 

significativa de posições no mercado de trabalho informacional e ainda ser disputado junto 

aos museólogos, arquivistas e demais profissionais do ramo no desempenho de atividades 
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técnicas em organizações ligadas às artes em geral, o setor cultural também se enquadra em 

uma área relevante, sendo considerado um dos cinco segmentos que dispõem dos salários 

mais altos para os bibliotecários na atualidade (BIBLIOTECONOMIA, 2020, p. 51). 

 Partindo para a segunda perspectiva delineada por Valentim (2000, p. 21), o “mercado 

informacional existente e não ocupado” é onde encontramos entidades do nicho livreiro, como 

editoras e as próprias livrarias, além de empresas do domínio da tecnologia como 

desenvolvedoras de softwares voltados à catalogação e recuperação de informação, de 

soluções arquivísticas como digitalização e gestão documental, detentoras de bancos de dados 

e repositórios acadêmico-científicos, dentre outras. 

 Nestas ocupações, apesar da inserção de bibliotecários em posições-chave, é notório 

que ainda há um imenso potencial não explorado pela categoria, onde poderíamos ocupar 

vagas com descrições que geralmente retratam as nossas habilidades, mas não os nossos 

títulos universitários. Cabe, então, à própria classe profissional, empreender maior 

visibilidade à sua atuação e angariar posições antes não ocupadas, ou pelo menos 

inexploradas em sua totalidade, expandindo as oportunidades empregatícias e gerando 

consequentemente novas competências aos seus pares. 

 No setor livreiro, por exemplo, além da conhecida normalização, também podemos 

desempenhar a atividade de copidesque, que consiste na revisão textual visando a adequação 

de normas e padrões prescritos, além da pesquisa e resolução de questões indicadas pelas 

provas internas do conteúdo; no tecnológico, atuamos juntamente aos programadores na 

elaboração de sistemas voltados aos bancos de dados de diferentes naturezas, personalizando-

os de acordo com as necessidades dos usuários e/ou clientes; no arquivístico, através do 

aperfeiçoamento de mecanismos digitais para a produção, controle, acesso, guarda e 

eliminação documental; e no científico, com a padronização da linguagem terminológica e 

mecanismos de busca. 

 Ainda podemos citar o setor jurídico que, através de seus inúmeros e grandiosos 

escritórios, compõem uma porção significativa das oportunidades para os profissionais da 

informação, em especial aos bibliotecários. Pelo caráter comprobatório de sua ocupação, os 

advogados geram enormes massas documentais e necessitam consultar um grande número de 

fontes seguras de dados durante a execução de um único processo, o que torna a organização 

do conhecimento de exímia importância para a realização de seu ofício. 

Essas são apenas algumas, dentre tantas, possibilidades profissionais que já são de 

nosso entendimento, porém ainda não tem a Biblioteconomia como área completamente 

consolidada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para o desempenho de tais funções. 
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Analisando-se o escopo destes panoramas empregatícios, podemos notar o aparecimento de 

competências gerenciais e comportamentais distintas das necessárias até então pelo 

bibliotecário no mercado tradicional, e que deverão ser realizadas em conjunto às suas 

atividades técnicas já conhecidas. 

 Finalizando este tipo de abordagem, temos o “mercado informacional de tendências”, 

ou seja, aquele ligado diretamente a práticas inovadoras, geralmente desempenhado por meio 

de atitudes empreendedoras que unam todas as competências aprendidas e desenvolvidas até 

então, e indo além no diagnóstico evolutivo do mercado, suas novas necessidades e 

orientações de consumo voltados à produtos e serviços. Este mercado, por sua vez, também 

pode ter uma abordagem gerencial, mais voltada a questões comportamentais do que técnicas 

e essa característica aponta para outra possibilidade de análise. 

 Além de identificarmos as áreas de atuação do bibliotecário através das perspectivas 

de mercado, também podemos olhar para o panorama de tendências ao fazermos uso de 

ferramentas produzidas por diversas entidades que analisam o futuro do trabalho. No âmbito 

biblioteconômico, temos a International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) – ou Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, em 

português – que produz periodicamente o IFLA Trend Report, um relatório que identifica as 

tendências da sociedade da informação a partir do mapeamento de suas mudanças sociais. 

 Sua última atualização disponível, faz menção de que as “nossas sociedades estão 

enfrentando um nível de incerteza e complexidade sem precedentes [e que] em resposta, as 

bibliotecas e o acesso à informação são mais importantes do que nunca” (IFLA..., [2019], p. 

1, tradução nossa). Desta forma, a atualização da publicação continua no caminho das edições 

anteriores ao compartilhar os diferentes panoramas do ambiente das bibliotecas, mas desta vez 

com uma abordagem mais ampla sobre novas formas de trabalhar com a informação ao atuar 

juntamente dos governos na implantação de políticas públicas informacionais de âmbito 

mundial. 

 Apesar de ser direcionado às bibliotecas, o relatório da IFLA é perfeitamente adequado 

ao exercício bibliotecário de maneira geral, pois ele trata sobre a formação futura de todo um 

ecossistema de informações, como veremos nas tendências propostas mais adiante. Em suas 

cinco "trends" originais, apresentadas em sua primeira edição de 2013 e disponíveis na página 

principal do relatório5, são apresentados os seguintes temas de partida para o nosso caminho 

profissional: 

 
5 Disponível em: www.trends.ifla.org. 
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• Trend 1 – Novas tecnologias; 

• Trend 2 – Educação online; 

• Trend 3 – Privacidade e proteção de dados; 

• Trend 4 – Sociedades hiperconectadas; e 

• Trend 5 – Ambiente global de informações. 

Todos eles estão interligados pela tecnologia e seus avanços, que a cada dia 

apresentam-se mais significativos em nossas formas de conviver e trabalhar. As “novas 

tecnologias” cobram de qualquer indivíduo o desenvolvimento de competências em 

informação que os permitam utilizar as atualizações dos aparelhos eletrônicos e digitais, seja 

para a execução de atividades simples como ler um livro em formato e-book ou fazer uma 

reunião de negócios via conferência remota com um parceiro alocado fisicamente em outro 

lugar. Quem não souber utilizá-las, será naturalmente excluído com o decorrer do tempo. 

Os métodos de ensino também têm sofrido grandes transformações ao passarem pelo 

aumento exponencial da demanda por “educação online”, popularmente conhecida como 

Educação a Distância (EaD). Isso demanda adequação dos currículos acadêmicos, 

ressignificação da formação pedagógica dos docentes, reestruturação da equipe de suporte 

técnico para o atendimento dos alunos, produção de conteúdo especificamente voltado para 

esse tipo de metodologia, desenvolvimento de plataformas de ensino que proporcionem uma 

interação adequada etc. Podemos ainda dizer, que o formato online de educação que já era 

uma tendência, agora tem a sua consolidação impulsionada pela pandemia de Covid-19 que 

vimos passando desde o início de 2020 e modificou definitivamente as atividades do setor. 

Outra questão latente ultimamente é a noção de “privacidade e proteção de dados” no 

meio digital. Com o aumento significativo da produção e disseminação de informação, tais 

limites estão sendo redefinidos, assim como novas legislações estão surgindo em decorrência 

destas práticas recentes, como é o caso da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, que 

dispunha sobre a proteção de dados pessoais e alterava a regulamentação do Marco Civil da 

Internet e foi, por sua vez, alterada pela Lei n.º 13.853, de 8 de julho de 2019, colocando em 

vigência a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Essa questão da preservação de nossa privacidade, nos coloca em contraponto à ideia 

das “sociedades hiperconectadas” que têm se formado, principalmente a partir da utilização 

expressiva das redes sociais e os impactos por elas causados em nossos trabalhos, culturas e, 

inclusive, na política. A hiperconectividade rompe barreiras geográficas e nos aproxima 

socialmente trazendo incontáveis benefícios. No entanto, os seus algoritmos podem ser 
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utilizados como ferramentas de indução às massas populacionais em determinadas temáticas, 

como eleições políticas, por exemplo. 

A última tendência básica destacada pela IFLA, trata do “ambiente global de 

informações” e completa a concepção da transformação social ocasionada pela tecnologia, 

presente em todas as outras. Hoje, temos geladeiras com câmeras, conectadas aos nossos 

smartphones para que vejamos qual alimento é necessário comprar enquanto estamos na rua; 

um simples aplicativo de celular traduz incontáveis idiomas em tempo real, tornando a 

comunicação mais rápida e fácil durante as viagens; as impressoras 3D atingiram o nível da 

bioimpressão, onde reproduzem órgãos humanos artificiais para serem utilizados em 

transplantes e salvar vidas, dentre outros exemplos. 

Enfim, percebemos que a tecnologia é o motor dessas transformações e necessita ser 

fomentada com informação para operar e continuar o seu aprimoramento, como no caso das 

Inteligências Artificiais (IA). Em todas as situações apresentadas, o bibliotecário poderia atuar 

na pesquisa, alimentação, padronização, análise e avaliação dos dados necessários para que 

tais ações se concretizassem, mostrando que podemos andar de mãos dadas aos avanços 

citados e expandirmos nossa área de atuação de maneira surpreendente. 

Tratando mais especificamente das tendências apontadas pela IFLA em seu último 

relatório, percebemos um grande esforço no sentido de difundir o acesso à informação de 

qualidade aliada ao uso das tecnologias, a toda a população em nível global e de maneira 

igualitária. Isso se faz por meio da política e esse é o foco da entidade para o futuro próximo, 

sob uma clara intenção de promover um debate sobre temas como: a incerteza, a visão 

holística e o trabalho em escala. 

Organizado em três tendências amplas, subdivididas em outros três tópicos cada, a 

atualização do relatório foi baseada nas falas ocorridas durante a Sessão da Presidenta 

(IFLA..., [2019], p. 7, tradução nossa) do Congresso Mundial de Biblioteca e Informação da 

IFLA, ocorrido em 26 de agosto de 2019, em Atenas, na Grécia. As contribuições perpassam 

pelas seguintes tendências-chave: 

1. Abordar a incerteza: grande parte do que costumava ser seguro, já não 

é mais. As mudança das circunstâncias está obrigando os governos, as 

bibliotecas e os indivíduos a reavaliar suas suposições para lidar com o 

desconhecido. Para as bibliotecas, isso pode significar uma maior 

necessidade de defender a profissão a fim de garantir apoio, mas também 

significa que a informação é mais necessária do que nunca. Essas mudanças 

podem gerar estresse e tensão, mas através do diálogo podemos compreender 

a nova situação que enfrentamos e encontramos uma solução. 

2. Adotar abordagens holísticas: o crescente conhecimento sobre a inter-

relação entre os diferentes aspectos de nossas vidas e as diferentes áreas 
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políticas têm mostrado o quão complicado é o mundo na realidade. Para 

avançar, necessitamos estar prontos para adotar abordagens holísticas. Para 

os indivíduos, incluindo os profissionais das bibliotecas e informação, isso 

significa levar em conta tudo aquilo que afeta a eficácia com que as pessoas 

buscam informação e aprendem. Para os governos, as iniciativas transversais 

tais como a Agenda 2030 das Nações Unidas são um modelo. 

3. Trabalhar em escala: a tecnologia tem facilitado mais do que nunca o 

trabalho em âmbito regional e até mesmo global. Certamente, os desafios 

que enfrentamos exigem respostas em grande escala, mas nem sempre será 

fácil pensar ou agir além do nível local. O que isso significa para o trabalho 

das bibliotecas e o que elas podem realizar, tanto em seus esforços para 

aprimorar a prática profissional como para obter o apoio dos responsáveis 

pela tomada de decisões? O que é necessário para transformar esta 

cooperação em larga escala em um comportamento instintivo das 

bibliotecas? 

 A premissa “1. Abordar a incerteza”, trata sobre a manutenção das verbas dedicadas às 

bibliotecas em períodos de crise, como tem ocorrido em diversos países que enfrentam 

pressão em seus sistemas de segurança social, questionamentos sobre a eficácia de suas 

políticas governamentais tradicionais, pressão internacional para cortes de custos às nações 

que possuem dívida externa e/ou déficit fiscal, risco às fontes de financiamento de serviços 

básicos como saúde e educação, dentre outros fatores. Em um cenário como este, os 

bibliotecários têm que mostrar em que podem contribuir, econômica e socialmente falando, 

para a continuidade de suas funções. 

 As bibliotecas, principalmente quando inseridas em um ambiente cooperativo e 

atuantes juntamente de outras entidades especializadas, têm a qualidade de prestar serviços de 

informação dos mais diversos assuntos, inclusive o jurídico, para a população em geral, 

aumentando a capacidade necessária para a tomada de decisões no ambiente sociopolítico. 

Podem auxiliar no exercício de uma administração baseada em evidências através da 

transparência dos dados governamentais, da disponibilização de informações parlamentares, 

da clarificação das políticas nacionais e do conhecimento dos direitos e manutenção da 

cidadania como um todo. 

 A coleta, organização e mensuração de dados, auxiliam na divulgação e entendimento 

de informações que proporcionam uma maior participação social nas decisões 

governamentais. O cenário internacional tem nos mostrado que é imprescindível sairmos das 

nossas zonas de conforto, pois quanto menos recursos são disponibilizados às bibliotecas, 

mais concorrência teremos, impulsionando a necessidade pela empatia, cooperação, 

mentalidade aberta e a predisposição para continuar aprendendo sempre, com curiosidade no 

futuro e foco na melhoria de nossas competências para estarmos preparados para a 

competição. 
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Em suma, isso nos leva a tendência do advocacy, ou seja, empreender um projeto 

comunicacional para conquistar o apoio da opinião pública e impor pressão aos sistemas 

políticos nas esferas municipal, estadual e federal, a fim de angariar recursos suficientes para 

a manutenção de suas atividades. Tais questões, refletem uma atuação baseada no diálogo 

entre a comunidade e os governantes, conforme as seguintes premissas: 

a) Por não podermos contar com a iniciativa e apoio integral dos governos, a defesa da 

Biblioteconomia e seus profissionais é a nossa principal resposta; 

b) Os bibliotecários podem auxiliar os cidadãos a compreenderem a complexidade das 

políticas públicas, para que tomem conhecimento de seus direitos e participem das 

decisões corretas; e 

c) O diálogo com a comunidade é a melhor forma de enfrentar as incertezas sobre o 

futuro das bibliotecas, assim como de seus profissionais (IFLA..., [2019], p. 6-8, 

tradução nossa). 

 A premissa “2. Adotar abordagens holísticas”, trata sobre o desenvolvimento de uma 

visão sistêmica em relação a prestação de serviços de forma mais abrangente, contrapondo a 

personalização das bibliotecas à generalização da internet. No ambiente digital, a falta de 

familiaridade, do público em geral, com a maneira que os algoritmos funcionam, levam 

algumas vezes à desconfiança sobre as informações disponibilizadas online e podem abrir 

oportunidades para o oferecimento de um ambiente que proporcione acesso à informação 

segura e gratuita, a partir de uma consultoria individualizada e com respeito à privacidade de 

forma ampla à sua comunidade. 

O papel das bibliotecas é atender às necessidades de cada usuário, independentemente 

de sua natureza, fazendo com que seja um espaço de visão holística e que possa proporcionar 

o amadurecimento de pautas sociais importantes, como a Agenda 2030 e o desenvolvimento 

sustentável. Desta forma, tornam-se peças-chave para a interconectividade política, ao 

garantirem o acesso à informação e permitirem a manutenção do descobrimento de novas 

oportunidades socioeconômicas, pautadas em fatores transversais e segurança informacional. 

No entanto, para ter condições de adaptação às novas realidades que nos são 

apresentadas a todo instante, os bibliotecários e profissionais da informação devem também 

proporcionar a si mesmos tais condições de acesso à informação e visão sistêmica dos 

horizontes socioeconômicos que os cercam. Assim, a IFLA dispõe de uma seção sobre o 

desenvolvimento profissional contínuo através da aprendizagem no ambiente de trabalho, 

intitulada Continuing Professional Development and Workplace Learning, que visa a 
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realização de debates que ofereçam diferentes conhecimentos e melhoria de suas 

competências. 

Um caminho para quem deseja seguir esta tendência é compreender que a graduação é 

apenas o primeiro passo e que será necessário empreender uma aprendizagem e adaptação 

constantes. A abordagem holística inicia com o entendimento da vulnerabilidade dos 

currículos acadêmico-escolares e a importância da socialização e reflexão contínuas do 

conteúdo apreendido, utilizando-se de mecanismos de coaching, mentoria, tutoria, 

participação em eventos e workshops, assim como o network a partir do contato com outros 

profissionais da área que refletem uma atuação baseada em uma experiência coletiva, 

conforme as seguintes premissas: 

a) As bibliotecas podem fornecer serviços de amplitude holística aos cidadãos, no 

decorrer de toda as suas vidas; 

b) As bibliotecas possuem modelos de prestação de serviços com enfoque holístico, para 

a implantação de políticas públicas governamentais, com o apoio das Nações Unidas; 

e 

c) Fazer com que a aprendizagem seja um hábito para toda a vida nas bibliotecas é um 

dos propósitos da aplicação de um enfoque holístico às capacidades que necessitamos 

e ao modo em que aprendemos (IFLA..., [2019], p. 9-11, tradução nossa). 

Por fim, a premissa “3. Trabalhar em escala”, trata sobre a atividade conjunta das 

bibliotecas, inclusive em âmbito internacional, para tornarem-se repositórios de conhecimento 

e proporcionarem o acesso à informação aos mais necessitados, principalmente a partir da 

utilização da internet, visto que nem todos têm acesso aos materiais impressos. Desta forma, 

estaríamos identificando desafios e aplicando soluções em comum, a partir da adoção de boas 

práticas com a finalidade da melhoria e adaptação contínuas. 

Tal ação, implica na participação dos bibliotecários em grupos internacionais de 

tomada de decisão através de ações coletivas de cooperação internacional, como resposta à 

falta de investimento nas bibliotecas, impulsionando índices elevados de analfabetismo e a 

falta ou acesso deficitário à informação de qualidade. Ressalta-se desta forma, a relevância de 

uma política informacional de cunho global que se utiliza de interesses compartilhados e 

enfoque na resolução sistêmica de problemas. 

Devemos estabelecer pontos de referência entre as bibliotecas em uma esfera global, 

utilizando-nos das normas técnicas e dos valores em comum no oferecimento da informação 

de maneira igualitária, para criar conexões e alcançar objetivos conjuntos, utilizando o poder 
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do alcance da internet em ações globais. A ideia de utilizar as novas tecnologias para a 

implementação de um pensamento global por meio das bibliotecas internacionais, reforça os 

nossos valores fundamentais e cria um vínculo entre as ações realizadas, conforme as 

seguintes premissas: 

a) O desenvolvimento permanente de novas tecnologias permite a adoção de um 

panorama internacional na tomada de decisões; 

b) As negociações políticas ocorrem cada vez mais em esferas internacionais, o que 

indica que as bibliotecas também devem atuar neste âmbito, para terem visibilidade; e 

c) Iniciativas como a Visão Global da IFLA, nos ajudam a pensar e atuar em âmbito 

internacional (IFLA..., [2019], p. 12-14, tradução nossa). 

Essas oportunidades nos mostram como as possibilidades de atuação do bibliotecário 

são extensas e ainda inexploradas, principalmente se aplicarmos uma visão mais 

empreendedora ao mercado de trabalho informacional. Reforçando tal pensamento, Valentim  

(2019, p. 61) ressalta que, o bibliotecário “deve conhecer as novas perspectivas e tendências 

informacionais, isto é, as transformações que impactam direta ou indiretamente a mediação da 

informação junto aos distintos públicos usuários”, como vimos nos exemplos citados nesta 

pesquisa. 

Utilizando os dados levantados até então sobre as tendências de atuação, apresentamos 

alguns aspectos profissionais projetados por entidades pesquisadoras do tema para o 

atendimento às demandas futuras do mercado, trazendo um panorama geral sobre o perfil do 

bibliotecário diante do significado do termo informação e suas implicações na prestação de 

serviços, seja através da ocupação de cargos corporativos ou por meio do desempenho de 

atividades autônomas. No próximo item, buscamos uma melhor compreensão sobre as 

competências que devemos ter para o seu exercício. 

 

3.3 Competências profissionais do bibliotecário 

 

O caminho percorrido até aqui teve como propósito contextualizar o cenário no qual 

foi realizada a coleta de termos para a elaboração de uma definição terminológica, a partir da 

pesquisa sobre as tendências de mercado e a identificação do conjunto de habilidades 

bibliotecárias necessárias para atendê-las. Ao mesmo tempo, buscamos nos aprofundar nessa 
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área tão vasta que envolve o empreendedorismo, principalmente porque nos encontramos na 

denominada “era da informação”. Assim, procuramos detalhar as competências profissionais 

requeridas atualmente e que serão alvos de novas pesquisas e capacitações nos currículos 

biblioteconômicos do futuro. 

Muito tem se falado sobre competência profissional, mas a sua aplicação prática ainda 

parece estar aquém das exigências do mercado de trabalho contemporâneo, principalmente no 

que se refere ao exercício da função de bibliotecário. Desta forma, este item apresentará uma 

breve concepção a respeito da visibilidade profissional da área para adentrarmos ao assunto e 

percebermos a relevância de treinar nossos pares a desenvolverem mais as suas habilidades 

cognitivas paralelamente às técnicas já amplamente difundidas e bem desenvolvidas. 

Para manter-se atualizado profissionalmente hoje em dia há de se realizar pesquisa 

acadêmica, cursos de aperfeiçoamento e educação continuada, não somente em áreas técnicas 

como também em capacitações que envolvam questões comportamentais, com o intuito de 

desenvolver o domínio das emoções em situações inesperadas – tanto boas para aproveitá-las da 

melhor forma, quanto ruins para saber como passar por elas sem maiores danos. 

Souza (2006, p. 25), nos lembra da síntese produzida por Ohira e Prado sobre o 

conhecimento que um profissional da informação deve dominar e destaca as 

[...] “atitudes e qualidades pessoais” [...] por três vieses: a) do profissional 

como empreendedor; b) do profissional atento à responsabilidade social; c) do 

profissional com atitude de flexibilidade a mudanças. Além deles, também são 

encontrados textos cujas ênfases estão na capacitação do profissional para 

atuar como gestor de informação e com as tecnologias da informação. 

A seguir, analisamos as atitudes e qualidades pessoais, conhecidas atualmente sob o 

termo em língua inglesa soft skills (cuja tradução livre é habilidades interpessoais) e largamente 

disseminadas no âmbito da gestão de carreira para qualquer profissional atento às tendências do 

mercado de trabalho, independentemente de sua área de atuação, mas principalmente aos 

bibliotecários que atuam com informação e tecnologia que são insumos essenciais para o 

mundo corporativo atual. 

 

a) Do profissional como empreendedor: 

De maneira geral, um profissional é entendido como empreendedor quando assume a 

responsabilidade de criar algo inovador para a sociedade, com persistência e sabendo calcular os 

riscos envolvidos no processo. No caso do bibliotecário, essas atitudes inovadoras podem – e 

devem – ser empreendidas a partir da informação, que é sua matéria-prima e está presente em 

qualquer área do conhecimento. 
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Silva e Spudeit (2018, p. 180) dizem que “o bibliotecário precisa pensar sua carreira 

estrategicamente e buscar oportunidades em diferentes espaços”, para que desta forma 

contribuam com a melhoria de sua visibilidade profissional, uma vez que é sabido que suas 

funções atuais ainda não são bem conhecidas pela sociedade. Esta fala se encaixa à concepção 

de “empreendedor do conhecimento”, realizada por Dornelas (2015, p. 561, grifo nosso) como 

vemos a seguir: 

Há inúmeros exemplos que se enquadram nesta categoria, tais como um atleta 

que se prepara com dedicação, planeja a melhor estratégia para otimizar seu 

desempenho e executa com perfeição o que planejou realizando seu sonho em 

uma olimpíada; o advogado, dentista, médico, enfim, o profissional liberal 

que quer fazer a diferença; o maestro que rege a orquestra com perfeição e 

entusiasma a audiência com o resultado obtido; o escritor que estimula as 

pessoas a sonhar e viver o papel do protagonista da história. 

Perceba que, ao mencionar o profissional liberal, o autor enquadra também o 

bibliotecário nesta categoria, conforme as diretrizes presentes no Artigo 1º da já mencionada 

Lei n.º 4.084, de 30 de junho de 19626, que dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula 

seu exercício, assim como o Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei n.º 9.674, de 25 de junho de 

19987, que também dispõe sobre o exercício da profissão de bibliotecário e determina outras 

providências. 

Nos atendo um pouco mais à definição de empreendedor do conhecimento, Dornelas 

ainda enumera outras características que são comuns ao bibliotecário, tais como: nível de 

autonomia dependente da atividade exercida, mas geralmente alto; nível de risco baixo, tendo 

como principal ação zelar pela sua reputação; nível de dedicação acima do normal, muitas vezes 

confundindo o pessoal com o profissional; utilização de recursos próprios e não 

necessariamente financeiros; e objetivo de realização e reconhecimento profissional 

(DORNELAS, 2015, p. 699). 

Todos esses atributos são inerentes ao profissional liberal e ao bibliotecário de maneira 

geral, atendendo às atitudes e qualidades pessoais presentes no viés do profissional como 

empreendedor descrito por Ohira e Prado e mencionado por Souza como um conhecimento 

necessário aos profissionais da informação. 

 

 
6 “Artigo 1º – A designação profissional de Bibliotecário, a que se refere o quadro das profissões liberais, grupo 

19, anexo ao Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), é privativa dos 

bacharéis em Biblioteconomia, de conformidade com as leis em vigor” (BRASIL, 1962, grifo nosso). 
7 “Artigo 1º – O exercício da profissão de Bibliotecário, em todo o território nacional, somente é permitido 

quando atendidas as qualificações estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo único – A designação "Bibliotecário", incluída no Quadro das Profissões Liberais, Grupo 19, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, é privativa dos Bacharéis em Biblioteconomia” (BRASIL, 1998, grifo 

nosso). 
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b) Do profissional atento à responsabilidade social: 

Já a responsabilidade social, está intimamente atrelada à maneira como a 

Biblioteconomia pode atuar em prol da comunidade a que está inserida, principalmente no que 

diz respeito à interação entre o profissional que exerce atividades técnicas (seja no serviço de 

referência, na catalogação, indexação etc., ou mesmo com foco na análise de dados e curadoria 

digital) e o indivíduo ou instituição que buscam a informação. 

Cunha (2003, p. 43) transcorre sobre essa temática e a vincula ao excesso informacional 

citado na introdução deste trabalho ao mencionar que 

[...] a informação, [que é] insumo essencial a qualquer organização, tem, no 

mundo globalizado, um papel fundamental. A vida atual exige que os 

indivíduos sejam informados o tempo todo: necessitam conhecer notícias, 

fatos, instruções, padrões, regras de procedimentos, normas, estatísticas etc. 

Mas, é necessário não esquecer que o mais importante não é a quantidade de 

informação disponível, e sim a sua qualidade. Esta qualidade significa 

informações íntegras, atualizadas, precisas e no tempo certo para a tomada de 

decisões. Dispor informações com qualidade pressupõe inteligência, ou seja, 

habilidade para transformar a imensa massa de dados das organizações em 

informações consistentes, isto é, com valor agregado. 

Portanto, podemos afirmar que os profissionais da informação devem ter conhecimento 

do contexto a que estão inseridos, o suficiente para fundamentar as suas atividades técnicas de 

aquisição/captura, catalogação, indexação, curadoria e disseminação seletiva da informação de 

maneira que atendam às exigências sociais em voga e, sempre que possível, utilizando-se de 

atitudes empreendedoras para a valorização progressiva de sua profissão como um todo, 

independentemente de seu modelo contratual. 

Ainda segundo Cunha (2003, p. 44), a realização de ações como o atendimento 

personalizado à informação para cidadãos, estudantes, pesquisadores e cientistas, exerce a 

responsabilidade social através da conquista dos direitos básicos de cidadania, do 

desenvolvimento cognitivo pela leitura e do progresso científico do País, além de permitir a 

participação do bibliotecário na elaboração de políticas públicas em âmbito nacional. 

Essas são atitudes presentes em uma postura compatível às transformações impostas 

pelo mercado de trabalho contemporâneo e que estão em confluência às novas demandas e áreas 

de exercício que vem surgindo aos profissionais da informação em decorrência do avanço da 

tecnologia digital, exigindo flexibilidade e inovação como competências inerentes ao novo 

modelo corporativo e frente a tais transições. 
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c) Do profissional com atitude de flexibilidade a mudanças: 

E por fim, para que essas atitudes empreendedoras compatíveis à responsabilidade social 

sejam desempenhadas gerando novas habilidades, faz-se necessário que os profissionais da 

informação sejam igualmente maleáveis, estando atentos às transformações ocorridas no mundo 

e que impactam em nossas vidas corporativas. Sobre o efeito destas mudanças sociais e 

econômicas, Souza (2004, p. 102) já dizia: 

Aqui, dentre outros, quatro fenômenos com implicações negativas têm surgido 

nas preocupações tanto de muitas pessoas que hoje são profissionais 

bibliotecários quanto de estudantes em cursos de graduação em 

Biblioteconomia no Brasil: a) cada vez mais reduz-se o mercado de empregos, 

apesar da expansão da necessidade de trabalho; b) não há ‘fôrmas’ no processo 

de acumulação e assimilação de conhecimentos que preparam para um papel a 

ser exercido como profissão no futuro; c) o diploma de graduação, ou de 

qualquer outro nível, obtido na universidade, não é mais garantia de domínio 

de tudo o que se precisa saber para ser um profissional no futuro; d) a 

instituição universitária não é mais o espaço que outorga, com o diploma, um 

documento que favorece a ascensão social. 

Isto nos mostra que, apesar do posicionamento que se tenha quanto ao futuro da 

Biblioteconomia no Brasil, temos presenciado desde o início dos anos 2000 uma ruptura 

gradual com relação ao oferecimento de empregos, à adequação dos currículos acadêmicos 

frente às exigências do mercado, à necessidade de aquisição de novas aptidões, habilidades, 

conhecimentos e competências para além de um diploma universitário e a um posicionamento 

de educação continuada na escalada corporativa e social. 

Esses questionamentos nos levam a um debate epistemológico quanto ao termo 

bibliotecário como sendo um colaborador ainda bastante atrelado ao suporte dos livros frente às 

novas tecnologias e a massiva quantidade de dados disponibilizados em meios digitais, prontos 

a serem coletados, analisados e tratados por estes mesmos profissionais da informação. 

No entanto, conforme mencionam Siebra, Borba e Miranda (2016, p. 29-30), “agregar 

valor à informação digital, normalmente requer uma intervenção ativa por pessoas qualificadas 

e o uso de aplicações de software” e completam lembrando que “porque a informação digital é 

frágil, corruptível, facilmente alterada e sujeita a exclusão acidental e intencional, manter a 

integridade da informação é um aspecto crítico da curadoria digital”. Mais uma vez, nos 

referimos a uma atividade sob a tutela de competências desenvolvidas pelo bibliotecário e não é 

a de cunho tradicional. 

Desta forma, percebemos que ter atitude empreendedora sem perder de vista a 

responsabilidade social, em congruência a um posicionamento flexível diante do aparecimento 

de novas atribuições e necessidades, são aspectos essenciais para o bibliotecário que deseja se 
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manter atualizado às necessidades impostas pelo mercado de trabalho contemporâneo. Neste 

interim, Smit (2012, p. 99) salientou que 

[...] a simples disponibilização da informação não equivale ao exercício do 

dever de informar, pois o dever de informar remete ao dever de criar 

condições adequadas para a construção do conhecimento. Em outras palavras, 

a disponibilização da informação é necessária mas não suficiente para o 

exercício da cidadania. 

 Ou seja, o profissional da informação do futuro deve não apenas realizar as atividades 

básicas do núcleo duro da Biblioteconomia – ou outras áreas afins – como também exercer a 

sua função de maneira criativa e inovadora, para que proporcione circunstâncias cada vez mais 

adequadas e personalizadas às necessidades informacionais de pessoas e instituições que 

surgem a todo momento, auxiliando desta forma o exercício da cidadania através da promoção 

constante da produção do conhecimento. 

Vale mencionar também, que o desenvolvimento de áreas como a Biblioteconomia e a 

Ciência da Informação auxiliadas pela tecnologia contribuiu para a melhoria de uma série de 

processos diretamente relacionados à informação, alterando o comportamento humano e 

gerando novas competências profissionais (SARACEVIC, 1996, p. 60). Tais competências, 

extrapolam a esfera das ações de coletar, selecionar, catalogar, classificar, indexar, armazenar e 

identificar informações, permeando os saberes aplicados aos fatores que envolvem as relações 

interpessoais e de tomada de decisão. 

Algumas dessas competências levantadas até o momento são: adaptabilidade, 

colaboratividade, comunicação interpessoal, coordenação, criatividade, engajamento, 

flexibilidade, gestão, iniciativa, inovação, inteligência emocional e financeira, liderança, 

mediação de conflitos, negociação, pensamento crítico, resolução de problemas e tomada de 

decisão. 

Essas competências foram as encontradas com maior frequência na bibliografia 

analisada para a composição desta pesquisa, no decorrer das citações e dos autores aqui 

referenciados e estão em consonância tanto com o indicado pelo Fórum Econômico Mundial, 

ocorrido em Davos, na Suíça, entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2020, quanto ao prescrito como 

competências pessoais e profissionais pela Special Library Association (SLA), importante 

associação profissional internacional sem fins lucrativos voltada a gestão de carreira e 

desenvolvimento de negócios em bibliotecas e para bibliotecários, em documento divulgado em 

2016. 

No entanto, para especificarmos o nosso olhar ao campo geral delineado até então, 

com a análise terminológica das competências profissionais do bibliotecário propriamente 
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dita, será necessário antes compreendermos alguns conceitos desta área para seguirmos 

adiante com maior propriedade do conteúdo pretendido e concretizarmos a proposta do 

Glossário terminológico de competências para o bibliotecário contemporâneo que será 

apresentado ao final desta pesquisa, como apêndice. 

 

3.4 Terminologia aplicada à criação de glossários 

 

Começaremos compreendendo o porquê da escolha da Terminologia – onde 

utilizaremos como parâmetro textual a sua dupla significação, tanto na qualidade de ciência 

ou disciplina representada pela grafia com o “T” maiúsculo, como em seu objeto formal de 

estudo através do próprio conjunto de termos de um domínio de especialidade, representado 

pelo “t” minúsculo – como referencial teórico para a elaboração das definições identificadas 

para o rol de competências do bibliotecário. 

Ainda hoje, observa-se que a Biblioteconomia, mesmo com toda a modernização da 

área e os esforços das Instituições de Ensino Superior (IES) para empreender uma constante 

reformulação de seus currículos acadêmicos, ainda tem nas UI tradicionais como as 

bibliotecas, a sua base de disponibilidade de vagas e contratação de serviços internos e 

externos (cargos celetistas ou a partir de projetos autônomos, por exemplo). Um dos motivos 

apontados para tal fato é o desconhecimento das demais possibilidades existentes tanto pelos 

contratantes quanto pelos seus próprios profissionais. 

Como resolução, uma forma de expandirmos essa perspectiva de atuação é a 

divulgação das áreas com potencial de exploração para a prestação de serviços em informação 

a esse contingente de mão de obra, mas isso por si só não seria suficiente. Juntamente a esta 

ação, deverá também ocorrer um amplo entendimento das competências necessárias para 

adentrá-las, de maneira que as atividades corporativas requeridas fossem desempenhadas com 

satisfatoriedade e se ampliasse ainda mais os esforços na disseminação dessas novas 

oportunidades à toda classe profissional. 

Tendo em vista o empenho de diversas instituições nacionais e internacionais, em 

pesquisar, analisar e tabular dados para a produção de relatórios e outros documentos de 

cunho normativo cuja finalidade é orientar uma determinada ocupação no melhor desempenho 

de suas funções, a Biblioteconomia brasileira, de uma maneira geral, poderia unir esforços e 

interpretar uma gama maior destas informações empreendendo um direcionamento voltado à 
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melhoria contínua de seus profissionais, incentivando a pesquisa, a educação continuada, o 

aperfeiçoamento profissional e a troca de conhecimento entre seus pares. 

Neste panorama, a Terminologia manifesta-se enquanto uma área extremamente 

apropriada para a execução do principal objetivo desta pesquisa, que é o de identificar os 

termos que denominam as competências profissionais bibliotecárias, destacadas a partir das 

demandas do mercado de trabalho informacional contemporâneo e atingirmos a finalidade da 

proposição de um glossário que sirva como obra de referência em seu meio. No entanto, 

inicialmente, é necessário refletir sobre alguns conceitos para compreender esse fazer 

terminológico e o aplicarmos com mais propriedade na elaboração da proposta do glossário. 

Na atualidade, uma das mais reconhecidas pesquisadoras da área da Terminologia, 

Maria Teresa Cabré, em sua obra intitulada La terminología hoy: concepciones, tendencias y 

aplicaciones (1995, p. 2-3) destaca que tal palavra possui três significados, podendo ser 

definida como: (i) uma teoria ou disciplina que lida com termos especializados; (ii) uma 

prática que concebe as diretrizes e princípios que regem a coleta desses termos; ou (iii) um 

produto ou objeto que, por sua vez, define o conjunto de termos de uma determinada área de 

especialidade reunidos através dessa coleta. 

A partir dessas definições, em meados de 1990, Cabré elaborou a sua Teoria 

Comunicativa da Terminologia (TCT), pois para a autora, não havia distinção entre termo e 

palavra, considerando ambos igualmente como unidades linguísticas que representam signos 

de uma língua natural, com a única particularidade de os termos estarem voltados aos 

conceitos técnicos e científicos de uma área de especialidade. 

Com base na TCT, podemos afirmar então que a unidade-padrão da terminologia 

moderna é o termo e que este pode ser definido como uma unidade lexical que apresenta um 

conteúdo próprio dentro de um domínio restrito, também chamado de unidade terminológica 

de uma área especializada (BARROS, 2004, p. 39-40). Há ainda, a possibilidade de aplicação 

desta unidade-padrão a diversas categorias, que alteram o seu propósito de acordo com a 

demanda de quem a utiliza, conforme os seguintes exemplos: 

[...] para o terminólogo, um conjunto de termos próprios de um dado 

domínio (uma terminologia) constitui seu objeto de análise e de produção 

(científica), [...]. Para os usuários, sejam eles especialistas ou não do 

domínio ao qual pertence o conjunto terminológico estudado, esse conjunto 

de termos é um elemento precioso para a comunicação em âmbito 

profissional ou em situações particulares. Para as autoridades de um país ou 

região, a terminologia é um instrumento de intervenção, de implantação de 

políticas linguísticas, de modernização da sociedade, de afirmação de 

Estados nacionais, de resgate de línguas ameaçadas de extinção ou de 

imposição de monolinguismo oficial. [...] (BARROS, 2004, p. 45). 
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 Percebemos, desta forma, que a Terminologia pode ser utilizada como uma ciência do 

campo linguístico aplicada ao aprimoramento do entendimento das características 

desenvolvidas em nossa sociedade, após o processo de industrialização em massa ocorrido a 

partir do século XX. Porém, apesar de ter sido criada no âmbito técnico de uma área exata 

como a Engenharia, ela também se aplica a outros campos ainda em formação ou em processo 

de ressignificação de sua prática, como é o caso de todas as ocupações dos profissionais da 

informação em decorrência da digitalização cada vez maior de suas funções. 

Nesse ensejo, Barros (2004, p. 56) classifica a terminologia, enquanto conjunto de 

termos, de acordo com o propósito do trabalho a ser empreendido, podendo-se optar entre a 

classe descritiva que se ocupa da coleta e explicação dos dados dispostos através de 

ferramentas como vocabulários, por exemplo, ou a normativa que se propõe a reduzir a 

sinonímia e a homonímia, criando os dicionários de língua geral. Tal interpretação vai ao 

encontro do que Dahlberg (1978, p. 106) intitula de definições reais e nominais, ficando a 

primeira com a delimitação da intensão de determinado conceito em um contexto específico e 

a segunda com a distinção de possíveis características idênticas entre eles para a fixação do 

sentido de cada palavra. 

Essa classificação diferencia Terminologia e Lexicologia ou seus derivados, que são a 

terminografia (o elaborar de uma terminologia própria) e a lexicografia (o elaborar de um 

dicionário, por exemplo). Em termos gerais, os sufixos terminados em “logia” correspondem 

às matérias-primas das áreas de análise e os em “grafia” aos seus produtos e derivados. A 

título de complementação, segue a reprodução de um quadro comparativo elaborado por 

Barros (2004, p. 64) com algumas características das chamadas especialidades científicas da 

linguística: 

 
Quadro 7 – Quadro comparativo de especialidades científicas linguísticas 

 

Fonte: BARROS, 2004, p. 64. 

 

Lexicologia Lexicografia Terminologia Terminografia

Campo de atuação língua geral língua geral línguas de especialidade línguas de especialidade

Unidade padrão unidade lexical, lexema unidade lexical, lexema unidade terminológica, termo unidade terminológica, termo

Nível de atualização da 

unidade lexical
sistema sistema norma(s) de especialidade norma(s) de especialidade

Tipo de disciplina científica básica básica/aplicada básica básica/aplicada

Tipos de obras
dicionários de língua, 

dicionários especiais, 

vocabulários técnicos, 

científicos, especializados
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Complementando estas definições, faz-se necessário mencionar que segundo Barbosa 

(2001, p. 29) em seu capítulo intitulado Dicionário, vocabulário, glossário: concepções para 

a obra A constituição da normalização terminológica no Brasil, glossário é um "[...] 

vocabulário em que se explicam palavras obscuras ou referentes a determinada especialidade 

técnica, científica, etc., geralmente apenso a um livro [...]" (BARBOSA, 2001, p. 29). 

Portanto, se entende aqui um glossário como um conjunto de termos descritos, cuja finalidade 

é divulgar determinadas palavras em um campo de especialidade sobre o tema das 

competências profissionais bibliotecárias na atualidade. 

Sendo assim, realizaremos como produto da presente pesquisa uma proposta de 

glossário que se utiliza das bases conceituais da Terminologia enquanto área de análise, a 

partir de um derivado de caráter terminográfico destinado a um grupo específico de 

indivíduos - os bibliotecários e demais profissionais da informação - interessados em um 

subcódigo linguístico - as competências profissionais. 

Cientes das diferenças entre uma definição terminológica e outra lexicológica e de 

suas derivações em outros dois ramos aplicados, a terminográfica em um vocabulário de 

especialidade ou a lexicográfica em um dicionário de língua geral, por exemplo, assim como 

de sua aplicação à definição de glossário aqui adotada, podemos avançar e introduzir outro 

importante conceito proposto nesta pesquisa, que é a distinção da perspectiva onomasiológica 

para a semasiológica. Lara (2004, p. 94) descreve tais concepções mencionando que 

[...] a diferença entre a definição terminológica e a definição lexicográfica 

remete, portanto, a perspectivas distintas de abordagem, muito embora elas 

não sejam isentas: a lexicografia parte do signo para chegar à determinação 

do conceito (procedimento semasiológico); a terminografia parte da noção 

(ou conceito) e pesquisa os termos que lhe correspondem (procedimento 

onomasiológico). 

 Essa diferença é essencial para compreendermos o critério que será empregado na 

referida análise, para a posterior confecção terminográfica da proposta do glossário de 

competências que se deseja empreender. Portanto, o que se pretende realizar aqui é o estudo 

dos termos específicos do âmbito das competências profissionais bibliotecárias, com 

finalidade descritiva sob um ponto de vista onomasiológico, para estabelecer uma 

denominação padronizada de referência a respeito de tais conceitos, proporcionando assim 

uma comunicação mais precisa para o bibliotecário em sua procura por qualificações para o 

mercado de trabalho atual. 

Isso significa, que partiremos em busca dos conceitos presentes na literatura da área 

central de interesse – utilizando dos preceitos da terminologia enquanto ciência fundamental – 

para então denominar os termos dela extraídos com o método de estudo da onomasiologia, 
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que parte da noção ou conceito de algo para a determinação de sua forma linguística 

correspondente – empregando agora a terminografia em seu caráter de ciência aplicada, isto é, 

a designação, e não somente o ato de denominar, é a chave para a análise que será 

empreendida. 

Com o tipo de análise definido e embasado, seguiremos agora para um 

aprofundamento teórico a respeito das próprias competências escolhidas para integrar a lista 

de termos que farão parte da proposta do glossário anteriormente mencionado. Mas, afinal, o 

que diferencia um termo de um conceito ou uma definição? Como identificar cada significado 

corretamente ao compor o inventário de competências e empreender corretamente a sua 

descrição? Vejamos o dizem os autores a seguir. 

Medeiros (1986, p. 136) identifica o termo enquanto “um signo linguístico que 

representa um conceito identificado na estrutura conceitual de um campo específico do 

conhecimento”. Já Cabré (1995, p. 7, tradução nossa), o define comparando-o ao dizer que 

“uma palavra que faça parte de um âmbito especializado seria [também] um termo”, partindo 

assim da unidade linguística geral (palavra) para a mais singular (termo) quando inseridas em 

uma área de especialidade. 

Sobre os conceitos, Dahlberg (1978, p. 102) diz que a sua formação é “como a reunião 

e compilação de enunciados verdadeiros a respeito de determinado objeto” e que “para fixar o 

resultado dessa compilação necessitamos de um instrumento [que] é constituído pela palavra 

ou por qualquer signo que possa traduzir e fixar essa compilação”. Portanto, podemos afirmar 

que o conceito é uma compilação de enunciados verdadeiros sobre um determinado artigo, 

realizada por meio de um símbolo linguístico ou forma verbal como as palavras e os termos. 

Unindo ambos temos a descrição da definição que, segundo Lara (2004, p. 93), é "um 

enunciado que descreve um conceito permitindo diferenciá-lo de outros conceitos 

associados". Deste modo, compreendemos que uma definição apresenta o conhecimento que 

se tem de algum objeto, fixando os limites de sua ideia a partir das características que formam 

o seu conceito e contendo palavras que podem representar termos quando inseridas em um 

domínio de especialidade. 

Finalizando essa base teórica, para prosseguirmos com a interpretação dos resultados 

da análise prática das competências profissionais, faz-se necessário mencionar que na esfera 

da terminologia clássica o termo é considerado um produto que surge em consequência de 

uma relação extralinguística mediada pelo conceito. Suas definições configuram-se em 

ferramentas indispensáveis na manutenção da argumentação científica, fazendo-se mais do 
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que necessário o desenvolvimento contínuo do conhecimento e da linguagem adaptados à 

realidade em constante movimento (DAHLBERG, 1978, p. 106). 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A etapa de interpretação dos resultados da presente pesquisa, consiste na proposta de 

um glossário terminológico de competências bibliotecárias, a partir da leitura sistemática dos 

documentos selecionados, da coleta de termos candidatos com o escopo aqui pretendido, da 

definição destes termos de acordo com os contextos escolhidos para este fim e da 

apresentação do conjunto destas definições com indicação de suas relações. 

Conforme descrito no capítulo 2 Procedimentos metodológicos, mais especificamente 

no tópico 2.2 Método terminológico, elaborou-se uma estratégia de busca com os descritores 

“Atuação profissional and Bibliotecário”, “Campo de atuação and Bibliotecário”, 

“Competência profissional”, “Conhecimento profissional”, “Habilidade profissional”, 

“Mercado de trabalho and Bibliotecário”, “Análise terminológica” e “Método terminológico” 

e, a partir de seu resultado com a aplicação dos procedimentos de seleção e análise, iniciou-se 

o levantamento dos termos para a composição das fichas de coleta. 

Neste capítulo, descreveremos como foi a etapa de verificação, escolha e transcrição 

dos trechos selecionados para a confecção de tais fichas, assim como a combinação das 

citações para a definição de seus conceitos no tópico 4.1 Fichas terminológicas e, 

posteriormente, o estudo propriamente dito deste resultado no tópico 4.2 Análise 

terminológica para a viabilidade da proposta do glossário no Apêndice B. 

 

4.1 Fichas terminológicas 

 

A etapa prática desta pesquisa, contou com a utilização de fichas terminológicas de 

coleta para o levantamento dos contextos pertinentes à definição de seus termos. O principal 

objetivo da criação e preenchimento destas fichas, foi o de levantar informações para a 

confecção de uma lista dos itens lexicais mais frequentemente encontrados a partir de um 

corpus de conteúdo técnico, suficientes para a definição dos termos candidatos à composição 

da proposta de glossário terminológico aqui realizada. 

O empreendimento da pesquisa dos descritores supracitados nas bases de dados 

escolhidas resultou em um total de 200 documentos a serem trabalhados. Na etapa seguinte, 

empreendeu-se uma triagem nesse montante com a aplicação dos procedimentos de seleção ao 



61 
 

examinarmos a pertinência do título, a leitura do resumo e a verificação das palavras-chave 

apresentadas pelos autores, atualizando a quantidade para 114 documentos. 

A seguir, empreendemos os procedimentos de análise com uma busca de termos nos 

campos de pesquisa internos dos arquivos salvos, a leitura crítica de cada um dos documentos 

como um todo e a análise terminológica dos termos selecionados, ou seja, o levantamento dos 

contextos passíveis de utilização na construção das definições dos termos requeridos para a 

composição da proposta de glossário. Nesta etapa, percebeu-se a identificação concreta de 

termos em congruência ao escopo da pesquisa em 38 documentos do montante total. 

A ferramenta escolhida para empreender o levantamento terminológico em tais 

documentos, foi a ficha terminológica em duas versões: de coleta e de síntese8. No decorrer 

desta atividade, a utilização do modelo para a coleta atendeu plenamente as demandas 

pretendidas de forma que não houve necessidade em utilizar a ficha de síntese conjuntamente, 

apesar de sua adaptação já ter sido realizada para tal finalidade. 

Outra questão passível de ser mencionada, é a escolha por mantermos o padrão de 

tamanho e total de campos presentes no modelo das fichas terminológicas, ocasionando na 

apresentação de alguns campos em branco pelo simples fato de não haver informações que 

demandassem em seu preenchimento, apesar de terem sido devidamente analisadas de acordo 

com todos os preceitos metodológicos definidos para a execução desta pesquisa. 

Assim como, também houve a incorporação de novos campos de acordo com as 

necessidades apresentadas durante a realização do levantamento, visto que o modelo constava 

de apenas três opções de inserção de contexto. Desta forma, quando a fonte apresentou mais 

opções de excertos importantes ou ocorrências em diversas fontes, estes dados foram 

adicionados em novas linhas a partir da opção número quatro como veremos em alguns 

exemplos a seguir e na lista completa de fichas no Apêndice A. 

Em suma, foi realizada a análise dos 200 documentos resultantes da pesquisa, onde na 

triagem inicial de acordo com os procedimentos metodológicos previamente definidos foram 

selecionados 114 deles para próxima etapa e, após a sua leitura sistemática, identificados 

contextos de definição de termos em 38 deles. 

Tais documentos geraram um total de 64 termos candidatos e 53 termos preferidos 

para comporem a proposta do glossário terminológico presente no Apêndice B deste trabalho, 

tendo sido 44 deles totalmente extraídos dos textos pesquisados e 9 citados em tais trabalhos 

e, portanto, identificados como pertinentes, mas necessitando de uma verificação adicional de 

 
8 Os modelos e gabaritos das fichas de coleta e de síntese estão disponibilizados no tópico 2.3 Coleta de dados 

do presente trabalho. 
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seus conceitos e definições em dicionários, por não terem sido encontrados no corpus original 

textos definitórios suficientes. 

Faz-se necessário ainda, relatar uma importante dificuldade encontrada no momento 

do preenchimento das fichas terminológicas de coleta, que foi a inexpressividade das 

ocorrências de definição das competências mencionadas no decorrer dos documentos 

analisados, independentemente de suas naturezas (artigo acadêmico e de revisão da literatura, 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado). Ou seja, havia a menção das competências 

buscadas para a composição da proposta de glossário aqui pretendido, mas elas não eram 

definidas em sua totalidade por seus autores nos textos produzidos. 

Isto representou uma dificuldade na escolha dos termos candidatos à composição do 

produto final desta pesquisa, nos levando a expandir as categorias demandadas para além de 

apenas competências, incluindo na lista final de termos também as áreas e titulações dos 

cargos mencionados para o exercício das habilidades definidas. Por exemplo, foram inseridos 

na proposta de glossário tanto o termo “análise bibliométrica” enquanto uma competência 

identificada, assim como a sua área “bibliometria” e o cargo de “bibliometrista” de quem o 

executa. 

Tal medida foi tomada, para que o produto final apresentasse maior abrangência e 

relevância neste primeiro momento, tornando assim esta pesquisa em um caráter piloto e 

demandando uma continuidade de seu estudo. Salientamos, portanto, que seu resultado 

apresentou um glossário terminológico de competências profissionais do bibliotecário em 

estágio inicial, pelo fato de apenas a análise da literatura acadêmica ter se apresentado 

inconclusiva para esta finalidade. 

A seguir, apresentamos três fichas de coleta, como exemplos de seu preenchimento, do 

total de 53 termos. O restante, está disponibilizado em ordem alfabética no Apêndice A: 
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Exemplo 1 de ficha de coleta do termo “Empreendedorismo”. 

 

Termo: Empreendedorismo nº 25 

Contexto(s): 

1) "De acordo com Dornelas (2014), a palavra 

empreendedorismo origina-se da palavra 

francesa entrepeneur que significa aquele que 

assume riscos e começa algo novo. [...]" (p. 

174). 

Fonte(s): 

1) SILVA, Pollyana e; 

SPUDEIT, Daniela. A 

contribuição do 

empreendedorismo para 

visibilidade do bibliotecário no 

Brasil. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação, v. 14, n. 3, 

set./dez., 2018. 

2) "Chiavenato (2012) ressalta que 

posteriormente o termo foi usado em 1725 pelo 

economista Richard Cantillon, que afirmava ser 

empreendedor um indivíduo que assume riscos. 

Em 1814, o economista francês Jean-Baptiste 

Say usou o termo para definir o indivíduo que 

transfere recursos econômicos de um setor de 

produtividade baixa para um setor de maior 

rendimento. Chiavenato (2012) cita ainda o 

economista austríaco, Carl Menger, que em 

1871 caracterizou como empreendedor 'aquele 

que antecipa necessidades futuras' 

(CHIAVENATO, 2012, p.16)" (p. 174). 

3) "[...], Chiavenato (2012) considera como 

tendo uma posição de destaque sobre 

empreendedorismo, o economista austríaco 

Joseph Schumpeter pois ele define 

empreendedor como aquele que deseja e é capaz 

de converter uma nova ideia ou invenção em 

uma inovação bem sucedida. De acordo com 

Fillion (1999), Schumpeter foi o primeiro a 

relacionar empreendedorismo à inovação, 

sendo, desta forma, ele mesmo considerado um 

empreendedor, pois definiu a concepção 

moderna utilizada para o termo" (p. 175). 

4) "Dolabela (2008) amplia a definição sobre o 

tema ao inserir valores éticos no 

empreendedorismo. Para o autor, só pode ser 

chamado empreendedor quem gera valor 

positivo para a coletividade, ou seja, aquele que 

ao atuar pensa no bem comum. Logo, o 

indivíduo não pode estar preocupado apenas 

com o lucro, deve ter compromisso com a 

localidade que o cerca, contribuindo, dessa 

forma, para o bem estar da comunidade que está 

inserido, ou seja, aquilo que conhecemos como 

responsabilidade social" (p. 175). 

Definição: 

Segundo a literatura, o conceito de empreendedorismo teria sido originado a partir da palavra 

francesa entrepreneur que significa "aquele que assume riscos e começa algo novo". Tendo sido 

utilizada inicialmente na área da Economia para denominar os indivíduos que transferiam 

recursos econômicos entre setores de baixa produtividade e maior rendimento, atualmente 

designa os profissionais empreendedores como aqueles que antecipam necessidades, que 

convertem uma invenção em inovação bem-sucedida, que geram valor positivo para a 

coletividade ao pensar no bem comum e que possuem responsabilidade social. 

Relações: 

USE (remissiva de termo não preferido)   

UP (usado para sinônimos)   
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TG (termo geral)   

TE (termo específico)   

TR (termo relacionado)   

Nota(s):   

Criação: 21/09/2021 

Alteração: 29/01/2022 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados quatro contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

 

Exemplo 2 de ficha de coleta do termo “Inteligência competitiva”. 

 

Termo: Inteligência competitiva nº 40 

Contexto(s): 

1) "De acordo com o Sebrae (2007), os canais 

de vendas utilizados por empresas estão cada 

vez mais convergentes. Criar essa percepção 

(Omnichannel) para o consumidor e colocá-lo 

no centro das atenções, melhora a experiência 

com a marca proporcionando a mesma um 

destaque na memória do consumidor. Nesse 

contexto o Sebrae (2007) afirma que “o 

Omnichannel ainda permite à empresa a 

conhecer o comportamento e as preferências 

dos clientes”, o que está diretamente 

relacionado com a inteligência competitiva 

através do estudo de usuário" (p. 6). 

Fonte(s): 

1) SILVA, Allan David Nunes 

da; BARRADAS, Jaqueline 

Santos. Atuação 

biblioteconômica no e-

commerce. Inf. Prof., 

Londrina, v. 9, n. 1, jan./jun. 

2020. 

2) "Inteligência competitiva é 'o processo de 

obtenção, análise, interpretação e difusão de 

informação de valor estratégico sobre a 

indústria e os competidores, que se transmite 

aos responsáveis pela tomada de decisões em 

momento oportuno' (LUCAS; CAFÉ; VIEIRA, 

2016, p. 173)" (p. 6). 

3) "Segundo Chaim (2007, p. 76), 'A 

inteligência competitiva encontra um campo 

fértil para identificação das informações 

estratégicas para penetração e posicionamento 

no mercado ou obtenção de diferencial 

competitivo'. O serviço de Inteligência 

Competitiva na observação da concorrência e de 

como o usuário se comporta na rede, facilitou a 

expansão do negócio e a parceria 

multiprofissional para a diversificação das 

atividades, contribuindo diretamente para a 

tomada de decisão (CHAIM, 2007)" (p. 6). 
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1) "O processo de inteligência competitiva 

organizacional (ICO) é um modelo de gestão 

organizacional eficiente, pois tem como 

objetivo principal antever situações críticas de 

sucesso e apoiar a busca de resultados eficientes 

e eficazes, gerando um diferencial competitivo 

para a organização" (p. 27). 

2) SANTOS, Juliana Cardoso 

dos. Atuação do profissional da 

informação no processo de 

inteligência competitiva 

organizacional. Rebecin, [s. l.], 

v. 3, n. 2, jul./dez. 2016. 

  

2) "Segundo Gomes e Braga (2001, p.81-82) 

são necessárias características como, por 

exemplo, a facilidade de relacionamento, pois o 

profissional que atua em ICO, vai trabalhar em 

diversas áreas da organização, tanto interna 

quanto externa, e a facilidade de relacionamento 

ajuda na obtenção da informação; 

comportamento ético é uma das competências 

exigidas, uma vez que o interesse do processo 

de ICO é a persistência e não o suborno ou 

furto; criatividade, porquanto o processo de 

coleta, análise e disseminação da informação 

têm que ser versáteis, explorando a criatividade 

do profissional que atua em ICO; determinação, 

pois o interesse e motivação em fazer cada vez 

melhor e com mais qualidade é competência 

fundamental ao profissional que atua no 

processo de ICO. O profissional precisa estar 

atento aos detalhes, não deve desistir ao 

primeiro obstáculo que encontrar no caminho; 

aptidão para a realização de entrevistas, boa 

comunicação, já que a todo momento ele vai 

questionar e indagar pessoas tanto internas 

quanto externas à organização; aptidão para 

elaborar redação, ou seja, deve saber se 

expressar, uma vez que o sistema de ICO 

demanda um número muito grande de 

informações para ser eficiente e essas 

informações têm que ser passadas para a pessoa 

certa, com agregação de valor, para que o 

tomador de decisão possa utilizá-las com 

vantagem estratégica e competitiva" (p. 35). 

  

3) "O profissional bibliotecário no processo de 

ICO é responsável pelas matérias primas que 

fazem com que a ICO seja bem-sucedida na 

organização, cabe a esse profissional estar apto 

a lidar com a cultura organizacional da empresa, 

pois cada organização tem um modo próprio de 

olhar o ambiente externo e interno da 

organização" (p. 40-1). 

  



66 
 

4) "No processo de ICO é papel do profissional 

bibliotecário realizar com eficiência e eficácia a 

prospecção e monitoramento da informação, 

agregando valor ao processo de modo a 

possibilitar a empresa suporte de qualidade para 

a tomada de decisão, o processo de prospecção 

e monitoramento pode ser considerado essencial 

como vantagem estratégica e cabe ao 

profissional bibliotecário realizá-lo, uma vez 

que ele tem de estar atento às informações 

internas e externas à organização, como de 

fornecedores, clientes e concorrentes de modo a 

antecipar-se a necessidade do mercado, uma de 

suas tarefas consiste em agregar valor às 

informações recebidas de modo a transformá-

las em subsídio para as pessoas da organização, 

visando a competitividade frente ao mercado" 

(p. 41). 

Definição: 

Também denominada como Inteligência Competitiva Organizacional (ICO), trata-se de um 

modelo de gestão do processo de obtenção, análise, interpretação e difusão de informação de 

valor estratégico, diretamente ligado ao estudo de usuário e relacionado ao processo de vendas, 

por analisar o comportamento e as preferências dos clientes através das características de 

memória do consumidor. Aplica-se, principalmente, aos profissionais tomadores de decisões, 

pois lida diretamente com a cultura organizacional ao utilizar-se da observação da concorrência 

para a penetração e posicionamento de marca no mercado, gerando um diferencial competitivo 

para as empresas. Tem como principal objetivo prever as situações críticas e buscar resultados 

mais eficientes, a partir da prospecção e monitoramento de informações estratégicas 

transformadas em subsídios para os membros da organização em prol da competitividade 

corporativa e agregando valor aos processos cotidianos. As principais competências requeridas 

ao profissional que deseja atuar nesta área são: facilidade de relacionamento, ética, criatividade, 

determinação, atenção aos detalhes, persistência, arguição, comunicação interpessoal e redação 

oral e escrita. 

Relações: 

USE (remissiva de termo não preferido)   

UP (usado para sinônimos) 
Inteligência competitiva organizacional 

ICO 

TG (termo geral)   

TE (termo específico)   

TR (termo relacionado)   

Nota(s):   

Criação: 19/01/2022 

Alteração: 

20/01/2022 

29/01/2022 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados sete contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Houve relações de sinônimos e nenhuma nota.  
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Exemplo 3 de ficha de coleta do termo “Redes sociais”. 

Termo: Redes sociais nº 11 

Contexto(s): 

1) "Em linhas gerais as redes sociais são 

estruturas abstratas e podem ser entendidas 

como um conjunto de participantes 

autônomos, unindo ideias e recursos em torno 

de valores e interesses compartilhados. Os 

mesmos sujeitos, autônomos, “quando 

dotados de recursos e capacidade, organizam 

as suas ações nos seus próprios espaços 

políticos, havendo uma valorização dos elos 

informais e das relações existentes, em 

decorrência das estruturas hierárquicas” 

(MARTELETO, 2001, p.72)" (p. 484). 

Fonte(s): 

1) ARAUJO, Ronaldo Ferreira 

de; LEÃO, Jonismar Kendys 

da Silva; BARROS, Maria 

Roselene Cardoso de. A 

Biblioteconomia no 

Slideshare: interatividade, 

capital social e orientações 

temáticas. Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa 

Catarina, Florianópolis, v. 22, 

n. 3, p. 483-497, ago./nov., 

2017. 

2) "As redes sociais na internet, por sua vez, 

surgem como uma alternativa de interação 

para que pessoas, geograficamente distantes, 

possam continuar trocando informações e, 

consequentemente, alimentando seu convívio 

social. O que se percebe é que tais redes 

'ampliaram as possibilidades de conexões, 

ampliaram também a capacidade de difusão 

de informações que esses grupos tinham' uma 

vez que 'essas informações são muito mais 

amplificadas, reverberadas, discutidas e 

repassadas', dando assim 'mais voz às 

pessoas, mais construção de valores e maior 

potencial de espalhar informações' 

(RECUERO, 2009, p. 25)" (p. 485). 

3) "Essa interação mediada a partir dos sites 

de redes sociais tem sido denominada de 

capital social e refere-se a um valor 

constituído entre os atores sociais. O capital 

social de uma rede pode ser relacional ou 

cognitivo ou a combinação de ambos" (p. 

485). 

4) "O capital relacional está ligado às 

informações rapidamente difundidas por puro 

apelo relacional com a finalidade de estreitar 

e manter os laços sociais na rede. O objetivo 

é, justamente, ampliar a intimidade entre os 

atores na rede, através da publicação 

recíproca de informações de caráter mais 

pessoal. (RECUERO, 2009). O capital social 

cognitivo, por sua vez, aponta para as 

informações disseminadas que possuem um 

apelo informacional maior. Seu objetivo não é 

aprofundar laços sociais, mas, 

especificamente, informar ou gerar 

conhecimento. (RECUERO, 2009)" (p. 485). 
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5) "Para Recuero (2009) o capital social é 

uma construção que tem ligação direta com a 

forma de como o autor se comporta em rede 

gerando, assim, consequências positivas ou 

negativas que são verificadas por seus 

valores, a saber, a visibilidade, a reputação, a 

popularidade e a autoridade. A autora 

esclarece que os valores percebidos no capital 

social são relacionados aos sites de redes 

sociais e sua apropriação pelos autores e 

apresenta os tipos de capital social mais 

encontrados. [...]" (p. 485). 

Definição: 

São estruturas abstratas que reúnem ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados, como alternativa para a interação de pessoas geograficamente distantes e 

que geram uma valorização dos elos informais. Tem como principal objetivo a troca de 

informações, alimentando o convívio social e ampliando as possibilidades de conexão e a 

capacidade de difusão de informação. Tal interação pode ser denominada de capital social 

relacional ou cognitivo, que significa o valor constituído entre estes atores sociais, onde o 

relacional refere-se à informação rapidamente difundida por apelo de relação e finalidade de 

estreitamento de laços sociais e o cognitivo é a informação com objetivo de gerar 

conhecimento. Ambos podem ocasionar consequências positivas ou negativas, a partir de 

características como a visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

Relações: 

USE (remissiva de termo não preferido)   

UP (usado para sinônimos)   

TG (termo geral)   

TE (termo específico)   

TR (termo relacionado)   

Nota(s):   

Criação: 09/09/2021 

Alteração: 29/01/2022 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados cinco contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

 

4.2 Análise terminológica 

 

Tendo finalizado o trabalho de leitura dos documentos pretendidos e realizado o 

devido preenchimento das fichas de coleta, podemos notar a real profundidade da análise aqui 

pretendida a partir da amplitude de termos presentes no universo da competência profissional 
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bibliotecária e seus inúmeros desmembramentos em uma categorização ainda um tanto quanto 

nebulosa na literatura acadêmica da área. 

Apesar de o assunto vir sendo discutido há bastante tempo, nota-se uma manifestação 

mais concentrada de pesquisas acerca da Competência em Informação – que, inclusive, 

entende-se aqui como uma subcategoria da competência profissional –, deixando ainda uma 

lacuna considerável de campo a ser estudado e pesquisas já iniciadas a serem complementadas 

nesta temática. 

Algumas dessas tipologias de competências presentes nos documentos analisados são: 

científica, comunicativa, docente, em informação, gerencial, leitora, midiática, profissional, 

organizacional, social, técnica e tecnológica. Mas, apesar de tais menções, as suas definições 

ainda podem ser consideradas insipientes no corpus analisado para uma descrição mais 

detalhada neste momento. 

Desta forma, optou-se por manter um conjunto de termos mais abrangente na proposta 

do glossário terminológico disponível no Apêndice B do presente trabalho, mantendo essa 

categorização concisa de apenas competências bibliotecárias para uma ocasião futura de 

aprofundamento da pesquisa. No mais, vale mencionar que também foram notadas as 

diferenças conceituais entre competência, conhecimento, habilidade e aptidão e que, 

igualmente no contexto macro e por razões similares, definiu-se aqui manter os termos de 

forma mais abrangente. 

Como resultado numérico, podemos citar que foram confeccionadas um total de 64 

fichas de coleta. Destas, 53 tiveram êxito na completude de sua análise, tendo sido 

encontradas as informações necessárias para compor o campo de definição e assim 

possibilitar que tais termos fossem eleitos enquanto verbetes para as suas inserções definitivas 

na proposta do glossário terminológico, ficando 11 termos de fora desta análise. 

Dos 53 termos finais escolhidos, 44 foram totalmente analisados a partir dos 

documentos selecionados na etapa de levantamento, descrita no capítulo 2 Procedimentos 

metodológicos e os outros 9 necessitaram de uma complementação posterior realizada em 

dois dicionários – um geral e outro específico da área de Biblioteconomia –, por não haver 

contextos suficientes que formassem a sua definição e consequente aceite para a confecção do 

produto. 

Para melhor representar essa categorização de termos presentes na proposta do 

glossário, produzimos uma tabela de forma a facilitar o entendimento do explanado até então: 
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Quadro 8 – Categorias dos termos 

Categorias Termos Candidatos Preferidos 

Áreas correlatas 

Administração x x 

Marketing x x 

Pedagogia x x 

Áreas gerais 

Atualização tecnológica x x 

Avaliação de desempenho x x 

Competência x x 

Competência em Informação x x 

Competência pessoal x x 

Competência profissional x x 

Conhecimento do negócio x x 

Consultoria x x 

Consultoria informacional x x 

Empreendedorismo x x 

Gerenciamento de projetos x x 

Mercado de trabalho informacional x x 

Mercado informacional de tendências x x 

Mercado informacional existente e não ocupado x x 

Mercado informacional tradicional x x 

Redes sociais x x 

Trabalho em equipe     

Áreas especializadas 

Análise bibliométrica x x 

Análise de sistemas x x 

Bibliometria x x 

Bibliometria avaliativa x x 

Bibliometrista x x 

Biblioterapia x x 

Biblioterapia clínica x x 

Biblioterapia desenvolvimental x x 

Biblioterapia institucional x x 

Ciência de dados x x 

Design instrucional     

Direito autoral x x 

Estudos métricos x x 
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Indicador bibliométrico x x 

Mediação cultural x x 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação x x 

NTIC x x 

Serviço de apoio à pesquisa x x 

Serviço de referência x x 

Serviço de referência e informação x x 

Teacher-Librarian Collaboration x x 

TLC x x 

Unidade bibliométrica x x 

Unidade de bibliometria x x 

Web 2.0 x x 

Web social  x x 

Soft skills 

Boas relações interpessoais x x 

Comunicação x x 

Confiabilidade x x 

Criatividade x x 

Empatia x x 

Espírito aventureiro     

Flexibilidade x x 

Inteligência x   

Inteligência competitiva x x 

Julgamento x   

Liderança x x 

Maleabilidade x x 

Positividade     

Precisão x   

Proatividade     

Rapidez     

Sabedoria x   

Visão holística     

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 
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Como podemos notar, temos duas situações de utilização dos termos analisados: os 

que foram classificados enquanto candidatos durante a etapa de preenchimento das fichas 

terminológicas de coleta e os que foram analisados e definidos enquanto termos preferidos 

para a composição da proposta do glossário a ser empreendido, devido ao seu conteúdo e 

pertinência quanto ao objetivo desta pesquisa. Ficando com um total de 53 termos finais. 

Sobre o seu conteúdo, nota-se uma preocupação com o desenvolvimento de 

competências acerca de atividades mais comprometidas com as áreas tecnológicas, como a 

bibliometria, análise de sistemas, ciência de dados, Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC), redes sociais e web 2.0. Contudo, as chamadas soft skills não deixaram 

de aparecer em grande variedade, denotando a sua importância no mercado de trabalho 

contemporâneo. 

Competências como boas relações interpessoais, comunicação, confiabilidade, 

criatividade, empatia, flexibilidade, inteligência, julgamento, liderança, maleabilidade, 

precisão e sabedoria foram citadas como indispensáveis aos profissionais que desejam se 

manter relevantes no mercado atual. Assim como as habilidades que caracterizam um nicho 

de atuação interligado a áreas correlatas, como Administração, Marketing ou Pedagogia. 

Em outras palavras, podemos perceber que a amostragem documental levantada para a 

realização da presente pesquisa, demonstra que o bibliotecário tem se preocupado com a 

aquisição e desenvolvimento de competências em: 

• Áreas correlatas: onde percebemos uma atuação conjunta de conhecimentos distintos 

como ocorre com o bibliotecário docente ou produtor de conteúdo digital nas áreas de 

Administração e Marketing, por exemplo; 

• Áreas gerais: entendidas aqui como aquelas informações de cunho mais abrangente e 

que todo profissional da informação deve ter ciência, como o quesito da atualização 

tecnológica, da avaliação de desempenho, das competências como um todo, da 

consultoria, do empreendedorismo, do gerenciamento de projetos e do funcionamento 

do mercado de trabalho informacional; 

• Áreas especializadas: que são subdomínios da própria Biblioteconomia e que têm se 

configurado como tendências do mercado contemporâneo, como a bibliometria, a 

biblioterapia, os direitos autorais, a mediação cultural, os serviços de apoio à pesquisa 

e de referência, além dos relacionados à tecnologia anteriormente mencionados; e 

• Soft skills: que em tradução livre seria “habilidades interpessoais” ou comportamentais 

dos indivíduos, onde percebemos uma preocupação em estar aptos a atuar em 
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ambientes constantemente em mudanças, com persistência, atitude inovadora e 

comunicação interpessoal para a resolução de conflitos. 

Da mesma forma, o mercado de trabalho informacional, analisado no capítulo 3 

Referencial teórico, deve ser objeto de atenção e atualização constante, diante de sua 

dinamicidade e progresso, gerados, principalmente, a partir das inovações tecnológicas que 

nos são impostas e que impulsionam novas necessidades no estilo de vida da sociedade como 

um todo. 

Constatamos também, que ainda poderiam ter sido empreendidas outras técnicas de 

pesquisa para um resultado mais focado nos critérios de qualidade da escolha das 

competências para a composição final do glossário, como o levantamento, a seleção e a 

realização de entrevistas com bibliotecários atuantes nas diversas categorias do mercado de 

trabalho informacional aqui levantadas, a partir de um escopo menor de tempo de pesquisa, e 

quantidade mais enxuta de documentos analisados, que possibilitariam uma maior variedade 

metodológica. 

Portanto, concluímos que ainda há muito a ser pesquisado, analisado e divulgado no 

âmbito das competências profissionais do bibliotecário, assim como a sua colocação diante do 

mercado de trabalho informacional contemporâneo. A categorização das tipologias de 

competências bibliotecárias poderá ser analisada com mais profundidade, o que nos auxiliará 

a compreender quais habilidades devem ser aperfeiçoadas para adentrar nas áreas de atuação 

desejadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os conceitos apresentados até aqui, bem como a definição da metodologia de 

pesquisa, nos conduzem a viabilidade de ir além e pensarmos em como converter este 

conhecimento em algo concreto para nossos pares. Desta forma, chegamos à seguinte questão: 

mas, afinal, o que diferencia um termo de um conceito ou uma definição e como identificar 

cada significado corretamente ao compor o inventário de competências e empreender a sua 

descrição? Tais questões nos levaram a elaborar a proposta de um glossário terminológico de 

competências profissionais para os bibliotecários, a fim de melhorar a nossa gestão de 

carreira. 

Partimos do pressuposto de que um glossário, enquanto repertório de unidades lexicais 

de um campo específico do conhecimento, nos apresenta uma compilação de enunciados 

verdadeiros sobre um determinado artigo, realizada por meio de um símbolo linguístico ou 

forma verbal como os termos e sem a pretensão de sua exaustividade. Deste modo, 

compreendemos que uma definição apresenta o conhecimento que se tem de algum objeto, 

fixando os limites de sua ideia a partir das características que formam o seu conceito e 

contendo palavras que podem representar termos quando inseridas em um domínio de 

especialidade. 

Pensando na definição de termos – especificamente dos que englobam o universo das 

competências profissionais bibliotecárias – retornamos ao universo da informação enquanto 

matéria-prima e produto de nossa área, pois será ao seu redor que desempenharemos as nossas 

aptidões, habilidades e conhecimentos profissionais, adquiridos através das formações 

acadêmicas (sejam estas basilares ou complementares) e somadas à experiência laboral. 

Compreender a informação, principal matéria-prima para o desenvolvimento dos 

serviços bibliotecários, é primordial para que os profissionais da informação desempenhem as 

suas atividades com maior entendimento do objetivo final, e real significado, das atividades 

realizadas perante a sociedade. A definição de informação deve estar no cerne dos objetivos 

profissionais daqueles que atuam diretamente com ela, pois assim a sua principal atribuição, 

que é a de proporcionar a produção do conhecimento, não será colocada de lado, além de 

expandir o leque de opções em nossa atuação no mercado de trabalho. 

Uma vez compreendido o conceito de informação e a sua definição terminológica para 

a atuação do bibliotecário, fica claro que o que ela representa vai muito além dos suportes em 

que esta possa ser disponibilizada. Com esta ideia clara, amplia-se consideravelmente o nosso 
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exercício profissional para além do campo considerado tradicional e estabelecido 

principalmente nas bibliotecas, arquivos e demais UI em geral, atingindo qualquer área do 

conhecimento humano e em todos os formatos disponíveis. 

Neste contexto, fixamos nosso ofício na base da cultura digital, uma vez que a 

informação atualmente está praticamente intrínseca a este universo, assim como 

impulsionamos a modernização e atualização constantes de nossos conhecimentos e 

qualificações para nos mantermos representados em todas as categorias do mercado 

informacional, inclusive o de tendências. Assim, chegamos ao problema de pesquisa 

levantado neste trabalho que é compreender quais competências profissionais do âmbito 

informacional o bibliotecário deve desenvolver para se manter atuante em sua profissão e 

relevante para o mercado de trabalho contemporâneo. 

A resposta desta questão, está dividida entre os objetivos específicos levantados no 

subtópico 1.3.2, do capítulo 1 Introdução, apresentados anteriormente onde: partimos da 

identificação do conceito de informação com base na literatura voltada para a área de 

Biblioteconomia; verificamos a legislação e regulamentação vigente da profissão 

bibliotecária, no que tange às suas funções, atribuições e atividades profissionais para 

identificar onde a informação entra em nosso exercício profissional; levantamos as tendências 

do mercado de trabalho bibliotecário contemporâneo, evidenciando as suas principais 

categorias e práticas laborais; mapeamos as competências profissionais necessárias para a 

atuação do bibliotecário neste mercado de trabalho informacional; analisamos 

terminologicamente as competências profissionais mapeadas, visando estabelecer uma 

definição dos termos deste domínio; e elaboramos a proposta de um glossário terminológico 

destas competências profissionais. 

Salientamos, que o decorrer desta pesquisa, classificou-a enquanto um trabalho piloto, 

cujo objetivo não resultou na apresentação de um glossário terminológico definitivo de 

competências profissionais do bibliotecário, tanto pelas limitações temporais e metodológicas 

relatadas no capítulo 4 Análise e interpretação de resultados, quanto por este tipo de pesquisa 

apresentar três características basilares: (i) dinamicidade linguística com a incorporação de 

novos itens lexicais, principalmente advindos de língua inglesa, ao universo profissional; (ii) 

evolução constante do mercado de trabalho informacional; e (iii) as novas necessidades da 

sociedade, que devem ser aprendidas e atendidas pelo bibliotecário a todo instante. 

Desta forma, identificamos o Glossário terminológico de competências profissionais 

do bibliotecário contemporâneo aqui desenvolvido enquanto uma proposta inicial, passível de 

ser continuada e complementada com a incorporação de informações como a identificação 
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morfológica dos termos escolhidos e exemplos reais de uso dos verbetes, além de sua 

atualização periódica baseada em relatórios anuais de entidades de classe e no 

desenvolvimento de novas pesquisas da área. 

Esperamos que esta proposta inicial de glossário auxilie os colegas bibliotecários a 

compreenderem melhor a respeito do mercado informacional, suas competências profissionais 

requeridas e as áreas afins – sejam generalistas ou de especialidade – em que podemos atuar, 

nos mantendo inseridos e relevantes no mercado de trabalho contemporâneo. 

Finalmente, a maior motivação deste trabalho foi compreender o que nós, 

bibliotecários, podemos fazer para melhorarmos constantemente as nossas qualificações 

profissionais e nos mantermos atuantes e relevantes no mercado de trabalho contemporâneo. 

No decorrer da pesquisa, salientamos que compreender a fonte de nossa matéria-prima e 

produto – a informação como um todo – e onde ela está inserida no mercado informacional é 

a chave para a manutenção de nosso ofício. 

Durante nossa formação acadêmica, fica evidente o cunho humanístico que o 

profissional de Biblioteconomia deverá desempenhar perante a sociedade, sua importância no 

atendimento das necessidades, garantia de direitos e reivindicação na melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos e do meio em que vivem. Assim, compreende-se esta pesquisa 

enquanto importante ferramenta da pessoa bibliotecária para a compreensão dessas demandas 

e como desenvolvê-las profissionalmente. 

Especificamente, no campo da formação acadêmica, ressaltamos ainda que estarmos 

atentos às mudanças, avanços e inovações aplicadas às mais diversas esferas da sociedade 

configura-se em atividade primordial ao profissional do futuro e o bibliotecário não estará 

alheio a isso. Desta forma, tal levantamento também se apresenta relevante tanto para o 

campo das matrizes curriculares de Graduação e Pós-Graduação, pois investiga as novas 

exigências a que devemos atender, quanto aos indivíduos formados em seu processo educação 

continuada. 

Combinado ao nosso conhecimento técnico, devemos sempre estar atentos às 

mudanças trabalhistas, aos avanços tecnológicos e às inovações surgidas, para o 

acompanhamento das transformações do fazer bibliotecário e a não obsolescência de nossas 

funções diante de possibilidades tão profícuas como as que nos apresenta a “era da 

informação”. 

  



77 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANNA, Jorge Santa; SILVA, Edcleyton Bruno Fernandes da; COSTA, Maria Elizabeth de 

Oliveira (org.). Empreendedorismo bibliotecário na sociedade da informação: outros 

caminhos e possibilidades. Belo Horizonte: ABNG, 2018. 

 

BARBOSA, Maria Aparecida. Dicionário, vocabulário, glossário: concepções. In: ALVES, 

Ieda Maria (org.). A constituição da normalização terminológica no Brasil. 2. ed. São 

Paulo: FFLCH/CITRAT, 2001. (Cadernos de terminologia, 1). 

 

BARROS, Lidia Almeida. Curso básico de terminologia. São Paulo: Edusp, 2004. 

 

BELLUZZO, Regina Célia Baptista; FERES, Glória Georges; VALENTIM, Marta Lígia 

Pomim (org.). Redes de conhecimento e competência em informação: interfaces da gestão, 

mediação e uso da informação. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. 

 

BIBLIOTECONOMIA: passado e futuro de uma profissão. São Paulo: Sociologia e Política, 

2020. E-book. 

 

BRASCHER, Marisa; CAFÉ, Lígia. Organização da informação ou organização do 

conhecimento? In: ENANCIB, 9., 2008, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: USP, 2008. 

Comunicação oral apresentada ao GT02 - Organização e representação do conhecimento. 

Disponível em: 

http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/ixenancib/paper/viewFile/3016/2142. Acesso em: 13 

abr. 2020. 

 

BRASIL. Lei n.º 4.084, de 30 de junho de 1962. Dispõe sobre a profissão de bibliotecário e 

regula seu exercício. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2 set. 1962. PL 

4770/1958. 

 

BRASIL. Lei n.º 9.674, de 25 de junho de 1998. Dispõe sobre o exercício da profissão de 

bibliotecário e determina outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 

26 jun. 1962. PL 3493/1993. 

 

BRASIL. Lei n.º 12.244, de 24 de maio de 2010. Dispõe sobre a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do País. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 

p. 3, 25 maio 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares: cursos de graduação. Parecer 

CNE/CES 492/2001. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, p. 50, 9 jul. 2001. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/323-

secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-

graduacao. Acesso em: 10 out. 2020. 

 

CABRÉ, Maria Teresa. La terminología: representación y comunicación: elementos para una 

teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona: ULA/Universitat Pompeu Fabra, 

1999. 

 



78 
 

CABRÉ, Maria Teresa. La terminología: teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: 

Antártida; Empúries, 1993. 

 

CABRÉ, M. T. La terminología hoy: concepciones, tendencias y aplicaciones. Ciência da 

Informação, [s. l.], v. 24, n. 3, 1995. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/567/568. Acesso em: 9 set. 2020. 

 

CAFÉ, Lígia; BRASCHER, Marisa. Organização do conhecimento: teorias semânticas como 

base para estudo e representação de contos. Inf. Inf., Londrina, v. 16, n. 3, p. 25-51, jan./jun. 

2011. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/10388/9282. Acesso em: 13 

abr. 2020. 

 

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação. Perspectivas em 

Ciência da Informação, v. 12, n. 1, p. 148-207, jan./abr. 2007. Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/54/47. Acesso em: 31 mar. 

2020.  

 

CBO MTE. CBO 2612-05: Bibliotecário. Disponível em: https://www.ocupacoes.com.br/cbo-

mte/261205-bibliotecario. Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

CERRAO, Natalia Gallo; CASTRO, Fabiano Ferreira de; JESUS, Ananda Fernanda de. O 

método de revisão sistemática da literatura (RS) na área da Ciência da Informação no Brasil: 

análise de dados de pesquisa. Informação & Tecnologia (ITEC), Marília/João Pessoa, v. 5, 

n. 1, jan./jun. 2018. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/download/110455. 

Acesso em: 4 jun. 2021. 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS. O profissional liberal. 

CNPL: Brasília, DF, [20--]. Disponível em: https://www.cnpl.org.br/o-profissional-liberal/. 

Acesso em: 8 fev. 2021. 

 

CORRÊA, Elisa C. D.; SPUDEIT, Daniela; VITORINO, Elizete Vieira (org.). Pesquisas e 

práticas de competência em informação. Florianópolis: Rocha Gráfica e Editora, 2019. 

(Selo Nyota). 

 

CUNHA, Miriam Vieira da. O papel social do bibliotecário. Enc. Biblio: R. Eletr. 

Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. 15, 2003. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/09/pdf_66b8539611_0011735.pdf. Acesso em: 10 ago. 

2020. 

 

CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de 

biblioteconomia e arquivologia. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2008. 

 

DAHLBERG, Ingetraut. Teoria do conceito. Tradução: Astério Tavares Campos. Ci. Inf., Rio 

de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 101-7, 1978. 

 

DEMO, Pedro. Habilidades e competências no século XXI. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 

2012. 

 



79 
 

DORNELAS, José. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de 

sucesso. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

 

DUARTE, Rosália. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de 

Pesquisa, n. 115, p. 139-154, mar. 2002. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/cp/n115/a05n115.pdf. Acesso em: 18 maio 2020. 

 

EMPREENDEBIBLIO. Disponível em: https://empreendebiblio.com/. Acesso em: 8 mar. 

2020. 

 

FRANCELIN, Marivalde Moacir. Epistemologia em Ciência da Informação: evolução da 

pesquisa e suas bases referenciais. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, 

v. 23, n. 3, p. 89-103, jul./out. 2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pci/v23n3/1413-9936-pci-23-03-00089.pdf. Acesso em: 6 abr. 2020.  

 

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da 

literatura: conceituação, produção e publicação. Logeion: Filosofia da Informação, Rio de 

Janeiro, v. 6, n. 1, p. 57-73, set. 2019/fev. 2020. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/index.php/res/download/122574. Acesso em: 18 maio 2021. 

 

GLEICK, James. A informação: uma história, uma teoria, uma enxurrada. Tradução Augusto 

Calil. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  

 

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. A legislação profissional do bibliotecário. São Paulo: 

APB, 1996. (Ensaios APB, n. 32). 

 

IFLA TREND REPORT 2019 UPDATE. Netherlands: IFLA, [2019]. 

 

LARA, Marilda Lopez Ginez de. Diferenças conceituais sobre termos e definições e 

implicações na organização da linguagem documentária. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 33, n. 2, p. 

91-6, maio/ago. 2004. 

 

MEDEIROS, M. B. B. Terminologia brasileira em Ciência da Informação: uma análise. Ci. 

Inf., Brasília, v. 15, n. 2, p. 135-42, jul./dez. 1986. Disponível em: 

https://ridi.ibict.br/bitstream/123456789/283/1/BRASCHERCI1986.pdf. Acesso em: 7 jan. 

2021. 

 

MICHAELIS DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA. [S. l.]: 

Melhoramentos, c2022. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 jan. 

2022. 

 

PALETTA, Francisco Carlos; MOREIRO-GONZÁLEZ, José Antonio. A informação e o 

entorno digital: competências e habilidades do profissional da informação. RICI: Revista 

Ibero-Americana de Ciência da Informação, Brasília, v. 13, n. 1, p. 327-338, jan./abr. 2020. 

Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/29558/25382. Acesso 

em: 3 jun. 2020. 

 

PALETTA, Francisco Carlos; RICCIO, Edison Luiz; SILVA, Armando Manuel Barreiros 

Malheiro da. Observatório CONTECSI e observatório do mercado de trabalho do profissional 

da informação: colaboração acadêmica e científica FEA USP e ECA USP. Prisma.com, 



80 
 

[Porto], n. 41, p. 123-166, 2020. Disponível em: 

https://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/6749/6240. Acesso em: 6 abr. 2020. 

 

PIZZANI, Luciana et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca no conhecimento. Revista 

Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v. 10, n. 1, p. 53-66, 

jul./dez. 2012. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896/pdf_28. Acesso em: 

10 out. 2020. 

 

SARACEVIC, Tefko. Ciência da Informação: origem, evolução e relações. Perspectivas em 

Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/235/22. Acesso em: 6 abr. 

2020. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. atual. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 

SILVA, Clemente Ricardo. Empreendedorismo e o profissional de Biblioteconomia: uma 

abordagem da competência. 2011. Monografia (Graduação em Biblioteconomia) - Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2011. Disponível em: 

https://security.ufpb.br/biblio/contents/tcc/tcc-2011/empreendedorismo-e-o-profissional-de-

biblioteconomia.pdf. Acesso em: 6 abr. 2020. 

 

SILVA, Fabiano Couto Corrêa da (org.). O perfil das competências na atuação 

bibliotecária. Florianópolis: Rocha Gráfica e Editora, 2020. (Selo Nyota). 

 

SILVA, Pollyanna e; SPUDEIT, Daniela. A contribuição do empreendedorismo para 

visibilidade do bibliotecário no Brasil. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação, [s. l.], v. 14, n. 3, set./dez. 2018. Disponível em: 

https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1075/1059. Acesso em: 6 maio 2020. 

 

SMIT, Johanna W. A informação na Ciência da Informação. InCID: Revista de Ciência da 

Informação e Documentação, Ribeirão Preto, v. 3, n. 2, p. 84-101, jul./dez. 2012. 

 

SOUZA, Francisco das Chagas de. A formação acadêmica de bibliotecários e cientistas da 

informação e sua visibilidade, identidade e reconhecimento social no Brasil. Inf. & Soc.: Est., 

João Pessoa, v. 16, n. 1, p. 23-34, jan./jun. 2006. 

 

SOUZA, Francisco das Chagas de. O nome profissional "bibliotecário" no Brasil: o efeito das 

mudanças sociais e econômicas dos últimos anos do século XX. Enc. Biblio: R. Eletr. 

Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. 18, 2004. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2004v9n18p90/5475. Acesso 

em: 10 ago. 2020. 

 

SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION. Competencies for information professionals of 

the 21st century. [Washington, D.C.]: SLA, 2003. ed. rev. Disponível em: 

https://www.sla.org/wp-content/uploads/2013/01/0_LRNCompetencies2003_revised.pdf. 

Acesso em: 20 jan. 2021. 

 



81 
 

SPUDEIT, Daniela (org.). Empreendedorismo na Biblioteconomia. Rio de Janeiro: 

Agência Biblioo, 2016. 

 

TEJADA ARTIGAS, Carlos Miguel. Las competencias del profesional de la información. In: 

VALLS, Valéria Martin; VERGUEIRO, Waldomiro (org.). Tendências contemporâneas na 

gestão da informação. São Paulo: Sociologia e Política, 2011. p. 29-38. 

 

VALENTIM, Marta Lígia (org.). Formação do profissional da informação. São Paulo: 

Polis, 2002. 

 

VALENTIM, Marta Lígia Pomim. O moderno profissional da informação: formação e 

perspectiva profissional. Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. 9, 2000. 

p. 16-28. 

 

VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Tendências e perspectivas profissionais e as competências 

essenciais para a formação e a atuação do bibliotecário. Revista Eletrônica da ABDF, v. 3, 

n. 2, jul./dez. 2019, p. 46-63. 

 

VALENTIM, Marta Lígia Pomim (org.). O profissional da informação: formação, perfil e 

atuação profissional. São Paulo: Polis, 2000. 

 

VALLS, Valéria Martin; VERGUEIRO, Waldomiro (org.). Tendências contemporâneas na 

gestão da informação. São Paulo: Sociologia e Política, 2011. 

 

WORLD ECONOMIC FORUM. The future of jobs report 2020: october 2020. Geneva: 

World Economic Forum, 2020. Disponível em: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf. Acesso em: 25 jan. 2021.  



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – Fichas terminológicas de coleta 



84 
 

Ficha de coleta do termo “Administração”. 

 

 

  

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 55

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

2) CUNHA, Murilo Bastos da; 

CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2008.

Administração

Contexto(s):

1) "1 Ato, processo ou resultado de administrar.

2 Ato de governar, dirigir ou gerir; governo, direção, gerência: 'Assim, ficamos sócios numa plantação de arroz, 

em que eu entrava com o trabalho e a administração […]' (CA).

3 ADM Conjunto de princípios, práticas e técnicas utilizadas com o objetivo de coordenar e dirigir as ações de 

um grupo de indivíduos que se associam com o fim de conseguir resultados eficazes.

4 ADM A execução de tais princípios, práticas e técnicas.

5 Funções ou cargo de administrador.

6 POR EXT Tempo durante o qual alguém ocupa esse cargo ou função.

7 Conjunto de funcionários que fazem parte do corpo administrativo de uma repartição pública ou particular.

8 POR EXT Local onde essas pessoas exercem suas funções.

9 Estudo dos fatos e princípios da administração, em cursos técnicos ou de nível universitário.

10 REL Ato de ministrar ou administrar sacramentos.

11 Ato de dar ou tomar medicamentos".

Fonte(s):
1) "Administração bibliotecária administration (of a library), library administration, library management, 

resource management  bib conjunto de tarefas relacionadas com a supervisão das atividades e funções 

inerentes a uma biblioteca. Também podem incluir a motivação dos recursos humanos, obtenção de recursos 

financeiros e avaliação dos resultados visando o aprimoramento dos produtos e serviços informacionais. diretor 

da biblioteca, a. da informação, gestão da informação, a. de arquivos, arquivística. a. de ativos, gerenciamento 

de conteúdo corporativo, a. de bibliotecas, administração bibliotecária, diretor de biblioteca, a. de coleção, 

gerenciamento de coleções, a. de conteúdo, gerenciamento de conteúdo, a. de documentos, gestão de 

documentos, a. de documentos de arquivos correntes, gestão de documentos de arquivos correntes, a. de 

recursos de informação, gestão da informação, a. eletrônica de arquivos, governo eletrônico, a. pública 

eletrônica, governo eletrônico, a. pública em linha, governo eletrônico" (p. 6).

2)

Nota(s):

Serviço que compreende a execução de princípios, práticas e técnicas, também entendido como gestão ou direção de uma instituição ou situação em particular. O ato de 

administrar é inerente ao cargo do administrador, gestor ou diretor, assim como o seu corpo administrativo ou recursos humanos que, nas bibliotecas e demais Unidades de 

Informação (UI), também pode ser entendido como a supervisão de atividades e o gerenciamento de coleções.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Análise bibliométrica”. 

 

 

  

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados quatro contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral, específico e relacionado e 

nenhuma nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 6

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 02/09/2021

23/09/2021

27/01/2022

Análise bibliométrica

1) "A biblioteca passou a oferecer diversos tipos de análise bibliométrica relativas aos resultados do Centro e 

aos padrões de colaboração e citação de seus membros em relação ao contexto nacional e internacional, além 

de análises comparativas de produtividade e impacto, mapas e rankings da ciência, estudos de reconhecimento 

de tendências de pesquisa, entre outros. Os resultados da iniciativa revelam que as análises bibliométricas são 

viáveis, necessárias e podem aumentar o interesse da instituição e seus públicos não só pela biblioteca mas 

também pelos serviços oferecidos aos seus usuários (BALL; TUNGER, 2006)" (p. 15).

2) "O assessoramento para apresentação de projetos em editais também é parte das tarefas do Servicio de 

Bibliometría da Universidad de Navarra (IRRIBAREN MAESTRO et al., 2015). A Universidade mantém uma 

ferramenta de gestão de dados de pesquisa que reúne a produção intelectual gerada pelos pesquisadores, o que 

permite análises bibliométricas mais exaustivas. Assim, a análise bibliométrica gerada a partir de um banco de 

dados institucional soluciona problemas decorrentes da indexação incompleta das bases de dados comerciais, 

como a Web of Science e Scopus. Como metas, o referido Servicio de Bibliometría planeja a interligação da 

ferramenta de gestão de dados com os identificadores de autores Open Researcher and Contributor ID 

(ORCID) e ResearcherID, bem como com a rede social ResearchGate (IRRIBAREN MAESTO et al., 2015)" 

(p. 15).

3) "Pérez (2010) chama a atenção para as mudanças em curso e para as novas competências de bibliotecas e 

bibliotecários. Segundo a autora, em um mundo centrado na informação digital, a biblioteca universitária ou 

especializada em ciência e tecnologia precisa avançar para um cenário de interação pessoal, presencial e virtual 

com a criação de serviços que facilitem aos pesquisadores lidar com a grande quantidade de informação 

disponível. Para ela, as necessidades dos usuários requerem do bibliotecário novas habilidades e competências, 

cada vez mais diversas, e entre elas está a de realizar análises bibliométricas. Assim, também para as 

bibliotecas, cabe o desafio de oferecer serviços adequados às novas necessidades dos usuários, sejam eles 

estudantes, pesquisadores ou profissionais" (p. 18-9).

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Nota(s):

Data alteração:

4) "Os serviços de bibliometria e apoio à comunicação científica podem ser reunidos em três eixos principais:

a) Apoio institucional: constituem serviços de apoio institucional aqueles que fornecem subsídios para a melhoria 

da gestão, desenvolvimento, avaliação e divulgação da instituição: [...];

b) Apoio ao pesquisador: os serviços de apoio ao pesquisador e grupos de pesquisa referem-se à assessoria 

nas atividades de comunicação científica, desenvolvimento de carreira e identificação de indicadores: [...];

c) Formação e desenvolvimento de competências: ações voltadas à formação e ao desenvolvimento de 

competências informacionais de estudantes e pesquisadores, com diversos enfoques: [...]" (p. 19-21).

Contexto(s): Fonte(s):

Também chamado de "serviço de bibliometria" é um tipo de serviço bibliotecário de apoio à pesquisa oferecido, geralmente, por Unidades de Informação (UI) vinculadas à 

instituições acadêmicas, que disponibiliza diferentes tipos de estudos quanto à visibilidade de seus membros e produção científica nos contextos nacional e internacional, tais como 

comparativos de produtividade e impacto, mapas e rankings de ciência, de reconhecimento de tendências e pesquisa etc., assim como o impacto e reconhecimento destes atores 

em sua comunidade. Utiliza-se de bancos de dados institucionais para a solução de problemas decorrentes da indexação incompleta das bases de dados comerciais, podendo 

interligá-los ao ORCID, Researcher ID e ResearchGate. Por beneficiar tanto a instituição que recebe maior projeção, quanto os pesquisadores (sejam eles professores ou 

estudantes) no direcionamento adequado e melhor indexação de suas pesquisas, este serviço aumenta o interesse na UI e requer do profissional que o realiza as competências de 

interação com o usuário (pessoal, presencial e virtual) e tratamento de grandes contingentes informacionais, para o desenvolvimento de suas atividades em três eixos principais: 

apoio institucional para a melhoria da gestão, desenvolvimento, avaliação e divulgação da instituição; apoio ao pesquisador a para comunicação científica, desenvolvimento de 

carreira e identificação de indicadores e a formação e desenvolvimento de competências para a formação dos usuários em competências em informação.

Bibliometria

Bibliometria avaliativa

Bibliometrista

Relações:

Serviço de apoio à pesquisa

TG (termo geral)
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Ficha de coleta do termo “Análise de sistemas”. 

 

 
 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados três contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 34

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 18/01/2022

Data alteração: 28/01/2022

Relações:

Serviço bibliotecário especializado na área tecnológica, que promove a transformação nas organizações pela incorporação de novas tecnologias através das inovações 

desenvolvidas para a resolução de problemas corporativos, no desempenho de atividades de rotina e na melhoria das condições de trabalho e de vida. As áreas de atuação deste 

profissional são: análise de sistemas; auditoria de sistemas de informação; projeto e engenharia de software; administração de banco de dados; gerência de área; 

gerência/administração de redes de pequeno e médio portes; e docência no ensino de informática. As principais competências que o analista de sistemas deve desenvolver são: 

raciocínio lógico; iniciativa na resolução de problemas e desenvolvimento de softwares; flexibilidade; aperfeiçoamento constante nas atualizações tecnológicas; conhecimento do 

negócio em que atua; gerenciamento de projetos; criatividade; e ter boas relações interpessoais.

Análise de sistemas

Contexto(s):

1) "O site Brasil Profissões define como características necessárias para o profissional que deseja ter sucesso na 

área: possuir raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares. Além 

disso, deve estar sempre pronto a mudanças e permanentemente buscando aperfeiçoamento. Necessita ainda 

ter várias habilidades e competências específicas, tais como:

- Conhecimento do negócio: o analista deve compreender a organização funcional, os clientes e as necessidades 

de informação a fim de propor soluções que permitam à empresa alcançar suas metas.

- Gerenciamento de projetos: é uma competência fundamental ao analista, pois o desenvolvimento de um 

sistema é complexo e a aplicabilidade do conhecimento em gerenciamento de projetos é fundamental para que o 

custo e o escopo fiquem adequados e o tempo acordado seja cumprido.

- Criatividade: o profissional deve estar atento a sugestões de novas propostas para a empresa melhorar seu 

desempenho por meio do uso racional e criativo da tecnologia da informação.

- Atualização tecnológica: o profissional deve manter-se atualizado, uma vez que a informática e a tecnologia da 

informação têm evoluído de forma vertiginosa nos últimos anos. O estudo, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico são atividades do dia a dia desse profissional.

- Boas relações interpessoais: o tipo de atividade desenvolvida pelo analista necessita que haja perfeita 

interação e integração com os usuários, exigindo do profissional a capacidade de sentir de forma mais 

abrangente os problemas, as reais necessidades e as aspirações dos seus "clientes" ou interlocutores" (p. 99).

Fonte(s):

1) PINHEIRO, Maria Heldaiva Bezerra. A 

representação social do profissional analista 

de sistemas da informação: relato de pesquisa. 

RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., Brasília, v. 3, 

n. 1, p. 93-114, jan./jul. 2011.

2) "O analista de sistemas tem um importante papel na sociedade globalizada, pois é um transformador nas 

organizações. Com a incorporação de novas tecnologias na solução dos diversos problemas de uma empresa, 

propicia novas atividades e melhora as condições de trabalho e de vida. Para o alcance de tão relevante papel, 

ele deve estar constantemente atualizado e ter o domínio das novas tecnologias da informação e da gestão da 

área de sistemas" (p. 100).

3) "Existe uma gama de atividades em que um analista de sistemas pode atuar: análise de sistemas; auditoria de 

sistemas de informação; projeto e engenharia de software; administração de banco de dados; gerência de área; 

gerência/administração de redes de pequeno e médio portes; docência no ensino de informática" (p. 100).

Nota(s):
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Ficha de coleta do termo “Atualização tecnológica”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termo geral e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 38

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 18/01/2022

Data alteração: 28/01/2022

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) PINHEIRO, Maria Heldaiva Bezerra. A 

representação social do profissional analista 

de sistemas da informação: relato de pesquisa. 

RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., Brasília, v. 3, 

n. 1, p. 93-114, jan./jul. 2011.

Atualização tecnológica

1) "O site Brasil Profissões define como características necessárias para o profissional que deseja ter sucesso na 

área: possuir raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares. Além 

disso, deve estar sempre pronto a mudanças e permanentemente buscando aperfeiçoamento. Necessita ainda 

ter várias habilidades e competências específicas, tais como:

- Conhecimento do negócio: o analista deve compreender a organização funcional, os clientes e as necessidades 

de informação a fim de propor soluções que permitam à empresa alcançar suas metas.

- Gerenciamento de projetos: é uma competência fundamental ao analista, pois o desenvolvimento de um 

sistema é complexo e a aplicabilidade do conhecimento em gerenciamento de projetos é fundamental para que o 

custo e o escopo fiquem adequados e o tempo acordado seja cumprido.

- Criatividade: o profissional deve estar atento a sugestões de novas propostas para a empresa melhorar seu 

desempenho por meio do uso racional e criativo da tecnologia da informação.

- Atualização tecnológica: o profissional deve manter-se atualizado, uma vez que a informática e a tecnologia da 

informação têm evoluído de forma vertiginosa nos últimos anos. O estudo, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico são atividades do dia a dia desse profissional.

- Boas relações interpessoais: o tipo de atividade desenvolvida pelo analista necessita que haja perfeita 

interação e integração com os usuários, exigindo do profissional a capacidade de sentir de forma mais 

abrangente os problemas, as reais necessidades e as aspirações dos seus "clientes" ou interlocutores" (p. 99).

Nota(s):

Competência profissional do bibliotecário que deseja atuar na área tecnológica, principalmente, referente à análise de sistemas. Outras características necessárias são: raciocínio 

lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares, flexibilidade e aperfeiçoamento constante.

Análise de sistemasRelações:
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Ficha de coleta do termo “Avaliação de desempenho”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 41

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 20/01/2022

Data alteração: 28/01/2022

Avaliação de desempenho

1) "- Avaliação de desempenho é o processo que mede o desempenho do funcionário,é o grau em que ele 

alcança os requisitos do seu trabalho.

- Avaliação de desempenho é o processo de rever a atividade produtiva passada para avaliar a contribuição 

que os indivíduos fizeram para o alcance dos objetivos do sistema administrativo.

- Avaliação do desempenho é a identificação, mensuração e administração do desempenho humano nas 

organizações" (p. 469).

2) "A disseminação seletiva da informação é um dos serviços que direciona o conteúdo das informações ao 

técnico-leitor, ela é o insumo básico que não pode deixar de informar quando se tratar de questões bancárias e 

financeiras. Portanto os critérios de avaliação de desempenho devem ser visto com conhecimento e atribuições 

do cargo, clareza pelos gestores dos recursos humanos para não fazer uma avaliação sem o conhecimento das 

funções e atribuições do profissional" (p. 484).

Nota(s):

É um serviço que mede o desempenho de um funcionário, a partir da avaliação do alcance de seu grau de desenvolvimento e contribuição administrativa comparados aos 

requisitos de sua função. Tem como propósito principal, identificar, mensurar e administrar o desempenho humano da instituição.

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) MARTINS, Katia L. Macedo. Avaliação 

de desempenho do bibliotecário em biblioteca 

de instituição financeira. Revista ABC: 

Biblioteconomia em Santa Catarina, 

Florianópolis, v. 16, n. 2, jul./dez. 2011.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Bibliometria”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados quatro contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos específico e relacionado e 

nenhuma nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 1

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TR (termo relacionado)

Data criação: 02/09/2021

Data alteração: 23/09/2021

Nota(s):

Criado por Paul Otlet na obra "Traité de Documentation: le livre sur le livre" em 1934, o termo bibliometria foi definido como uma parte da bibliologia que trata das medidas ou 

quantidades aplicadas ao universo dos livros. Atualmente, vem se consolidando como uma importante ferramenta na área da gestão de pesquisa ao auxiliar no plano estratégico 

universitário e direcionar o investimento de recursos institucionais acerca das políticas científicas, além de compor um promissor nicho de trabalho para os bibliotecários que 

atuam no serviço de referência a docentes e pesquisadores.

Relações:

Bibliometria avaliativa

Bibliometrista

Análise bibliométrica

TE (termo específico)

4) "[...] As atividades relacionadas à bibliometria compõem um nicho de trabalho e representam uma grande 

oportunidade no horizonte profissional" (p. 22).

Contexto(s): Fonte(s):

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Bibliometria

1) "O termo bibliometria foi cunhado pelo belga Paul Otlet em 1934, na obra “Traité de Documentation: le livre 

sur le livre”. Otlet definiu a bibliometria como parte da bibliologia que trata da medida ou quantidade aplicada 

aos livros (VARGAS, 2014)" (p. 6).

2) "A bibliometria vem se consolidando como ferramenta de gestão da pesquisa e um instrumento a mais para 

subsidiar a tomada de decisões acerca das políticas científicas: é um instrumento útil para identificar os agentes 

mais capazes em uma comunidade e orientar a correta alocação de recursos e o estabelecimento de 

prioridades" (p. 8).

3) "A bibliometria é um instrumento auxiliar no plano estratégico e pode apoiar as universidades no 

conhecimento de seus pontos fortes e suas fragilidades [...]" (p. 22).
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Ficha de coleta do termo “Bibliometria avaliativa”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termo geral e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 4

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 02/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

Bibliometria

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Nota(s):

É um tipo de bibliometria realizada em parceria com o indivíduo avaliado e que depende de sua proatividade para a devida precisão dos resultados. Trata-se de um método que 

exige exaustividade na coleta e análise dos dados para a obtenção de seu objetivo.

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

Relações:

Bibliometria avaliativa

1) "A bibliometria avaliativa difere da descritiva, pois é realizada em parceria com o indivíduo avaliado, que 

participa do início ao fim do processo, provendo a informação necessária, ponderando os indicadores a partir 

de sua expertise na área. No caso da bibliometria avaliativa, a proatividade do indivíduo avaliado é essencial e a 

precisão dos resultados exige exaustividade tanto na coleta como na análise dos dados (TORRES-SALINAS, 

JIMENEZ-CONTRERAS, 2012)" (p. 8).
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Ficha de coleta do termo “Bibliometrista”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 2

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 02/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Cargo atribuído ao profissional especializado na área de Bibliometria, atuante no desenvolvimento de serviços de comunicação científica e análises bibliométricas mais 

aprofundadas de nível institucional.

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

Relações:

Bibliometrista

1) "O cargo “bibliometrista” (bibliometrician) é realidade em muitas bibliotecas europeias em países como 

Suécia, Alemanha e Holanda (BALL; TUNGER, 2006; ASTRÖM; HANSSON, 2012). Nesses países, o foco 

está no desenvolvimento de conhecimentos e serviços relacionados à comunicação científica, ao invés da 

atuação simples na pesquisa e recuperação de informação, e na oferta de análises bibliométricas para avaliação 

de performance e distribuição de recursos em nível institucional, de institutos e faculdades (ASTRÖM; 

HANSSON, 2012)" (p. 6-7).
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Ficha de coleta do termo “Biblioterapia”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados sete contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termo específico e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 14

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TR (termo relacionado)

Data criação: 10/09/2021

13/09/2021

29/01/2022

Data alteração:

Nota(s):

Biblioterapia

1) "A biblioterapia é entendida como um tratamento terapêutico em que se utiliza a leitura, em seu sentido 

amplo, para tratar diferentes problemas dos pacientes, desde os emocionais até os comportamentais. Também 

pode ser considerada como uma prática multidisciplinar, porquanto envolve bibliotecários, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, dentre outros profissionais. O objetivo dessa prática, entre outros, é o de promover a 

socialização entre pessoas e auxiliá-las a resolver seus problemas" (p. 2).

2) "A palavra biblioterapia originou-se de dois radicais gregos: biblion, que significa livro, e therapeia, que 

significa terapia, tratamento etc. Portanto, biblioterapia é uma terapia realizada com livros. O termo 

‘biblioterapia’ tem diversas definições, como a do Dorland’s Ilustrated Medical Dictionary (1941 apud 

RATTON, 1975, p. 199), que a concebe como '[...] o emprego de livros e da sua leitura no tratamento de 

doenças mentais'. [...]" (p. 2).

3) "[...] A biblioterapia tem uma base técnica, apoiada em princípios e em métodos definidos, mas vai além 

quando envolve o sujeito e sua singularidade, buscando tratar da estruturação individual e de sua relação com o 

social. Assim, defende-se que a biblioterapia é uma prática fundamentada em técnicas, métodos e princípios 

multidisciplinares que auxiliam os sujeitos de maneira intra e interpessoal" (p. 3).

Fonte(s):

7) "[...] De acordo com Kinney (1962 apud PEREIRA, 1996, p. 67), especialista em Biblioteconomia 

Institucional, as competências necessárias para desenvolver ações de biblioterapia são:

a) estabilidade emocional;

b) bem-estar físico;

c) caráter;

d) personalidade para trabalhar com pessoas" (p. 7).

6) "A Biblioterapia não se limita a uma área de atuação, já que envolve práxis, técnicas e métodos 

multidisciplinares, que contam com a participação não só do bibliotecário, mas também de outros profissionais, 

como psicólogos, assistentes sociais, médicos, entre outros. [...]" (p. 4).

4) "A literatura cita três tipos de biblioterapia: a institucional, a clínica e a de desenvolvimento pessoal. [...]" (p. 

4).

5) "a) biblioterapia institucional: é a terapia em que se utiliza a literatura didática e pode ser aplicada em grupo 

ou individual por uma instituição, com auxílio de uma equipe multidisciplinar, que pode ser composta de 

bibliotecários, educadores, médicos, assistentes sociais, entre outros profissionais. Tem como objetivo informar, 

ajudar no desenvolvimento pessoal e na tomada de decisões etc.;

b) biblioterapia clínica: utiliza a literatura imaginativa para trabalhar com problemas comportamentais sociais, 

emocionais, morais etc. Seu objetivo é de contribuir para que esses pacientes mudem ou melhorem seu 

comportamento e suas atitudes, através da participação voluntária, ou não, dessa terapia. Esse tipo de 

biblioterapia é aplicado em hospitais, institutos e comunidades, por bibliotecários, médicos, terapeutas 

ocupacionais, psicoterapeutas, entre outros profissionais;

c) biblioterapia desenvolvimental: nesse tipo de biblioterapia, usa-se a literatura imaginativa e didática para 

assistir pessoas que procuram por ajuda voluntariamente e tem o objetivo de auxiliar em tarefas comuns, lidar 

com problemas do cotidiano, como divórcio, gravidez, morte etc. Pode ser aplicada em instituições 

educacionais por bibliotecários, educadores, assistentes sociais, entre outros profissionais" (p. 4).

Contexto(s):

1) ASSIS, Pamela Oliveira; SANTOS, 

Raquel do Rosário; JESUS, Ingrid Paixão de. 

A biblioterapia como um campo de atuação 

para o bibliotecário: perspectivas dos 

discentes do curso de Biblioteconomia da 

UFBA. Biblionline, João Pessoa, v. 15, n. 1, 

p. 41-53, 2019.

Relações: Biblioterapia institucional

Biblioterapia clínica

Biblioterapia desenvolvimental

TE (termo específico)

Termo originário da junção dos radicais gregos biblion (livro) e therapeia (terapia), a Biblioterapia é uma área específica da Biblioteconomia que une a leitura a tratamentos 

terapêuticos auxiliares para pacientes com necessidades emocionais e/ou comportamentais. Considerada uma prática multidisciplinar, envolve bibliotecários, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais e outros profissionais de áreas afins, com o intuito de promover a resolução de problemas pessoais através da socialização aplicada com a utilização de 

princípios e métodos desenvolvidos e pré-estabelecidos para esta finalidade, podendo ser de nível institucional, clínico ou desenvolvimental. Seu especialista, denominado 

Biblioterapista, deve desenvolver como principais competências a estabilidade emocional, o bem-estar físico e a noção de caráter dos indivíduos.
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Ficha de coleta do termo “Biblioterapia clínica”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 15

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 10/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

Relações:

Biblioterapia

Biblioterapia desenvolvimental

Biblioterapia institucional

TR (termo relacionado)

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) ASSIS, Pamela Oliveira; SANTOS, 

Raquel do Rosário; JESUS, Ingrid Paixão de. 

A biblioterapia como um campo de atuação 

para o bibliotecário: perspectivas dos 

discentes do curso de Biblioteconomia da 

UFBA. Biblionline, João Pessoa, v. 15, n. 1, 

p. 41-53, 2019.

Nota(s):

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível clínico possui o objetivo de auxiliar o paciente a melhorar problemas comportamentais, sociais, emocionais e morais, 

através da participação voluntária nesse tipo de tratamento ministrado por uma equipe especializada em hospitais, clínicas, institutos e/ou espaços comunitários propícios para o 

seu pleno desenvolvimento.

Biblioterapia clínica

1) "a) biblioterapia institucional: é a terapia em que se utiliza a literatura didática e pode ser aplicada em grupo 

ou individual por uma instituição, com auxílio de uma equipe multidisciplinar, que pode ser composta de 

bibliotecários, educadores, médicos, assistentes sociais, entre outros profissionais. Tem como objetivo informar, 

ajudar no desenvolvimento pessoal e na tomada de decisões etc.;

b) biblioterapia clínica: utiliza a literatura imaginativa para trabalhar com problemas comportamentais sociais, 

emocionais, morais etc. Seu objetivo é de contribuir para que esses pacientes mudem ou melhorem seu 

comportamento e suas atitudes, através da participação voluntária, ou não, dessa terapia. Esse tipo de 

biblioterapia é aplicado em hospitais, institutos e comunidades, por bibliotecários, médicos, terapeutas 

ocupacionais, psicoterapeutas, entre outros profissionais;

c) biblioterapia desenvolvimental: nesse tipo de biblioterapia, usa-se a literatura imaginativa e didática para 

assistir pessoas que procuram por ajuda voluntariamente e tem o objetivo de auxiliar em tarefas comuns, lidar 

com problemas do cotidiano, como divórcio, gravidez, morte etc. Pode ser aplicada em instituições 

educacionais por bibliotecários, educadores, assistentes sociais, entre outros profissionais" (p. 4).
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Ficha de coleta do termo “Biblioterapia desenvolvimental”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 17

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 10/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

Biblioterapia institucional

Biblioterapia clínica

TR (termo relacionado)

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) ASSIS, Pamela Oliveira; SANTOS, 

Raquel do Rosário; JESUS, Ingrid Paixão de. 

A biblioterapia como um campo de atuação 

para o bibliotecário: perspectivas dos 

discentes do curso de Biblioteconomia da 

UFBA. Biblionline, João Pessoa, v. 15, n. 1, 

p. 41-53, 2019.

Nota(s):

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível desenvolvimental possui o objetivo de auxiliar o paciente a melhorar problemas relacionados a tarefas comuns e 

cotidianas, como divórcio, gravidez, morte, entre outros, através da participação voluntária nesse tipo de tratamento que utiliza a técnica da literatura imaginativa e didática na 

representação de situações fictícias e analisa as suas reflexões na rotina real dos indivíduos participantes.

Relações:

Biblioterapia

Biblioterapia desenvolvimental

1) "a) biblioterapia institucional: é a terapia em que se utiliza a literatura didática e pode ser aplicada em grupo 

ou individual por uma instituição, com auxílio de uma equipe multidisciplinar, que pode ser composta de 

bibliotecários, educadores, médicos, assistentes sociais, entre outros profissionais. Tem como objetivo informar, 

ajudar no desenvolvimento pessoal e na tomada de decisões etc.;

b) biblioterapia clínica: utiliza a literatura imaginativa para trabalhar com problemas comportamentais sociais, 

emocionais, morais etc. Seu objetivo é de contribuir para que esses pacientes mudem ou melhorem seu 

comportamento e suas atitudes, através da participação voluntária, ou não, dessa terapia. Esse tipo de 

biblioterapia é aplicado em hospitais, institutos e comunidades, por bibliotecários, médicos, terapeutas 

ocupacionais, psicoterapeutas, entre outros profissionais;

c) biblioterapia desenvolvimental: nesse tipo de biblioterapia, usa-se a literatura imaginativa e didática para 

assistir pessoas que procuram por ajuda voluntariamente e tem o objetivo de auxiliar em tarefas comuns, lidar 

com problemas do cotidiano, como divórcio, gravidez, morte etc. Pode ser aplicada em instituições 

educacionais por bibliotecários, educadores, assistentes sociais, entre outros profissionais" (p. 4).
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Ficha de coleta do termo “Biblioterapia institucional”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 16

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 10/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

Biblioterapia desenvolvimental

Biblioterapia clínica

TR (termo relacionado)

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) ASSIS, Pamela Oliveira; SANTOS, 

Raquel do Rosário; JESUS, Ingrid Paixão de. 

A biblioterapia como um campo de atuação 

para o bibliotecário: perspectivas dos 

discentes do curso de Biblioteconomia da 

UFBA. Biblionline, João Pessoa, v. 15, n. 1, 

p. 41-53, 2019.

Nota(s):

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível institucional possui o objetivo de auxiliar um paciente, individualmente ou em grupo, inseridos em uma determinada 

instituição a melhorar problemas relacionados a tarefas profissionais como gestão, desenvolvimento e tomada de decisões, através da participação voluntária ou indicativa nesse 

tipo de tratamento que utiliza a técnica da literatura didática na representação de situações que propiciem a reflexão e aprimoramento no cotidiano dos indivíduos participantes.

Relações:

Biblioterapia

Biblioterapia institucional

1) "a) biblioterapia institucional: é a terapia em que se utiliza a literatura didática e pode ser aplicada em grupo 

ou individual por uma instituição, com auxílio de uma equipe multidisciplinar, que pode ser composta de 

bibliotecários, educadores, médicos, assistentes sociais, entre outros profissionais. Tem como objetivo informar, 

ajudar no desenvolvimento pessoal e na tomada de decisões etc.;

b) biblioterapia clínica: utiliza a literatura imaginativa para trabalhar com problemas comportamentais sociais, 

emocionais, morais etc. Seu objetivo é de contribuir para que esses pacientes mudem ou melhorem seu 

comportamento e suas atitudes, através da participação voluntária, ou não, dessa terapia. Esse tipo de 

biblioterapia é aplicado em hospitais, institutos e comunidades, por bibliotecários, médicos, terapeutas 

ocupacionais, psicoterapeutas, entre outros profissionais;

c) biblioterapia desenvolvimental: nesse tipo de biblioterapia, usa-se a literatura imaginativa e didática para 

assistir pessoas que procuram por ajuda voluntariamente e tem o objetivo de auxiliar em tarefas comuns, lidar 

com problemas do cotidiano, como divórcio, gravidez, morte etc. Pode ser aplicada em instituições 

educacionais por bibliotecários, educadores, assistentes sociais, entre outros profissionais" (p. 4).
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Ficha de coleta do termo “Boas relações interpessoais”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 39

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 18/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

Fonte(s):

1) PINHEIRO, Maria Heldaiva Bezerra. A 

representação social do profissional analista 

de sistemas da informação: relato de pesquisa. 

RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., Brasília, v. 3, 

n. 1, p. 93-114, jan./jul. 2011.

Relações:

Boas relações interpessoais

1) "O site Brasil Profissões define como características necessárias para o profissional que deseja ter sucesso na 

área: possuir raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares. Além 

disso, deve estar sempre pronto a mudanças e permanentemente buscando aperfeiçoamento. Necessita ainda 

ter várias habilidades e competências específicas, tais como:

- Conhecimento do negócio: o analista deve compreender a organização funcional, os clientes e as necessidades 

de informação a fim de propor soluções que permitam à empresa alcançar suas metas.

- Gerenciamento de projetos: é uma competência fundamental ao analista, pois o desenvolvimento de um 

sistema é complexo e a aplicabilidade do conhecimento em gerenciamento de projetos é fundamental para que o 

custo e o escopo fiquem adequados e o tempo acordado seja cumprido.

- Criatividade: o profissional deve estar atento a sugestões de novas propostas para a empresa melhorar seu 

desempenho por meio do uso racional e criativo da tecnologia da informação.

- Atualização tecnológica: o profissional deve manter-se atualizado, uma vez que a informática e a tecnologia da 

informação têm evoluído de forma vertiginosa nos últimos anos. O estudo, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico são atividades do dia a dia desse profissional.

- Boas relações interpessoais: o tipo de atividade desenvolvida pelo analista necessita que haja perfeita 

interação e integração com os usuários, exigindo do profissional a capacidade de sentir de forma mais 

abrangente os problemas, as reais necessidades e as aspirações dos seus "clientes" ou interlocutores" (p. 99).

Nota(s):

Competência requerida ao bibliotecário, principalmente o que deseja atuar em áreas que interferem direta ou indiretamente na interação com o usuário, exigindo uma capacidade 

aguçada na percepção dos problemas e necessidades do público atendido.

2)

3)

Contexto(s):
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Ficha de coleta do termo “Ciência de dados”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados cinco contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 26

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 06/12/2021

Data alteração: 29/01/2022

Ciência de dados

1) "Finzer (2013) relata que o termo ciência de dados foi mencionado pela primeira vez em 2001, em um texto 

de autoria de William S. Cleveland intitulado, em tradução livre, 'Ciência de dados: um plano estratégico para a 

expansão das áreas técnicas no campo da Estatística', o qual tinha por objetivo aliar a estatística à programação 

e à computação. No entanto, Cleveland (2001) utiliza a nomenclatura data analyst e pouco descreve as 

características deste profissional" (p. 310-11).

2) "O relatório britânico encomendado pela Joint Information Systems Committee (JISC) acerca das 

habilidades, dos papéis e da carreira dos cientistas de dados, reconhece a dificuldade de um consenso quanto à 

definição deste profissional, mas o define de modo geral como aquele que trabalha in loco onde pesquisas são 

realizadas, ou em estreita colaboração com os pesquisadores ou grupos de cientistas em centros de dados, e 

que está envolvido na investigação criativa e de análise de dados, oferecendo soluções tecnológicas para o 

manuseio e uso de dados digitais (SWAN; BROWN, 2008). Entretanto, é importante ponderar que esta 

descrição é um tanto restritiva em comparação a outras encontradas na literatura, pois as autoras definem outros 

papéis como gerenciadores de dados (data manager) e bibliotecários de dados (data librarians), subdividindo 

suas atribuições na ecologia da ciência de dados" (p. 311).

3) "A despeito da dificuldade de se caracterizar a profissão de modo uníssono, a literatura é unânime em 

enfatizar que os cientistas de dados devem apresentar domínio estatístico e computacional para a programação 

e uso de sistemas capazes de processar grandes volumes de dados (CHATIFELD et al., 2014; GRANVILLE, 

2014) e ter capacidade de explorar a inteligibilidade em dados que a princípio são desestruturados e sem 

sentido (VAN DER AALST, 2014). Granville (2014) descreve o cientista de dados como um profissional 

generalista que conhece negócios, estatística, ciência da computação, capaz de relacionar alguns conhecimentos 

específicos entre os quais arquitetura de dados, comunicação no ambiente empresarial e outros" (p. 311).

Contexto(s): Fonte(s):

1) CURTY, Renata Gonçalves; SERAFIM, 

Jucenir da Silva. A formação em ciência de 

dados: uma análise preliminar do panorama 

estadunidense. Inf. Inf., Londrina, v. 21, n. 2, 

p. 307-28, maio/ago., 2016.

Nota(s):

4) "Para Stanton et al. (2012) a formação do cientista de dados é fortemente interdisciplinar. Nesse aspecto, os 

autores complementam que os cientistas de dados são responsáveis pela identificação, coleta, tratamento, 

transformação, análise, visualização e curadoria de grandes conjuntos de dados heterogêneos. (...)" (p. 312).

5) "Além de possuir uma amplitude de experiência nas áreas de curadoria, análise, ciberinfraestrutura e o 

necessário domínio na área de aplicação dos dados, o que diferencia o cientista de dados de outras 

especialidades profissionais é a ênfase no atendimento às necessidades de dados de usuários e tomadores de 

decisão (STANTON et al., 2012)" (p. 312).

A literatura especializada da área atribui a primeira aparição do termo ciência de dados ao autor William S. Cleveland, quando da publicação de seu estudo "Ciência de dados: 

um plano estratégico para a expansão das áreas técnicas no campo da Estatística", em 2001, cujo objetivo era interligar a Estatística à programação e computação de dados. 

Denominado como cientista de dados, o profissional especialista nesta área tem como sua principal atividade atuar como protagonista ou auxiliar de pesquisadores e cientistas na 

realização de investigação criativa e análise de dados, oferecendo soluções tecnológicas no uso de dados digitais. Suas competências devem focar: domínio estatístico e 

computacional em programas e sistemas de gerenciamento de grande volume de dados; conhecimento do negócio em que atua; dados estatísticos; ciência da computação em 

geral; arquitetura de dados; e boa comunicação interpessoal em ambiente corporativo. Sua formação é, portanto, indispensavelmente interdisciplinar com conhecimento nas áreas 

de curadoria, análise, ciberinfraestrutura e aplicação de dados, com ênfase no atendimento ao usuário.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Competência”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termo específico e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 42

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TR (termo relacionado)

Data criação: 22/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

1) COSTA, Suzana Queiroga da et al. 

Biblioteca universitária: atribuições requeridas 

aos bibliotecários na cidade de João Pessoa - 

PB. Biblionline, João Pessoa, v. 8, n. esp., 

2012.

Relações: Competência em Informação

Competência profissional

Competência pessoalTE (termo específico)

Nota(s):

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas 

institucionais, a capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de trabalho. As competências podem ser descritas como pessoais ou 

profissionais e devem adquiridas e desenvolvidas com foco no nicho de atuação desejado, devido à grande diversidade de opções disponíveis no mercado de trabalho 

contemporâneo, impossibilitando que cada profissional seja detentor de todas as características existentes.

3)

Contexto(s):

Competência

1) "O conceito de competência, como vimos, envolve o conhecimento, as habilidades e atitudes dos indivíduos, 

onde o conhecimento pode ser geral ou especifico, acerca do ambiente do trabalho, operacionalidade das 

tarefas etc, enquanto a habilidade está relacionada ao saber-fazer as tarefas organizacionais, ou seja, a 

capacidade de aplicar e fazer uso produtivo do conhecimento adquirido e utilizá-lo em uma ação com vista à 

consecução de um propósito específico. A atitude corresponde ao comportamento, aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao trabalho. [...]" (p. 284-5).

2) "Existem várias competências sugeridas/exigidas aos profissionais da informação – bibliotecários - e isso é 

natural devido ao novo perfil dos usuários, adaptados a automatizações dos serviços operacionais, recursos das 

novas tecnologias da informação e a competitividade do mercado de trabalho. É importante ressaltar que não é 

possível um profissional da informação – bibliotecário - possuir todas as competências listadas na literatura 

científica na área da biblioteconomia e áreas afins, pois sabemos que o homem é limitado, porém o mesmo deve 

fazer de tudo para revestir-se daquelas no qual sua Unidade de Informação requer, e isto resultará no 

atendimento de qualidade ao usuário da informação e sua permanência [ou inclusão] no mercado de trabalho" 

(p. 285).

Fonte(s):
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Ficha de coleta do termo “Competência em Informação”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados quatro contextos de duas 

fontes diferentes para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e 

nenhuma nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 23

2) PRUDENCIO, Dayanne da Silva; 

BERNARDI, Giliane; BIOLCHINI, Jorge 

Calmon de Almeida. As contribuições dos 

recursos educacionais abertos para a 

promoção da competência em informação no 

campo da saúde. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, São 

Paulo, v. 16, p. 1-28, 2020.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 20/09/2021

18/01/2022

29/01/2022

Contexto(s): Fonte(s):

Nota(s):

Relações:

Competência

Competência pessoal

Competência profissional

TG (termo geral)

Competência em Informação

1) "[...] Para Beluzzo e Feres (2015 p. 1), “[...] a competência em informação, enquanto competência funcional 

nos dias atuais torna-se um instrumento crucial para plena integração social”. Desta forma, seu desenvolvimento 

proporciona capacitação dos envolvidos para o acesso, a seleção, a gestão e a avaliação das informações 

indispensáveis à vida profissional, em especial ao bibliotecário" (p. 239).

Data alteração:

1) GERALDO, Genilson; VITORINO, 

Elizete Vieira. A competência em informação 

jurídica dos bibliotecários de Florianópolis, 

SC. Revista ACB: Biblioteconomia em 

Santa Catarina, Florianópolis, v. 22, n. 2 

especial, p. 238-56, abr./jul., 2017.

2) "Relacionando competência à informação, pode-se dizer que sua concepção está focada nos tipos de 

sistemas e no acesso proporcionado, visando assim, o aprendizado integrado ao mecanismo de busca 

disponibilizado e, consequentemente, ao uso da informação em ambientes físicos e eletrônicos. [...]" (p. 240).

3) "Desta forma, conforme apontam Vitorino e Piantola (2009) a competência em informação, dentro de uma 

perspectiva crítica, deve ser entendida como uma “arte”, pois vai desde o saber fazer e usar a informação até a 

reflexão crítica sobre a natureza da informação, dentro de seu contexto e impacto social, cultural e até mesmo 

filosófico" (p. 240).

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas em alguns casos como aptidões) funcionais dos indivíduos, enquanto instrumento de 

integração social que capacita para o acesso, seleção, gestão e avaliação de informações profissionais ou cotidianas. Apesar de estar focada nos tipos de sistema e acesso da 

informação, vai além apenas de sua busca por considerar os processos de interpretação, avaliação, organização e uso dos resultados obtidos para o aprendizado independente e 

auto-orientado, englobando a utilização da informação para a sua reflexão crítica e impactando nos contextos social, cultural e filosófico da comunidade.

1) "A competência em informação vai além da busca pela informação, uma vez que considera processos 

intelectuais superiores como interpretação, avaliação, organização da informação e seu uso, com vistas à 

interiorização de conhecimentos, habilidades e valores que levem ao aprendizado independente, auto orientado, 

ao longo da vida. (DUDZIAK, 2003, p. 59-60)" (p. 8).
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Ficha de coleta do termo “Competência pessoal”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral relacionado e nenhuma nota 

a ser acrescentada.  

Termo: nº 43

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 22/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) COSTA, Suzana Queiroga da et al. 

Biblioteca universitária: atribuições requeridas 

aos bibliotecários na cidade de João Pessoa - 

PB. Biblionline, João Pessoa, v. 8, n. esp., 

2012.

Relações:

Competência

Competência profissional

Competência em Informação

TR (termo relacionado)

Competência pessoal

1) "O conceito de competência, como vimos, envolve o conhecimento, as habilidades e atitudes dos indivíduos, 

onde o conhecimento pode ser geral ou especifico, acerca do ambiente do trabalho, operacionalidade das 

tarefas etc, enquanto a habilidade está relacionada ao saber-fazer as tarefas organizacionais, ou seja, a 

capacidade de aplicar e fazer uso produtivo do conhecimento adquirido e utilizá-lo em uma ação com vista à 

consecução de um propósito específico. A atitude corresponde ao comportamento, aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao trabalho. [...]" (p. 284-5).

2) "COMPETÊNCIAS PESSOAIS

a) Observar e atuar ativamente no ambiente em que trabalha;

b) Coordenar atividades de equipe; comunicar-se de forma efetiva;

c) Negociar e vender produtos e serviços de informação;

d) Promover liderança e visão;

e) Orientar-se para clientes;

f) Assumir o papel de consultor para problemas de informação;

g) Incitar a informação a permear as organizações;

h) Encorajar os indivíduos a encontrar sua própria informação" (p. 285).

Nota(s):

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas 

institucionais, a capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de trabalho, especificamente do âmbito pessoal que compreende 

principalmente os seguintes aspectos: observação, comunicação afetiva, negociação, liderança, orientação, consultoria, divulgação da informação institucional e encorajamento da 

autonomia pessoal na busca pela informação.
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Ficha de coleta do termo “Competência profissional”. 

 

 
(continua)  

Termo: nº 24

3) COSTA, Suzana Queiroga da et al. 

Biblioteca universitária: atribuições requeridas 

aos bibliotecários na cidade de João Pessoa - 

PB. Biblionline, João Pessoa, v. 8, n. esp., 

2012.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Relações:

Competência

Competência pessoal

Competência em Informação

TR (termo relacionado)

1) GERALDO, Genilson; VITORINO, 

Elizete Vieira. A competência em informação 

jurídica dos bibliotecários de Florianópolis, 

SC. Revista ACB: Biblioteconomia em 

Santa Catarina, Florianópolis, v. 22, n. 2 

especial, p. 238-56, abr./jul., 2017.

2) TRICHES, Marcos César; PALETTA, 

Francisco Carlos. Análise das demandas do 

mercado de trabalho do profissional 

bibliotecário. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, 

[Fortaleza, CE], v. 13, n. especial, 2017.

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas 

institucionais, a capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de trabalho, especificamente do âmbito profissional que compreende 

principalmente os seguintes aspectos: disponibilização da informação em qualquer formato e suporte, identificação de fontes de informação seguras e adequadas às necessidades 

do usuário, navegação e construção de bases de dados manuais e/ou automatizadas, investigação de dados fora do circuito formal de pesquisa, avaliação da qualidade da 

informação disponível, sistematização dos dados requeridos e capacidade de conectar informações dispersas que possibilitem a criação de novos conhecimentos. Tais 

competências estão intrinsecamente ligadas a utilização adequada dos recursos disponíveis em determinadas situações profissionais em prol da superação dos obstáculos 

encontrados. Também podem ser divididas entre: essenciais, diferenciadoras, gerais e complementárias; ou em outra manifestação de categorias, em: de comunicação e 

expressão, técnico-científicas, gerenciais e sociais e políticas.

1) "COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

a) Buscar e disponibilizar a informação em qualquer formato desejado pelo cliente;

b) Identificar e explorar as fontes de informação, o que requer habilidades em: acessar e adquirir informação 

eletrônica/ ótica/ impressa;

c) Explorar/navegar e participar na construção de redes automatizadas e não automatizadas;

d) Intercambiar informações entre sistemas de informação existentes; explorar bolsões de dados não cobertos 

por sistemas formais de informação;

e) Avaliar a qualidade das fontes de informação, sob os seguintes parâmetros: exatidão, atualidade, 

abrangência, formato(s) disponível(eis) e orientação à necessidade do cliente; adicionar valor ao processo de 

coleta de informações;

f) Organizar e sistematizar a informação útil para o conhecimento do cliente, utilizando-se dos processos de 

análise, descrição e interpretação da informação;

g) Conectar informações dispersas, de modo a originar novas informações e conhecimentos" (p. 285).

Contexto(s): Fonte(s):

2) "Ainda sobre as competências, Valentim (2002, p. 123-125) elabora uma esquematização e distribui as 

competências do profissional da informação em quatro categorias:

a) Competências de comunicação e expressão que englobam: gerenciamento de projetos, técnicas de 

marketing, liderança, orientação na utilização de recursos de informação, planejar e executar estudos de 

usuários, proporcionando dessa forma atendimento especializado e diferenciado aos seus usuários;

b) Competências técnico-científicas mais relacionadas ao fazer técnico profissional bibliotecário, como: 

selecionar, registrar, armazenar, recuperar e difundir informações;

c) Competências gerenciais relacionadas a: direção, administração, organização e coordenação de unidades, 

gerenciamento de projetos, marketing, liderança e relações públicas, planejamento e organização de redes de 

informação;

d) Competências sociais e políticas voltadas a: assessorar e intervir no planejamento de políticas de informação, 

normas jurídicas, formular políticas de pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação entre outras" (p. 

2556-7).

Competência profissional

1) "[...] De acordo com Miranda (2004, p. 106), competência profissional 'está centrada na mudança de 

comportamento social dos seres humanos em relação ao trabalho e à sua organização'. Ou seja, não está 

relacionado à qualificação para o emprego, e sim 'da competência de um indivíduo manifestada e avaliada na 

sua utilização em situações profissionais' (MIRANDA, 2004, p,106)" (p. 240).

2) "A competência profissional configura-se, assim, como '[...] um processo de ativação de recursos, de reunião 

de condições favoráveis à realização e de superação dos possíveis obstáculos' (MIRANDA, 2004, p.107)" (p. 

240).

1) "Em relação às competências demandadas pelo mercado de trabalho para o profissional da informação, 

Flores (2007, apud SILVA; GONZALEZ; VERGUEIRO, 2009, p. 37) destaca os tipos de competências 

necessárias para alcançar o êxito na inserção ao mercado e no desempenho profissional. Para tanto as divide 

em grupos e elabora uma esquematização em que apresenta algumas características desses grupos:

a) as essenciais: aquelas exigidas para um desempenho adequado;

b) as diferenciadoras: que permitem distinguir quem se sobressai por suas atuações;

c) as gerais: referentes aquelas sobre as quais se sustentam a aprendizagem contínua e permanente. Inclui 

competências básicas do âmbito da alfabetização (leitura, escrita, matemática); e as de comunicação 

relacionadas ao trabalho de equipe, pensamento crítico e reflexivo, tomada de decisão, domínio das tecnologias 

de informação, e atitudes para com a aprendizagem contínua;

d) as complementárias: compostas pelas formas transferíveis. Aquelas em que os indivíduos devem ser capazes 

de adquirir por si mesmos (novas capacidades), de forma a se adaptarem aos novos ambientes tecnológicos e 

profissionais, possibilitando assim mobilidade no mercado de trabalho" (p. 2556-7).

3) "O profissional da informação deve estar atento às competências exigidas pelo mercado de trabalho e deve 

saber diferenciar as competências técnicas das competências sociais e pessoais como forma de sobrevivência 

dentro do próprio mercado de trabalho. Além disso, deve saber se comunicar e interpretar os sinais emanados 

pelo mercado. Os profissionais da área, diante do atual cenário de mudanças, precisam ultrapassar os seus 

limites tradicionais de abrangência e incorporar novas facetas da gestão da comunicação, do conhecimento e 

das tecnologias da informação (SILVA; GONZALEZ; VERGUEIRO, 2009)" (p. 2557-8).
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(continuação) 

 
 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados seis contextos de três fontes 

diferentes para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e 

nenhuma nota a ser acrescentada.  

Data criação: 20/09/2021

17/01/2022

22/01/2022

29/01/2022

Data alteração:

Nota(s):
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Ficha de coleta do termo “Comunicação”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contexto de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 56

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

2) CUNHA, Murilo Bastos da; 

CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2008.

Comunicação

Contexto(s):

1) "1 Ato ou efeito de comunicar(-se).

2 LING Ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor, através da 

linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas convencionados de signos e símbolos.

3 O conteúdo da mensagem transmitida.

4 Transmissão de uma mensagem a outrem.

5 Exposição oral ou escrita sobre determinado assunto, geralmente de cunho científico, político, econômico etc.

6 Ato de conversar ou de trocar informações verbais.

7 Nota, carta ou qualquer outro tipo de comunicado através da linguagem escrita.

8 Comunicado oral ou escrito sobre algo; aviso.

9 Aquilo que permite acesso entre dois lugares; passagem.

10 União ou ligação entre duas ou mais coisas. [...]".

Fonte(s):

1) "Comunicação communication  1. comn eng inf tel 'transferência de significados por meio da transmissão de 

sinais' (afnor). 2. inf tel processo de transferência da informação de uma pessoa ou equipamento a outra pessoa 

ou outro equipamento. 3. inf dados transmitidos de um ponto a outro, sem modificação ou alteração da 

sequência e estrutura de seu conteúdo. 4. bib comn 4.1 Documento que dá ciência de um evento ou decisão. 

4.2 Exposição oral ou escrita sobre um tema predeterminado. Nesta acepção, o termo é aplicado, com 

frequência, às apresentações em congressos, conferências, seminários e reuniões similares. 5. comn bio med 

'atividade sensorial e nervosa que inclui a coleta de informações de diferentes partes do ambiente e diferentes 

partes do corpo, a armazenagem e restabelecimento da informação, a disposição, processamento e avaliação 

que ocorre no processo de tomada de decisão, a circulação de informações para os centros de ação e, 

especiahnente, o preparo de ordens que resultam no envio de mensagens para o ambiente' (Wilbour Schramm, 

apud rab87, p. 151). c. ao público, comunicação de massa, c. bibliotecário-usuário, intermediação, [...] c. 

interpessoal, comunicação humana, comunicação informal, [...]" (p. 98).

2)

Nota(s):

Ato de se comunicar, a partir da realização da transmissão e recepção de uma mensagem contendo dados, informação que expressam significados, através da utilização das 

linguagens oral, escrita e gestual. Pode ser compreendida como uma competência para a execução do serviço bibliotecário, principalmente no setor de referência, no 

desempenho da intermediação entre o acervo e o usuário.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Confiabilidade”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 49

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

2) CUNHA, Murilo Bastos da; 

CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2008.

Confiabilidade

Contexto(s):

1) "Qualidade daquele ou daquilo que é confiável; fiabilidade".

Fonte(s):

1) "Confiabilidade reliability  bib eng inf tel 1. Padrão de segurança do funcionamento de um sistema. Ant: 

vulnerabilidade. 2. Grau de confiança ou de credibilidade nos resultados. 3. A probabilidade de funcionamento 

correto do computador durante certo tempo, ou a probabilidade de não ocorrência de defeito durante o mesmo 

tempo. 4. Grau de fidelidade de uma informação em relação à origem, como no caso de processamento de 

registros de dados em disco magnético, disquete, disco rígido ou outros mecanismos de armazenamento; 

fiabilidade" (p. 100).

2)

Nota(s):

Característica de algo ou alguém que é confiável, que oferece credibilidade nos resultados e uma probabilidade de funcionamento correto. Conceito geralmente aplicado a 

questões tecnológicas, como o padrão de segurança de sistemas de gerenciamento de dados, mas que também se refere a fidelidade da informação e de seu portador com 

relação à sua origem.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Conhecimento do negócio”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 35

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 18/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) PINHEIRO, Maria Heldaiva Bezerra. A 

representação social do profissional analista 

de sistemas da informação: relato de pesquisa. 

RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., Brasília, v. 3, 

n. 1, p. 93-114, jan./jul. 2011.

Conhecimento do negócio

1) "O site Brasil Profissões define como características necessárias para o profissional que deseja ter sucesso na 

área: possuir raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares. Além 

disso, deve estar sempre pronto a mudanças e permanentemente buscando aperfeiçoamento. Necessita ainda 

ter várias habilidades e competências específicas, tais como:

- Conhecimento do negócio: o analista deve compreender a organização funcional, os clientes e as necessidades 

de informação a fim de propor soluções que permitam à empresa alcançar suas metas.

- Gerenciamento de projetos: é uma competência fundamental ao analista, pois o desenvolvimento de um 

sistema é complexo e a aplicabilidade do conhecimento em gerenciamento de projetos é fundamental para que o 

custo e o escopo fiquem adequados e o tempo acordado seja cumprido.

- Criatividade: o profissional deve estar atento a sugestões de novas propostas para a empresa melhorar seu 

desempenho por meio do uso racional e criativo da tecnologia da informação.

- Atualização tecnológica: o profissional deve manter-se atualizado, uma vez que a informática e a tecnologia da 

informação têm evoluído de forma vertiginosa nos últimos anos. O estudo, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico são atividades do dia a dia desse profissional.

- Boas relações interpessoais: o tipo de atividade desenvolvida pelo analista necessita que haja perfeita 

interação e integração com os usuários, exigindo do profissional a capacidade de sentir de forma mais 

abrangente os problemas, as reais necessidades e as aspirações dos seus "clientes" ou interlocutores" (p. 99).

Nota(s):

Compreensão da hierarquia organizacional, funcionamento administrativo, projeção de clientes/usuários e suas demandas informacionais para a proposição de soluções 

adequadas às necessidades requeridas e atingimento de metas.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Consultoria”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados três contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termo específico e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 27

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

Nota(s):

Conjunto de ações que auxiliam na realização de algo a partir da intervenção de um profissional especializado, geralmente denominado consultor (autônomo ou associado a uma 

empresa), mas que também possui outras denominações específicas da área de formação, desempenhando a atividade de consultoria dentro delas. Este serviço se originou na 

Administração, mas é aplicável ao âmbito empresarial de qualquer área do conhecimento, necessitando de capacitação especializada no ramo de atuação de acordo com o 

exercício almejado. O profissional consultor contribui para o alcance de um resultado, podendo atuar tanto para empresas, instituições sociais e organizações em geral, quanto 

para indivíduos que necessitem de auxílio na resolução de problemas cotidianos.

Relações:

Consultoria informacional

Consultoria

Contexto(s):

1) "A consultoria diz respeito ao conjunto de ações que visam auxiliar a realização de um feito. Compreende a 

intervenção de alguém (do consultor), munido de habilidades, competências e instrumentos técnicos, tendo em 

vista, contribuir para que uma dada atividade alcance os resultados a que se propõe. Mesmo tendo sua gênese 

na Administração e direcionando-se com mais ardor ao âmbito empresarial, a consultoria passou a ser adotada 

por outras ciências, estendendo-se a outros ambientes" (p. 166).

Fonte(s):

1) ANNA, Jorge Santa; PREIRA, Gleice. 

Ampliando o campo de atuação bibliotecária: 

o bibliotecário como consultor informacional. 

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 163-

73, jul./dez., 2014.

2) "No entanto, a prática do trabalho em consultoria exigirá a formação de muitas competências, associadas a 

habilidades e aptidões, a fim de capacitar o bibliotecário a tal exercício, condicionado-o a adquirir capacitações 

especializadas em diferentes áreas, assim como, investir em sua formação continuada, a fim de conseguir propor 

soluções e auxílio às empresas, instituições sociais, organizações em geral e cidadãos na tentativa de solucionar 

os problemas cotidianos, podendo ele prestar consultoria vinculado a uma organização, tendo o próprio negócio 

(microempresário)1 ou de forma autônoma, como microempreendedor individual" (p. 167-8).

3) "A consultoria é uma ação comum no mundo apesar de a maioria das pessoas não se denominarem 

consultores. Pode ser tão complexo, quanto trabalhar durante cinco anos para uma única unidade de 

informação, ajudá-la a redefinir a sua missão, estratégia, estrutura organizacional e sistemas. Ou pode ser muito 

simples e importante, como classificar uma coleção de livros que se constitui em apenas dez volumes (SILVA, 

2005)" (p. 168).
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Ficha de coleta do termo “Consultoria informacional”. 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados oito contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termo geral e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 28

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

Consultoria informacional

1) "Nesse contexto, a consultoria estende sua atuação a serviços prestados em prol da informação, 

denominando-se Consultoria Informacional, que segundo Milano e Davok (2009, p. 258), configura-se como 

uma forma de prestação de serviços a quem precise de informação selecionada. Logo, essa forma de 

consultoria é um '[...] bem intangível, que será oferecido para satisfazer um desejo ou necessidade sem a posse 

de um bem físico, exceto relatórios parciais e finais'" (p. 167).

2) "Constata-se que a Consultoria Informacional pode ser realizada em quaisquer contextos, desde que exista 

um problema demandado por um usuário (cliente), tendo o consultor a competência e responsabilidade em 

propor soluções. [...]" (p. 167).

3) "Nesse enfoque, afere-se que o consultor informacional não deve oferecer as soluções dos problemas, mas, 

partindo-se do princípio de que a informação é o caminho que fomenta a elaboração de estratégias para a 

solução de problemas, o consultor em informação insere-se nesse contexto, com a finalidade de propor 

alternativas" (p. 167).

8) "Essa proposta de atuação desvinculada garante maior possibilidade de atuação profissional, logo assegura a 

permanência do profissional no mercado, uma vez que, as empresas modernas, ao inserirem-se em um mercado 

globalizado e competitivo, reduzem a cada dia o número de empregados, o que evidencia que, na sociedade do 

futuro, o trabalho de carteira assinada pode ser coisa do passado. [...]" (p. 169-70).

Relações:

Contexto(s):

1) ANNA, Jorge Santa; PREIRA, Gleice. 

Ampliando o campo de atuação bibliotecária: 

o bibliotecário como consultor informacional. 

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 163-

73, jul./dez., 2014.

Nota(s):

4) "O bibliotecário surge nesse segmento prestando serviços de consultoria informacional em sua área de 

formação e auxiliando na transformação da informação em conhecimento. Como gestor da informação, ele sabe 

que a informação é a matéria prima do conhecimento, podendo assim atuar de forma direta ou indireta nas 

organizações. Nessa direção, é importante conhecer a atuação desse profissional na área de consultoria, para 

que os serviços prestados possam ser completados e aperfeiçoados (MILANO; DAVOK, 2009, p. 254)" (p. 

167).

5) "Segundo esse autor, o bibliotecário que troca os tradicionais balcões de biblioteca pela atividade de 

Consultoria Informacional deve ter um espírito aventureiro, preparado para constantes inovações e pressões, 

tendo criatividade, sabedoria e rapidez como valores essenciais na busca pela qualidade dos serviços prestados. 

O autor enumera cinco grandes ganhos para o consultor em informação, a saber: ganhar dinheiro, fazer aquilo 

que gosta, segurança, ser dono do próprio negócio, e principalmente, qualidade de vida" (p. 168).

6) "As vantagens citadas podem ser resumidas a um grande benefício, que certamente, interferirá na 

consolidação das demais vantagens, em especial sobre a qualidade de vida do sujeito e seu bem-estar. Para 

Silva (2005), em linhas gerais, o consultor adquire maior liberdade e flexibilidade, podendo escolher qual tipo 

de trabalho deseja fazer; quando trabalhar, cumpridas as necessidades básicas de sobrevivência; quanto e como 

ganhar dinheiro, e, por fim, como organizar seu tempo profissional, familiar e pessoal" (p. 168).

7) "Segundo Milano (2007, p. 22), a CBO apresenta nove áreas de atividades direcionadas aos profissionais da 

informação. Uma delas é voltada à prestação de serviços, tanto em consultorias quanto assessorias. Assim, os 

fazeres do consultor em informação diluem-se a: […] prestar assessoria técnica a publicações; subsidiar 

informação para tomada de decisões; assessorar no planejamento de espaço físico da unidade de informação; 

participar de comissões de normatização; realizar perícias; elaborar laudos técnicos; realizar visitas técnicas; 

assessorar a validação de cursos; participar de atividades de biblioterapia; preparar provas para concursos; e 

participar de bancas de concursos" (p. 169).

Tipo de consultoria aplicada especificamente para o âmbito dos profissionais da informação, a partir da prestação de serviços que visam a seleção da informação enquanto bem 

intangível. É aplicável a qualquer contexto desde que haja uma demanda informacional de um usuário e um profissional consultor especializado na área requerida e com o 

conhecimento necessário para a proposição de alternativas que solucionem a questão levantada, podendo atuar de forma direta e indireta nas organizações com o tratamento da 

informação. O consultor informacional, denominação dada ao profissional que realiza tal atividade, deve desenvolver principalmente as seguintes competências: espírito 

aventureiro, inovação, preparo para situações de pressão, criatividade, empreendedorismo, liberdade, flexibilidade, organização pessoal e inteligência financeira. Trata-se de um 

profissional enquadrado pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) como apto a desempenhar as atividades de: assessoria técnica a publicações; fornecimento de 

subsídios de informação para tomada de decisões; assessoria no planejamento de espaço físico de unidades de informação; participação em comissões de normatização; perícias; 

laudos técnicos; visitas técnicas; validação de cursos; biblioterapia; preparação de provas e participação de bancas para concursos. Tais características podem levar este 

profissional a desenvolver mais a sua qualidade de vida e bem-estar individual, além de possibilitar uma maior gama de atuação profissional e, em decorrência, sua permanência 

no mercado de trabalho adentrando a tendência da terceirização de serviços e atividades técnicas.

Consultoria

Fonte(s):
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Ficha de coleta do termo “Criatividade”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 37

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 18/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

Fonte(s):

1) PINHEIRO, Maria Heldaiva Bezerra. A 

representação social do profissional analista 

de sistemas da informação: relato de pesquisa. 

RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., Brasília, v. 3, 

n. 1, p. 93-114, jan./jul. 2011.

Relações:

Criatividade

1) "O site Brasil Profissões define como características necessárias para o profissional que deseja ter sucesso na 

área: possuir raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares. Além 

disso, deve estar sempre pronto a mudanças e permanentemente buscando aperfeiçoamento. Necessita ainda 

ter várias habilidades e competências específicas, tais como:

- Conhecimento do negócio: o analista deve compreender a organização funcional, os clientes e as necessidades 

de informação a fim de propor soluções que permitam à empresa alcançar suas metas.

- Gerenciamento de projetos: é uma competência fundamental ao analista, pois o desenvolvimento de um 

sistema é complexo e a aplicabilidade do conhecimento em gerenciamento de projetos é fundamental para que o 

custo e o escopo fiquem adequados e o tempo acordado seja cumprido.

- Criatividade: o profissional deve estar atento a sugestões de novas propostas para a empresa melhorar seu 

desempenho por meio do uso racional e criativo da tecnologia da informação.

- Atualização tecnológica: o profissional deve manter-se atualizado, uma vez que a informática e a tecnologia da 

informação têm evoluído de forma vertiginosa nos últimos anos. O estudo, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico são atividades do dia a dia desse profissional.

- Boas relações interpessoais: o tipo de atividade desenvolvida pelo analista necessita que haja perfeita 

interação e integração com os usuários, exigindo do profissional a capacidade de sentir de forma mais 

abrangente os problemas, as reais necessidades e as aspirações dos seus "clientes" ou interlocutores" (p. 99).

Nota(s):

Competência requerida ao bibliotecário que atua ou pretende atuar em áreas estratégicas da empresa, necessitando constantemente estar atento a novas propostas de melhoria 

no desempenho profissional por meio do uso racional e inovador das ferramentas disponíveis à execução das atividades cotidianas, como as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC).

2)

3)

Contexto(s):
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Ficha de coleta do termo “Direito autoral”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados três contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 52

2) CUNHA, Murilo Bastos da; 

CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2008.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

Direito autoral

Contexto(s):

1) "Direito autoral, JUR: V copyright ".

Fonte(s):

1) "Direito à informação freedom of information, information right  1. adm dir acesso irrestrito à informação; 

liberdade de informação, acesso à informação. 2. arq direito legal de acesso à informação contida nos 

documentos armazenados em arquivos. lei da informação, [...] . d. autoral (violação) infringement of 

Copyright  dir 'imitação fraudulenta de obra artística ou científica alheia' (mello); contrafação, d. autoral flexível, 

Creative Commons . d. autoral internacional International Copyright  dir legislação internacional que amplia o 

direito autoral para além das fronteiras nacionais, p.ex.; Convenção de Berna. direito autoral [...]" (p. 126).

Nota(s):

2) "JUR Direito que um autor, compositor ou editor tem exclusivamente sobre uma obra, podendo imprimi-la, 

reproduzi-la ou vendê-la; copirraite, direito autoral".

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Também entendido como sinônimo de copyright , se refere ao direito de exclusividade de um determinado autor de qualquer espécie sobre a sua obra produzida. Há também 

uma categoria flexível de direito autoral, o Creative Commons , que permite a utilização e compartilhamento do conteúdo produzido. Trata-se de uma importante competência 

do bibliotecário contemporâneo, principalmente no quesito da orientação quanto a utilização adequada da informação requerida pelos seus clientes e usuários.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Empatia”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 9

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 09/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) WELLICHAN, Danielle da Silva Pinheiro; 

LINO, Carla Cristine Tescaro Santos. A 

biblioteca escolar no contexto da inclusão: 

como oferecer e vivenciar experiências 

inclusivas nesse ambiente. Biblionline, João 

Pessoa, v. 14, n. 1, p. 3-16, 2018.

Relações:

Empatia

1) "A empatia pode ser “aprendida” e “treinada” como uma habilidade importante para poder se colocar no 

lugar do outro e se ter uma boa convivência social, o que também interfere no sucesso pessoal e profissional 

[...]" (p. 2).

2) "Por meio da literatura a empatia tem sido apresentada para crianças desde pequenas com histórias que 

buscam despertar esse sentimento que o mercado editorial tem buscado a fim de contribuir para o movimento 

da inclusão e da mudança cultural, e para isso, oferecem títulos e coleções que apresentam em suas histórias, 

personagens com deficiência, vivenciando situações do dia a dia, aventuras ou servindo de exemplos de 

determinação e superação, permitindo que a empatia seja despertada também por meio da leitura e da 

imaginação" (p. 2).

Nota(s):

Habilidade de se colocar no lugar do outro, que pode ser aprendida e treinada ao longo da vida pessoal e da carreira profissional em prol de uma boa convivência social na 

comunidade. Trata-se de uma característica que interfere diretamente no sucesso profissional dos indivíduos, pois contribui para o movimento da inclusão e mudança cultural nos 

mais diversos temas como a deficiência, por exemplo.



111 
 

Ficha de coleta do termo “Estudos métricos”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 10

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 09/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

Bibliometria

Indicador bibliométrico

Estudos métricos

1) "Os estudos métricos da informação na web cooperam, não apenas para organização da informação, como 

também para avaliar a qualidade e a quantidade do conhecimento humano produzido e disponibilidade na rede. 

Isso ocorre por meio de compartilhamentos, visualizações, cliques, downloads, comentários, links e entre outros 

(ARAÚJO, 2015). Ademais, tais estudos são imprescindíveis, pois mostram estatisticamente quais assuntos são 

mais buscados, discutidos e analisados pelos usuários na web além de contribuir para maior divulgação e 

visibilidade da pesquisa e dos autores envolvidos, dando-lhes mais credibilidade e reconhecimento" (p. 484).

Geralmente relacionados a dados digitais, tais estudos correspondem a um melhor desenvolvimento das práticas de organização, avaliação e disponibilização da informação em 

rede através da análise crítica das métricas relacionadas a ações como cliques, visualizações, downloads, compartilhamentos, entre outras, denotando estatisticamente as 

temáticas em voga e suas contribuições para a visibilidade, credibilidade e reconhecimento de determinadas pesquisas e seus autores.

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) ARAUJO, Ronaldo Ferreira de; LEÃO, 

Jonismar Kendys da Silva; BARROS, Maria 

Roselene Cardoso de. A Biblioteconomia no 

Slideshare: interatividade, capital social e 

orientações temáticas. Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina, 

Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 483-497, 

ago./nov., 2017.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Flexibilidade”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 58

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

Flexibilidade

1) "1 Qualidade de flexível: 'O fio que prende a sua fé deve ser do melhor aço e portanto resistente e ao mesmo 

tempo flexível. Fé sem flexibilidade, fé sem dúvida pode acabar em fanatismo' (EV).

2 Capacidade de mover-se de modo fácil, solto e rápido; elasticidade, maleabilidade, plasticidade: '– Vamos 

fazer o seguinte: alongar bem e depois fazer um pouco de exercícios para as pernas: coxas, posteriores das 

coxas, gêmeos… sempre com pouca carga. – Tá legal. Em dez minutos, Bagdá está alongado. – Você tem uma 

boa flexibilidade, Bagdá' (TB1).

3 Possibilidade de dobrar-se facilmente, sem chegar a romper-se: O encanador recomendou um tubo plástico 

que, segundo ele, tem mais flexibilidade.

4 Qualidade de quem é flexível; condescendência, tolerância: O pároco do meu bairro é um religioso que tem 

muita flexibilidade.

5 Aptidão para coisas ou aplicações variadas; versatilidade: 'Lobato apresenta características nunca exploradas 

no universo literário para crianças: apelo a teorias evolucionistas para explicar o destino da sociedade; 

onipresença da realidade brasileira; […] tentativa de despertar no leitor uma flexibilidade em face do modo 

habitual de ver o mundo […]' (NG)".

1) "Flexibilidade de classificação classificação flexível. f. de notação, hospitalidade, notação flexível" (p. 170).

2) CUNHA, Murilo Bastos da; 

CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2008.

Característica de algo ou alguém flexível, que apresenta capacidade de maleabilidade e qualidades compatíveis com a tolerância e a versatilidade. Está presente em diversos 

aspectos da rotina bibliotecária, como no serviço de criação de classificação e notação de autor, assim como na conduta do profissional bibliotecário frente às constantes 

mudanças e atualizações do mercado de trabalho e suas novas rotinas corporativas.

Relações:

Nota(s):

2)

Contexto(s): Fonte(s):
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Ficha de coleta do termo “Gerenciamento de projetos”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 36

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 18/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

Fonte(s):

1) PINHEIRO, Maria Heldaiva Bezerra. A 

representação social do profissional analista 

de sistemas da informação: relato de pesquisa. 

RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., Brasília, v. 3, 

n. 1, p. 93-114, jan./jul. 2011.

Relações:

Gerenciamento de projetos

1) "O site Brasil Profissões define como características necessárias para o profissional que deseja ter sucesso na 

área: possuir raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares. Além 

disso, deve estar sempre pronto a mudanças e permanentemente buscando aperfeiçoamento. Necessita ainda 

ter várias habilidades e competências específicas, tais como:

- Conhecimento do negócio: o analista deve compreender a organização funcional, os clientes e as necessidades 

de informação a fim de propor soluções que permitam à empresa alcançar suas metas.

- Gerenciamento de projetos: é uma competência fundamental ao analista, pois o desenvolvimento de um 

sistema é complexo e a aplicabilidade do conhecimento em gerenciamento de projetos é fundamental para que o 

custo e o escopo fiquem adequados e o tempo acordado seja cumprido.

- Criatividade: o profissional deve estar atento a sugestões de novas propostas para a empresa melhorar seu 

desempenho por meio do uso racional e criativo da tecnologia da informação.

- Atualização tecnológica: o profissional deve manter-se atualizado, uma vez que a informática e a tecnologia da 

informação têm evoluído de forma vertiginosa nos últimos anos. O estudo, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico são atividades do dia a dia desse profissional.

- Boas relações interpessoais: o tipo de atividade desenvolvida pelo analista necessita que haja perfeita 

interação e integração com os usuários, exigindo do profissional a capacidade de sentir de forma mais 

abrangente os problemas, as reais necessidades e as aspirações dos seus "clientes" ou interlocutores" (p. 99).

Nota(s):

Competência requerida ao bibliotecário, principalmente o que deseja atuar em áreas de análise de dados que requerem a utilização de sistemas de gerenciamento de informação, 

com o objetivo de aplicar metodologias e recursos adequados para a manutenção entre custo e escopo na plena execução de um projeto.

2)

3)

Contexto(s):
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Ficha de coleta do termo “Indicador bibliométrico”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada. 

  

Termo: nº 8

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 03/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

Bibliometria

Estudos métricos

Indicador bibliométrico

1) "[...] Os indicadores bibliométricos não só contribuem para aprovar projetos em editais, mas constituem 

subsídios importantes para a gestão, o planejamento e a avaliação das universidades, permitindo o 

acompanhamento e a verificação do cumprimento de objetivos institucionais" (p. 22).

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Trata-se de medidas específicas que, quando analisadas com a devida perícia e antecedência, podem contribuir tanto na aprovação de projetos em editais quanto na produção 

acadêmica docente, impactando positivamente nos subsídios destinados para a gestão, planejamento e avaliação de instituições de ensino superior bem como no cumprimento de 

seus objetivos organizacionais.

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Liderança”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 53

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

Liderança

Contexto(s):

1) "1 Função de líder.

2 Que revela autoridade.

3 Pessoa com espírito de ascendência; líder: 'O general Contreras cita nominalmente Orlando Letelier, ex-

ministro de Salvador Allende, e Juscelino Kubistchek, ex-presidente do Brasil, como lideranças que poderiam 

ser reabilitadas e criar problemas às ditaduras da região' (CA)".

Fonte(s):

2)

3)

Nota(s):

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Ato de liderar ou função exercida por quem lidera espontânea ou ocasionalmente em uma instituição. Trata-se de uma característica do indivíduo que influencia um grupo de 

contingente humano para a concretização de determinadas atividades, revelando inclinação para a ascendência e possíveis traços de autoridade, que podem ser entendidos como 

qualidades a quem ocupa cargos de chefia.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Maleabilidade”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 45

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

Maleabilidade

Contexto(s):

1) "1 Qualidade de maleável.

2 Plasticidade de um metal em virtude da qual ele pode ser reduzido a lâminas.

3 Fácil adaptação; flexibilidade".

Fonte(s):

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

2)

3)

Nota(s):

Característica do indivíduo maleável, que apresenta flexibilidade em suas decisões e é de fácil adaptação a diferentes ambientes e situações adversas. Trata-se de uma importante 

competência a ser desenvolvida pelo profissional bibliotecário, visto as constantes mudanças e atualizações do mercado de trabalho e suas novas rotinas corporativas.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Marketing”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 54

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

2) CUNHA, Murilo Bastos da; 

CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia. Brasília, DF: Briquet de 

Lemos, 2008.2)

Marketing

Contexto(s):

1) "1 Conjunto de recursos estratégicos e conhecimento especializado, que contribuem para o planejamento, 

lançamento, e aspectos essenciais para a sustentação de um produto no mercado.

2 POR EXT Conjunto de estratégias que têm como objetivo influenciar o público, fortalecendo a ideia, a marca, 

a instituição, o produto, a embalagem, os pontos de venda etc.

3 O composto dessas estratégias de marketing; marketing mix".

Fonte(s):

1) "Marketing marketing  mkt 'processo social e administrativo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação e da troca de produtos e valores. A filosofia de administração de 

marketing é que a organização alcance seus objetivos porque é capaz de identificar as necessidades e os 

desejos dos mercados-alvo e de satisfazê-los de maneira mais eficiente do que as organizações concorrentes' 

(tar, p. 316). plano de marketing, m. da informação information marketing  bib inf intern mkt aplicação das 

técnicas de marketing para disseminação de produtos ou serviços de informação, [...]" (p. 240).

Nota(s):

Conjunto de recursos estratégicos empregados com o objetivo de sustentar um determinado produto ou ideia no mercado, através da utilização de um conhecimento 

especializado de influência ao identificar as necessidades e desejos de um dado público-alvo. Na Biblioteconomia, pode ser utilizado como uma importante competência na área 

de disseminação de serviços de informação e divulgação das atividades técnicas no geral.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Mediação cultural”. 

 

 

 

 Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 20

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 14/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) CUNHA, Ana Paula Turatti da; CALDIN, 

Clarice Fortkamp; JACINTHO, Eliana Maria 

dos Santos Bahia. A carência de estudos 

sobre literatura infantil nos currículos de 

graduação de Biblioteconomia no Brasil. 

Revista ABC: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 201-

21, abr./jul., 2020.

Mediação cultural

1) "As tecnologias de Informação e Comunicação são indissociáveis da vida moderna, mas apenas elas não dão 

conta da atribuição de significados necessários à construção de saberes e questionamentos. Mediações culturais 

não podem ser excluídas do rol de competências do bibliotecário – ele deve dominar os recursos tecnológicos, 

e, além disso, compreender a leitura e a literatura como fontes inesgotáveis de elaboração de perguntas e de 

respostas relativas ao ser humano, de qualquer sociedade, em qualquer período de tempo, para qualquer faixa 

etária" (p. 208).

Nota(s):

Serviço bibliotecário especializado na área cultural, que promove a atribuição de significados para a construção dos saberes e questionamentos ligados à vida cotidiana, utilizando-

se da leitura e literatura como fontes essenciais de questionamentos sociais. Trata-se de uma das principais competências que profissional que atua ou deseja atuar com ações 

culturais no geral deve desenvolver, além de conhecer a respeito de recursos tecnológicos e possuir habilidades de relações interpessoais para a interação com o usuário.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Mercado de trabalho informacional”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termo específico e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 32

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TR (termo relacionado)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) TRICHES, Marcos César; PALETTA, 

Francisco Carlos. Análise das demandas do 

mercado de trabalho do profissional 

bibliotecário. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, 

[Fortaleza, CE], v. 13, n. especial, 2017.

Relações:

Mercado informacional de tendências

Mercado informacional existente e não ocupado

Mercado informacional tradicional

TE (termo específico)

Nota(s):

Segmento do mercado de trabalho contemporâneo voltado especificamente para os profissionais da informação, incluindo os bibliotecários, cuja área de atuação demanda 

atualização constante de novas competências profissionais para lidar com a evolução dos ambientes informacionais, tradicionais ou não, inclusive os digitais. Tal setor, é 

comumente dividido na literatura da área em três principais grupos: tradicional; existente e não ocupado; e de tendências.

Mercado de trabalho informacional

1) "Dada a vasta gama de possibilidades é possível segmentar o mercado de para os bibliotecários. De acordo 

com Valentim (2000), o mercado de trabalho é sistematizado em três grandes grupos: a) Mercado 

informacional tradicional; b) Mercado informacional existente não ocupado; e c) Mercado informacional – 

tendências" (p. 2555).

2) "Devido ao constante desenvolvimento da TICs, o mercado de trabalho do profissional bibliotecário tem 

mudado rapidamente nos últimos anos. O mercado de trabalho atualmente é segmentado, e o profissional, tem 

mais opções de emprego que há alguns anos. Essas mudanças demandam novas competências dos 

profissionais, que deixam de apenas lidar com funções tradicionais de biblioteca, para que possam lidar com 

outros ambientes informacionais, inclusive ambientes digitais" (p. 2563).
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Ficha de coleta do termo “Mercado informacional de tendências”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 31

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) TRICHES, Marcos César; PALETTA, 

Francisco Carlos. Análise das demandas do 

mercado de trabalho do profissional 

bibliotecário. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, 

[Fortaleza, CE], v. 13, n. especial, 2017.

Relações:

Mercado de trabalho informacional

Mercado informacional existente e não ocupado

Mercado informacional tradicional

TR (termo relacionado)

Nota(s):

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a posições 

institucionais que não remetem diretamente à área de Biblioteconomia, mas que exigem habilidades compatíveis aos nossos aprendizados. Geralmente ocupado por profissionais 

autônomos, cujas principais competências devem ser possuir um perfil de empreendedorismo, consultoria e assessoria, apresenta alguns exemplos deste mercado na atualidade 

interligados à informação digital, bancos de dados e portais de internet.

Mercado informacional de tendências

1) "Dada a vasta gama de possibilidades é possível segmentar o mercado de para os bibliotecários. De acordo 

com Valentim (2000), o mercado de trabalho é sistematizado em três grandes grupos: a) Mercado 

informacional tradicional; b) Mercado informacional existente não ocupado; e c) Mercado informacional – 

tendências" (p. 2555).

2) "O terceiro segmento do mercado de trabalho refere-se a posições que não são automaticamente lembradas 

para o profissional bibliotecário, mas de acordo com os seus conhecimentos pode ser um profissional habilitado 

a trabalhar em áreas como da informação digital como em bancos de dados e portais de internet. No mercado 

de trabalho informacional – tendências o profissional deve ter um perfil mais empreendedor, pois ele atua como 

consultor, profissional autônomo, assessor ou mesmo terceirizado (VALENTIM, 2000)" (p. 2555).
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Ficha de coleta do termo “Mercado informacional existente e não ocupado”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 30

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) TRICHES, Marcos César; PALETTA, 

Francisco Carlos. Análise das demandas do 

mercado de trabalho do profissional 

bibliotecário. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, 

[Fortaleza, CE], v. 13, n. especial, 2017.

Relações:

Mercado de trabalho informacional

Mercado informacional de tendências

Mercado informacional tradicional

TR (termo relacionado)

Nota(s):

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a áreas diretamente 

ligadas à Biblioteconomia, mas que ainda não foram ocupadas em sua totalidade como, por exemplo, o campo das bibliotecas escolares. Neste mercado, há ainda possibilidades 

recorrentes na realização de serviços de normalização de trabalhos acadêmicos e publicações editoriais em geral, no desenvolvimento de coleções pessoais e corporativas, na 

organização de acervos livreiros e no tratamento e disseminação de informações estratégicas em âmbito organizacional privado, dentre outras.

Mercado informacional existente e não ocupado

1) "Dada a vasta gama de possibilidades é possível segmentar o mercado de para os bibliotecários. De acordo 

com Valentim (2000), o mercado de trabalho é sistematizado em três grandes grupos: a) Mercado 

informacional tradicional; b) Mercado informacional existente não ocupado; e c) Mercado informacional – 

tendências" (p. 2555).

2) "Em relação ao segundo segmento, Valentim (2000) mostra que apesar de as bibliotecas escolares estarem 

classificadas no primeiro segmento, elas podem estar inseridas nesse também, pois apesar de o país ter muitas 

bibliotecas escolares, verifica-se que é um mercado de trabalho não ocupado. Outras possibilidades de 

emprego nesse segmento são: realizar serviços de normalização das publicações literárias e científicas em 

editoras; realizar o desenvolvimento de coleções para o público, assim como organizar e recuperar as 

informações sobre o acervo em livrarias; organização e disseminação de informações estratégicas dentro de 

organizações privadas (VALENTIM, 2000)" (p. 2555).
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Ficha de coleta do termo “Mercado informacional tradicional”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de termos geral e relacionado e nenhuma 

nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 29

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) TRICHES, Marcos César; PALETTA, 

Francisco Carlos. Análise das demandas do 

mercado de trabalho do profissional 

bibliotecário. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, 

[Fortaleza, CE], v. 13, n. especial, 2017.

Relações:

Mercado de trabalho informacional

Mercado informacional de tendências

Mercado informacional existente e não ocupado

TR (termo relacionado)

Nota(s):

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a áreas direta e 

tradicionalmente ligadas à Biblioteconomia como, por exemplo, todas as tipologias de bibliotecas (públicas, universitárias, especializadas etc.), os centros culturais, arquivos e 

demais Unidades de Informação (UI) popularmente conhecidas.

Mercado informacional tradicional

1) "Dada a vasta gama de possibilidades é possível segmentar o mercado de para os bibliotecários. De acordo 

com Valentim (2000), o mercado de trabalho é sistematizado em três grandes grupos: a) Mercado 

informacional tradicional; b) Mercado informacional existente não ocupado; e c) Mercado informacional – 

tendências" (p. 2555).

2) "O mercado de trabalho informacional tradicional é o mais conhecido, tanto que grande parte da população 

acredita ser o único espaço de emprego do formado em Biblioteconomia. Esse mercado é representado pelas 

bibliotecas públicas, escolares, universitárias, especializadas, centros culturais e arquivos (VALENTIM, 2000)" 

(p. 2555).
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Ficha de coleta do termo “Novas Tecnologias de Informação e Comunicação”. 

 

 

 

Nesta ficha, identificamos a relação de uma remissiva de termo não preferido.  

Termo: nº 19

1)

2)

3)

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 14/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

Relações:

Também chamadas de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, são consideradas a integração de recursos eletrônicos e computação, com a finalidade de 

aprimoramento do processo comunicacional humano, gerando mais conhecimento para a sociedade como um todo a partir do compartilhamento em rede e da trajetória de 

autoaprendizagem não linear de leitura permitida por este formato.

NTIC

Contexto(s):

1)

Fonte(s):

2)

3)

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
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Ficha de coleta do termo “NTIC”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de sinônimo e nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 18

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 14/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

Também chamadas de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, são consideradas a integração de recursos eletrônicos e computação, com a finalidade de 

aprimoramento do processo comunicacional humano, gerando mais conhecimento para a sociedade como um todo a partir do compartilhamento em rede e da trajetória de 

autoaprendizagem não linear de leitura permitida por este formato.

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) PIRES, Erik Andre. Abordagem sobre o 

uso das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação na formação do leitor-

bibliotecário entre discentes do curso de 

Biblioteconomia da UFPA. Biblionline, João 

Pessoa, v. 7, n. 1, p. 58-71, 2011.

Relações:

NTIC

1) "[...] de acordo com Castells (1999), as NTCI são a união integrada de recursos de ponta, envolvendo, 

sobretudo a eletrônica atrelada à computação, usadas com o objetivo de facilitar/incrementar o processo 

comunicacional e, por extensão, a produção acadêmica, a fim de gerar mais conhecimento científico para a 

humanidade" (p. 61).

2) "Com efeito, pelo que se pode analisar sobre a relação em NTIC e leitura é que elas permitem ao leitor a 

construção de uma trajetória de auto-aprendizagem mais qualificada e não linear, haja vista a quantidade de 

informações disponíveis na Rede Mundial de Computadores – devidamente filtradas – que podem ser 

combinadas e recombinadas em conexões mentais diversificadas. [...]" (p. 62).
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Ficha de coleta do termo “Pedagogia”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Não houve relações, assim como nenhuma nota a ser 

acrescentada. 

  

Termo: nº 64

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 29/01/2022

Data alteração:

Pedagogia

Contexto(s):

1) "1 Ciência da educação e do processo de ensino e aprendizagem.

2 Conjunto de doutrinas, princípios e métodos que visam assegurar uma educação eficiente.

3 Método de ensino.

4 Profissão ou exercício da arte de ensinar".

Fonte(s):

1) MICHAELIS DICIONÁRIO 

BRASILEIRO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. [S. l. ]: Melhoramentos, 

c2022. Disponível em: 

https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 29 

jan. 2022.

2)

3)

Nota(s):

Ciência da educação, que reflete o processo de ensino e aprendizagem através da aplicação e desenvolvimento das doutrinas, princípios e metodologias de ensino. Trata-se do 

exercício profissional de quem ensina e estuda o ensino, refletidos principalmente nas figuras do pedagogo ou professor. Aplica-se ao cotidiano bibliotecário em diversas 

situações, como nos treinamentos de usuário presentes no serviço de referência, assim como na prática pedagógica dos profissionais professores e pesquisadores do ensino da 

Biblioteconomia.

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Serviço de apoio à pesquisa”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de termo específico e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 3

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 02/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

Nota(s):

Compreende as tarefas relacionadas à pesquisa acadêmica em geral, como a publicação de artigos e análise do impacto institucional em grupos de pesquisa. Engloba os serviços 

de bibliometria, como a análise bibliométrica, e tem como propósito apoiar a comunicação científica, principalmente em Unidades de Informação (UI) como bibliotecas 

universitárias, centralizando as atividades de controle e divulgação de resultados de pesquisas institucionais. As principais competências do profissional que atua ou deseja atuar 

na área são: conhecimento técnico e gerencial de fontes de informação, representação descritiva, metadados, preservação digital e disseminação da informação.

Serviço de apoio à pesquisa

1) "Os serviços de apoio à pesquisa englobam tarefas que vão desde o planejamento da publicação de artigos 

até a gestão da visibilidade e do impacto da instituição e dos grupos de pesquisa" (p. 7).

2) "[...] Defende-se a criação de estruturas para o oferecimento de serviços bibliométricos e de apoio à 

comunicação científica nas bibliotecas universitárias e a centralização das atividades de controle e divulgação 

dos resultados da pesquisa institucional por essas unidades. O bibliotecário é o profissional que detém 

conhecimento técnico e gerencial sobre fontes de informação, descrição, metadados, preservação digital e 

disseminação da informação. [...]" (p. 22).

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Relações:

Análise bibliométrica
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Ficha de coleta do termo “Serviço de referência”. 

 

 
(continua)  

Termo: nº 33

Contexto(s):

4) "Sobre o espaço físico do serviço de referência, Merlo Vega (2000) afirma que deve estar bem sinalizado e 

facilmente localizável, de preferência, próximo à entrada principal da biblioteca. Os modelos norte-americanos e 

europeus de organização física da biblioteca adotam a idéia de “balcão de referência”, permitindo, dessa forma, 

um acesso fácil. Já no modelo sul americano, a departamentalização das organizações, faz com que as 

bibliotecas sejam frequentemente divididas em setores. (CHIAVENATO, 2000). Para este autor, os serviços 

de referência podem ser classificados em serviços de informação, de formação e de orientação [...]" (p. 13).

5) "De acordo com Merlo Veja (2003), os bibliotecários de referência têm um novo perfil, que os obriga a ser 

especialistas em recursos de informação e recuperação de dados. Este autor acredita que este profissional deve 

reunir uma série de características tais como:

- ter formação na área de Biblioteconomia;

- conhercer fontes de referência;

- ter capacidade de análise e síntese, para delimitar as consultas dos usuários e para que as respostas se ajustem 

às perguntas;

- ser especialista em sistemas de busca e acesso à informação;

- familiarizar-se com as tecnologias e com as fontes de referência eletrônica;

- reconhecer as necessidades informacionais dos usuários para elaboração de serviços e produtos tais como 

bibliografias, guias, ou similares, com temas e informações de interesse.

- possuir características pessoais como: proatividade, objetividade, nível cultural avançado e bom 

relacionamento interpessoal (Merlo Veja, 2000)" (p. 14).

1) "O Serviço de Referência e Informação nasceu da necessidade de um acolhimento do bibliotecário para com 

o usuário, com o objetivo de ajudá-lo a entender que o ambiente da biblioteca além de proporcionar 

conhecimento era composto por bibliotecários capazes de agir com cordialidade, proporcionando um diálogo 

saudável e confiável. Samuel Green em 1876 já defendia a ideia de que era necessário um bibliotecário que 

oferecesse assistência ao leitor. Este profissional, atualmente conhecido como bibliotecário de referência, 

precisa dispor de atributos que contribuam para atender o usuário de forma que ele seja inserido em um 

ambiente favorável à construção do conhecimento" (p. 39).

2) OLIVEIRA, Thiago Pinheiro Ramos de; 

COSTA, Maria de Fátima Oliveira; NUNES, 

Jefferson Veras. As competências do 

bibliotecário de referência frente ao paradigma 

pós-custodial. RICI: R. Ibero-amer. Ci. Inf., 

Brasília, v. 13, n. 1, p. 38-55, jan./abril 2020.

Fonte(s):

Serviço de referência

1) "O serviço de referência pode ser entendido como a assistência individual a usuários que buscam informação. 

A finalidade deste serviço é permitir que as informações fluam eficientemente entre as fontes de informação e 

quem necessita delas (GROGAN, 2001). Segundo este autor, existem dois tipos de ajuda que o bibliotecário 

pode exercer na função de referência: a função informacional e a função instrucional. A referência, como função 

instrucional, apresenta-se como um serviço de educação de usuários que pode ser realizada em grupos. Já no 

sentido informacional, responde às questões feitas pelos usuários" (p. 13).

2) "Embora exerça uma função específica, o bibliotecário de referência deve conhecer seu ambiente de trabalho 

- a biblioteca. Nesse ambiente, esse profissional é considerado um mediador entre o leitor e os documentos. 

Entre as suas características estão a boa comunicação, a capacidade de instrução e a experiência com 

tecnologias" (p. 13).

3) "Segundo Merlo Vega (2000): Se uma das funções da biblioteca é informar, o objetivo principal do serviço 

de referência será conseguir que todas as informações solicitadas sejam satisfeitas. Por esta razão, a biblioteca 

deve ter uma seção específica, com pessoal especializado na busca de informação e com uma coleção de 

consulta adequada. Deve também desenvolver iniciativas e procedimentos que julgar necessários para dar aos 

usuários acesso à informação (MERLO VEGA, 2000, p. 94-95, Tradução Nossa)" (p. 13).

1) CAPRI, Daniela et al.  Análise de ofertas 

de emprego para bibliotecários de referência. 

Biblios, [s. l. ], v. 1, n. 1, 2011.

6) "Observando as competências apresentadas a partir de 1990, quando a utilização das tecnologias se torna 

uma constante, fica evidente a necessidade do bibliotecário atualizar-se constantemente. Grogan (2001) afirma 

que para realizar um serviço de referência de qualidade é necessário que o bibliotecário possua atributos 

profissionais tais como competência profissional, intimidade com as fontes, domínio de técnicas de busca, vasta 

cultura geral, experiência em lidar com o usuário e talento para se comunicar. Entre os atributos pessoais estão: 

simpatia, criatividade, confiança, cortesia, tato, interesse pelas pessoas, imaginação, adaptabilidade, iniciativa, 

diligência, paciência, entusiasmo, persistência, humildade e devoção ao serviço" (p. 15).

2) "[...] Conforme Ana, Siqueira e Gerlin (2011, p. 22): O serviço de referência possui suas origens a partir das 

discussões do bibliotecário Samuel Green, que formulou uma proposta para assistir aos leitores das bibliotecas. 

Grogan (1995) historia essa trajetória inicial enfatizando que tal serviço foi gerado a partir da necessidade de se 

adentrar o leitor com o acervo, motivando uma aproximação mais profunda do usuário com o conjunto de 

informações armazenadas" (p. 43-4).

9) "A maioria dos anúncios demanda o bacharelado como requisito básico, pós-graduação em Biblioteconomia 

e Ciência da informação ou equivalente. O perfil do profissional requerido pela maioria dos anúncios é o de um 

profissional com habilidades de comunicação oral e escrita, experiência em gestão e organização e 

comprometimento com o seu trabalho e com a instituição empregadora" (p. 20).

7) "[...] As quatro características mais requisitadas são respectivamente: boa comunicação oral e escrita (14 

ofertas); habilidade em gestão (8 ofertas); organização (8 ofertas) comprometimento e flexibilidade (8 ofertas 

cada uma, respectivamente). Outras características demandadas são: independência, criatividade, iniciativa, 

liderança e auto-motivação" (p. 18).

8) "Além destes atributos, foram citados ainda: foco em serviços; iniciativa, organização, solução de problemas; 

experiência em gestão de projetos; experiência em Desenvolvimento de Coleções; experiência em supervisão; 

conhecimento de material jurídico; proficiência em gestão financeira e planejamento orçamentário; habilidade de 

pensar criativamente em serviços de desenvolvimento e instrução" (p. 19).



128 
 

(continuação) 

 
 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados treze contextos de duas fontes 

diferentes para a criação da definição. Houve relação de sinônimo e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 17/01/2022

Data alteração: 29/01/2022

Nota(s):

Tipologia de serviço bibliotecário, surgido no final do século XX nas bibliotecas públicas norte-americanas, a partir da necessidade de acolhimento do usuário, para que este 

compreendesse melhor o ambiente através de uma assistência exclusiva e individual, lhe proporcionando maior liberdade de pesquisa e autonomia no espaço. Considerada uma 

atividade-fim das Unidades de Informação (UI), tem como principal finalidade a intermediação eficaz entre o acervo e seu usuário, para o pleno atendimento de todas as 

informações solicitadas. Pode ser subdividido entre dois tipos de função: o informacional que responde a questões e o instrucional que educa os usuários, apresentadas por 

bibliotecários especialistas em recursos informacionais e recuperação de dados, geralmente, em um espaço físico bem sinalizado e facilmente localizável, contendo um balcão de 

referência ou a departamentalização do setor. As principais competências que o profissional que atua ou deseja atuar nesta área deve desenvolver são: boa comunicação 

interpessoal oral e escrita, gestão, capacidade de análise e síntese, conhecimento tecnológico em sistemas de busca e fontes de referência eletrônicas, elaboração de produtos 

como guias e manuais, proatividade, flexibilidade, objetividade, liderança e cultura geral; e são recomendadas características pessoais como: comprometimento, organização, 

simpatia, criatividade, confiança, cortesia, tato, interesse pelas pessoas, imaginação, adaptabilidade, iniciativa, diligência, paciência, entusiasmo, persistência, humildade, devoção 

ao serviço, independência e automotivação.

Relações:

Serviço de referência e informação

3) "Considerado como atividade fim de unidades de informação, em especial a biblioteca, o serviço de 

referência possui um caráter totalmente pós-custodial, já que sua finalidade está em atender e capacitar os 

usuários com o objetivo de proporcionar a liberdade de pesquisa, tornando-os autônomos em suas buscas. 

[...]" (p. 44).

4) "A assistência exclusiva que o bibliotecário oferta ao usuário foi denominada como Serviço de Referência. 

Segundo Accart (2012, p. 7) “Os serviços de referência surgem no final do século XIX nas bibliotecas públicas 

norte americanas com o nome de reference services Grogan (1995, p. 2) afirma que “o serviço de referência é a 

assistência pessoal prestada pelo bibliotecário aos leitores em busca de inf ormações”.Souza e Farias (2011) 

expressam que o serviço de referência é a oferta de serviços com o objetivo de apoio ao usuário para o uso e 

exploração dos recursos de informação que existem na biblioteca" (p. 44).
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Ficha de coleta do termo “Serviço de referência e informação”. 

 

 

 

Nesta ficha, identificamos a relação de uma remissiva de termo não preferido.  

Termo: nº 44

1)

2)

3)

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Nota(s): Data criação: 17/01/2022

3)

Relações:

Serviço de referência

Contexto(s):

1)

Fonte(s):

2)

Tipologia de serviço bibliotecário, surgido no final do século XX nas bibliotecas públicas norte-americanas, a partir da necessidade de acolhimento do usuário, para que este 

compreendesse melhor o ambiente através de uma assistência exclusiva e individual, lhe proporcionando maior liberdade de pesquisa e autonomia no espaço. Considerada uma 

atividade-fim das Unidades de Informação (UI), tem como principal finalidade a intermediação eficaz entre o acervo e seu usuário, para o pleno atendimento de todas as 

informações solicitadas. Pode ser subdividido entre dois tipos de função: o informacional que responde a questões e o instrucional que educa os usuários, apresentadas por 

bibliotecários especialistas em recursos informacionais e recuperação de dados, geralmente, em um espaço físico bem sinalizado e facilmente localizável, contendo um balcão de 

referência ou a departamentalização do setor. As principais competências que o profissional que atua ou deseja atuar nesta área deve desenvolver são: boa comunicação 

interpessoal oral e escrita, gestão, capacidade de análise e síntese, conhecimento tecnológico em sistemas de busca e fontes de referência eletrônicas, elaboração de produtos 

como guias e manuais, proatividade, flexibilidade, objetividade, liderança e cultura geral; e são recomendadas características pessoais como: comprometimento, organização, 

simpatia, criatividade, confiança, cortesia, tato, interesse pelas pessoas, imaginação, adaptabilidade, iniciativa, diligência, paciência, entusiasmo, persistência, humildade, devoção 

ao serviço, independência e automotivação.

Serviço de referência e informação
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Ficha de coleta do termo “Teacher-Librarian Collaboration”. 

 

 

 

Nesta ficha, identificamos a relação de uma remissiva de termo não preferido.  

Termo: nº 22

1)

2)

3)

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Nota(s): Data criação: 17/09/2021

Também chamado de Teacher-Librarian Collaboration (ou Modelo de Colaboração Professor-Bibliotecário em língua portuguesa), é um modelo de atuação profissional 

proposto e desenvolvido por Montiel-Overall entre os anos de 2005 e 2013, que apresenta como premissa a função do bibliotecário escolar como sendo algo maior que apenas 

o suporte ao professor ou a promoção da leitura entre os alunos, atingindo uma maior aproximação entre a biblioteca e a sala de aula e podendo percorrer por quatro níveis que 

identificam o tipo de comunicação empreendida: coordenação, cooperação, instrução integrada e currículo integrado.

TLC

Contexto(s):

1)

Fonte(s):

2)

3)

Relações:

Teacher-Librarian Collaboration
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Ficha de coleta do termo “TLC”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foram identificados dois contextos de apenas uma 

fonte para a criação da definição. Houve relação de sinônimo e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 21

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Nota(s): Data criação: 17/09/2021

Também chamado de Teacher-Librarian Collaboration (ou Modelo de Colaboração Professor-Bibliotecário em língua portuguesa), é um modelo de atuação profissional 

proposto e desenvolvido por Montiel-Overall entre os anos de 2005 e 2013, que apresenta como premissa a função do bibliotecário escolar como sendo algo maior que apenas 

o suporte ao professor ou a promoção da leitura entre os alunos, atingindo uma maior aproximação entre a biblioteca e a sala de aula e podendo percorrer por quatro níveis que 

identificam o tipo de comunicação empreendida: coordenação, cooperação, instrução integrada e currículo integrado.

Teacher-Librarian Collaboration

Fonte(s):

1) PEREIRA, Gleice; CAMPELLO, 

Bernadete Santos. A colaboração como 

prática educativa no cotidiano da biblioteca. 

In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação, 19., 2018, Londrina. Anais 

[...]. Londrina, PR: ENANCIB, 2018.

Relações:

TLC

1) "[...] modelo proposto por Montiel-Overall — o Teacher-Librarian Collaboration (TLC) —, descrito em 

artigos da autora publicados de 2005 a 2013, que traçam a origem do TLC e as subsequentes tentativas para 

sua validação. O conceito de colaboração na ótica de Montiel-Overall(2005a, 2005b) ultrapassa a função do 

bibliotecário de simplesmente suporte ou apoio para a promoção da aprendizagem, em contextos significativos 

para os alunos e para os professores, não de forma isolada, mas com uma integração de biblioteca e sala de 

aula, em que os sujeitos envolvidos são partícipes das ações" (p. 1301).

2) "O Modelo de Colaboração Professor/Bibliotecário (Teacher and Librarian Collaboration Model — TLC), 

desenvolvido por Montiel-Overall (2005a, 2005b) a partir da taxonomia de Loertscher (2000), é composto de 

quatro níveis: coordenação, cooperação, instrução integrada, e currículo integrado (MONTIEL-OVERALL, 

2007). Tais níveis identificam o tipo de interação e comunicação que ocorre entre bibliotecários e professores 

na escola e constituem um continuum que vai de um nível relativamente baixo de envolvimento entre os 

colaboradores até um profundo comprometimento e envolvimento intelectual (p. 1301).

3)

Contexto(s):
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Ficha de coleta do termo “Unidade bibliométrica”. 

 

 

 

Nesta ficha, identificamos a relação de uma remissiva de termo não preferido.  

Termo: nº 7

1)

2)

3)

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Nota(s): Data criação: 02/09/2021

Unidade bibliométrica

Setor, departamento ou área da biblioteca de uma instituição que se destina especificamente ao controle e análise das fontes dos registros de atividades intelectuais, relacionadas 

geralmente a uma universidade, para que a partir de seu processamento técnico e visualização de indicadores seja realizada a promoção de dados bibliométricos que possibilitem 

três frentes de trabalho: 1) controle das fontes de informação de pesquisa; 2) desenvolvimento de relatórios de análise, prospectivos e de vigilância; e 3) formação, assessoria e 

consultoria especializada.

Unidade de bibliometria

Contexto(s):

1)

Fonte(s):

2)

3)

Relações:
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Ficha de coleta do termo “Unidade de bibliometria”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relações de sinônimo, termos geral e relacionado e 

nenhuma nota a ser acrescentada.  

Termo: nº 5

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 02/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

Unidade bibliométrica

Bibliometria

Bibliometrista

1) VANZ, Samile Andrea de Souza; 

SANTIN, Dirce Maria; PAVÃO, Caterina 

Marta Groposo. A bibliometria e as novas 

atribuições profissionais em bibliotecas 

universitárias. InCID: R. Ci. Inf. e Doc., 

Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 

2018.

Setor, departamento ou área da biblioteca de uma instituição que se destina especificamente ao controle e análise das fontes dos registros de atividades intelectuais, relacionadas 

geralmente a uma universidade, para que a partir de seu processamento técnico e visualização de indicadores seja realizada a promoção de dados bibliométricos que possibilitem 

três frentes de trabalho: 1) controle das fontes de informação de pesquisa; 2) desenvolvimento de relatórios de análise, prospectivos e de vigilância; e 3) formação, assessoria e 

consultoria especializada.

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

Relações:

Unidade de bibliometria

1) "Para Torres-Salinas e Jiménez-Contreras (2012) uma unidade de bibliometria deve ser capaz de controlar 

todas as fontes que armazenam registros sobre todas as atividades intelectuais de uma universidade e converter 

estas fontes em registros que possam gerar conhecimento sobre as universidades. Assim, as competências desta 

unidade se relacionam ao conhecimento de fontes de informação, criação de bases de dados e processamento e 

visualização de indicadores. Os autores fundamentam a unidade de bibliometria em três frentes de trabalho: 

controle das fontes de informação de pesquisa; desenvolvimento de relatórios de análise, prospectivos e de 

vigilância; e formação, assessoria e consultoria especializada" (p. 8).
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Ficha de coleta do termo “Web 2.0”. 

 

 

 

Nesta ficha, podemos verificar que foi identificado apenas um contexto de uma única 

fonte para a criação da definição. Houve relação de sinônimo e nenhuma nota a ser 

acrescentada.  

Termo: nº 12

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 09/09/2021

Data alteração: 29/01/2022

2)

3)

Contexto(s): Fonte(s):

1) ARAUJO, Ronaldo Ferreira de; LEÃO, 

Jonismar Kendys da Silva; BARROS, Maria 

Roselene Cardoso de. A Biblioteconomia no 

Slideshare: interatividade, capital social e 

orientações temáticas. Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina, 

Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 483-497, 

ago./nov., 2017.

Web 2.0

1) "O desenvolvimento e evolução da internet para uma web mais dinâmica e responsiva enriqueceu as trocas 

informacionais e a comunicação mediada por computador. A web 2.0 ou web social, é definitivamente um 

ambiente colaborativo cuja interatividade e a centralidade no usuário predomina, visto que este ambiente é 

formado, construído e constantemente atualizado pelos próprios usuários. É considerada uma nova concepção 

pois, diferente de sua antecessora, é descentralizada e confere aos usuários uma papel mais ativo e participante 

sobre a criação, seleção e troca de conteúdos em ambientes e plataformas abertas (BLATTMANN; SILVA, 

2007, p. 198). Para Primo (2007, p. 1), 'a web 2.0 caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo'. Com isso, o usuário além de consumir informação, passa a produzi-la à medida que 

novos mecanismos potencializam a interação e colaboração" (p. 485).

Nota(s):

Também denominada como "web social", é um ambiente colaborativo formado, construído e atualizado pelos seus próprios usuários. Tem como principal característica a 

descentralização de suas funções, permitindo que os seus participantes consumam e produzam informação simultaneamente, potencializando as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações e ampliando os espaços disponíveis de interação.

Relações:

Web social
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Ficha de coleta do termo “Web social”. 

 

 

 

Nesta ficha, identificamos a relação de uma remissiva de termo não preferido. 

  

Termo: nº 13

1)

2)

3)

Definição:

USE (remissiva de termo não preferido)

UP (usado para sinônimos)

TG (termo geral)

TE (termo específico)

TR (termo relacionado)

Data criação: 09/09/2021

Data alteração:

Nota(s):

Web social

Também denominada como "web social", é um ambiente colaborativo formado, construído e atualizado pelos seus próprios usuários. Tem como principal característica a 

descentralização de suas funções, permitindo que os seus participantes consumam e produzam informação simultaneamente, potencializando as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações e ampliando os espaços disponíveis de interação.

Web 2.0

Contexto(s):

1)

Fonte(s):

2)

3)

Relações:
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APÊNDICE B – Glossário terminológico de competências profissionais do bibliotecário 

contemporâneo  
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente proposta do Glossário terminológico de competências profissionais do 

bibliotecário contemporâneo, foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar o bibliotecário no 

desenvolvimento de suas aptidões, habilidades e conhecimentos do âmbito profissional, a fim 

de empreender uma constante melhoria de suas qualificações e se manter atuante no mercado 

de trabalho informacional. 

Salientamos tratar-se de uma proposta, devido ao resultado da pesquisa ter se 

apresentado aquém do esperado, não resultando em definições suficientes para todos os 

termos candidatos levantados, assim como uma quantidade insatisfatória de ocorrências 

passíveis de serem analisadas somente utilizando-se da técnica de Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL). 

Desta forma, a função principal desta proposta de glossário é apresentar ao seu leitor o 

universo da competência profissional bibliotecária, a partir das características presentes no 

mercado de trabalho informacional, suas áreas de atuação e funções requeridas atualmente. 

O glossário está estruturado de duas formas, apresentando primeiro uma "lista 

alfabética de termos" e, posteriormente, uma "lista temática de termos". Desta forma, 

atendemos às pessoas que já conhecem um determinado verbete e o desejam consultar, quanto 

àquelas que estão estudando uma determinada área e gostariam de saber mais sobre ela a 

partir das definições desta ferramenta. 

Nesta etapa piloto, apresentamos cada verbete a partir da seguinte estrutura: entrada + 

definição + remissiva(s). No entanto, pretende-se em continuidade a esta pesquisa, expandir 

as informações disponibilizadas incluindo: categoria gramatical, gênero, exemplo de uso e 

nota(s). 

A seguir, apresentamos um exemplo de verbete com a localização das informações 

mencionadas: 
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LISTA ALFABÉTICA DE TERMOS 

 

administração 

Serviço que compreende a execução de princípios, práticas e técnicas, também entendido 

como gestão ou direção de uma instituição ou situação em particular. O ato de administrar é 

inerente ao cargo do administrador, gestor ou diretor, assim como o seu corpo administrativo 

ou recursos humanos que, nas bibliotecas e demais Unidades de Informação (UI), também 

pode ser entendido como a supervisão de atividades e o gerenciamento de coleções. 

 

análise bibliométrica 

Também chamado de "serviço de bibliometria" é um tipo de serviço bibliotecário de apoio à 

pesquisa oferecido, geralmente, por Unidades de Informação (UI) vinculadas à instituições 

acadêmicas, que disponibiliza diferentes tipos de estudos quanto à visibilidade de seus 

membros e produção científica nos contextos nacional e internacional, tais como 

comparativos de produtividade e impacto, mapas e rankings de ciência, de reconhecimento de 

tendências e pesquisa etc., assim como o impacto e reconhecimento destes atores em sua 

comunidade. Utiliza-se de bancos de dados institucionais para a solução de problemas 

decorrentes da indexação incompleta das bases de dados comerciais, podendo interligá-los ao 

ORCID, Researcher ID e ResearchGate. Por beneficiar tanto a instituição que recebe maior 

projeção, quanto os pesquisadores (sejam eles professores ou estudantes) no direcionamento 

adequado e melhor indexação de suas pesquisas, este serviço aumenta o interesse na UI e 

requer do profissional que o realiza as competências de interação com o usuário (pessoal, 

presencial e virtual) e tratamento de grandes contingentes informacionais, para o 

desenvolvimento de suas atividades em três eixos principais: apoio institucional para a 

melhoria da gestão, desenvolvimento, avaliação e divulgação da instituição; apoio ao 

pesquisador a para comunicação científica, desenvolvimento de carreira e identificação de 

indicadores e a formação e desenvolvimento de competências para a formação dos usuários 

em competências em informação. 

ver também bibliometria; serviço de apoio à pesquisa; bibliometria avaliativa; 

bibliometrista. 

 

análise de sistemas 

Serviço bibliotecário especializado na área tecnológica, que promove a transformação nas 

organizações pela incorporação de novas tecnologias através das inovações desenvolvidas 
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para a resolução de problemas corporativos, no desempenho de atividades de rotina e na 

melhoria das condições de trabalho e de vida. As áreas de atuação deste profissional são: 

análise de sistemas; auditoria de sistemas de informação; projeto e engenharia de software; 

administração de banco de dados; gerência de área; gerência/administração de redes de 

pequeno e médio portes; e docência no ensino de informática. As principais competências que 

o analista de sistemas deve desenvolver são: raciocínio lógico; iniciativa na resolução de 

problemas e desenvolvimento de softwares; flexibilidade; aperfeiçoamento constante nas 

atualizações tecnológicas; conhecimento do negócio em que atua; gerenciamento de projetos; 

criatividade; e ter boas relações interpessoais. 

 

atualização tecnológica 

Competência profissional do bibliotecário que deseja atuar na área tecnológica, 

principalmente, referente à análise de sistemas. Outras características necessárias são: 

raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares, 

flexibilidade e aperfeiçoamento constante. 

ver também análise de sistemas. 

 

avaliação de desempenho 

É um serviço que mede o desempenho de um funcionário, a partir da avaliação do alcance de 

seu grau de desenvolvimento e contribuição administrativa comparados aos requisitos de sua 

função. Tem como propósito principal, identificar, mensurar e administrar o desempenho 

humano da instituição. 

 

bibliometria 

Criado por Paul Otlet na obra "Traité de Documentation: le livre sur le livre" em 1934, o 

termo bibliometria foi definido como uma parte da bibliologia que trata das medidas ou 

quantidades aplicadas ao universo dos livros. Atualmente, vem se consolidando como uma 

importante ferramenta na área da gestão de pesquisa ao auxiliar no plano estratégico 

universitário e direcionar o investimento de recursos institucionais acerca das políticas 

científicas, além de compor um promissor nicho de trabalho para os bibliotecários que atuam 

no serviço de referência a docentes e pesquisadores. 

ver também análise bibliométrica; bibliometria avaliativa; bibliometrista. 
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bibliometria avaliativa 

É um tipo de bibliometria realizada em parceria com o indivíduo avaliado e que depende de 

sua proatividade para a devida precisão dos resultados. Trata-se de um método que exige 

exaustividade na coleta e análise dos dados para a obtenção de seu objetivo. 

ver também bibliometria. 

 

bibliometrista 

Cargo atribuído ao profissional especializado na área de Bibliometria, atuante no 

desenvolvimento de serviços de comunicação científica e análises bibliométricas mais 

aprofundadas de nível institucional. 

 

biblioterapia 

Termo originário da junção dos radicais gregos biblion (livro) e therapeia (terapia), a 

Biblioterapia é uma área específica da Biblioteconomia que une a leitura a tratamentos 

terapêuticos auxiliares para pacientes com necessidades emocionais e/ou comportamentais. 

Considerada uma prática multidisciplinar, envolve bibliotecários, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais e outros profissionais de áreas afins, com o intuito de promover a resolução 

de problemas pessoais através da socialização aplicada com a utilização de princípios e 

métodos desenvolvidos e pré-estabelecidos para esta finalidade, podendo ser de nível 

institucional, clínico ou desenvolvimental. Seu especialista, denominado Biblioterapista, deve 

desenvolver como principais competências a estabilidade emocional, o bem-estar físico e a 

noção de caráter dos indivíduos. 

ver também biblioterapia institucional; biblioterapia clínica; biblioterapia 

desenvolvimental. 

 

biblioterapia clínica 

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível clínico possui o objetivo de auxiliar 

o paciente a melhorar problemas comportamentais, sociais, emocionais e morais, através da 

participação voluntária nesse tipo de tratamento ministrado por uma equipe especializada em 

hospitais, clínicas, institutos e/ou espaços comunitários propícios para o seu pleno 

desenvolvimento. 

ver também biblioterapia; biblioterapia desenvolvimental; biblioterapia institucional. 
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biblioterapia desenvolvimental 

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível desenvolvimental possui o objetivo 

de auxiliar o paciente a melhorar problemas relacionados a tarefas comuns e cotidianas, como 

divórcio, gravidez, morte, entre outros, através da participação voluntária nesse tipo de 

tratamento que utiliza a técnica da literatura imaginativa e didática na representação de 

situações fictícias e analisa as suas reflexões na rotina real dos indivíduos participantes. 

ver também biblioterapia; biblioterapia clínica; biblioterapia institucional. 

 

biblioterapia institucional 

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível institucional possui o objetivo de 

auxiliar um paciente, individualmente ou em grupo, inseridos em uma determinada instituição 

a melhorar problemas relacionados a tarefas profissionais como gestão, desenvolvimento e 

tomada de decisões, através da participação voluntária ou indicativa nesse tipo de tratamento 

que utiliza a técnica da literatura didática na representação de situações que propiciem a 

reflexão e aprimoramento no cotidiano dos indivíduos participantes. 

ver também biblioterapia; biblioterapia clínica; biblioterapia desenvolvimental. 

 

boas relações interpessoais 

Competência requerida ao bibliotecário, principalmente o que deseja atuar em áreas que 

interferem direta ou indiretamente na interação com o usuário, exigindo uma capacidade 

aguçada na percepção dos problemas e necessidades do público atendido. 

 

ciência de dados 

A literatura especializada da área atribui a primeira aparição do termo ciência de dados ao 

autor William S. Cleveland, quando da publicação de seu estudo "Ciência de dados: um plano 

estratégico para a expansão das áreas técnicas no campo da Estatística", em 2001, cujo 

objetivo era interligar a Estatística à programação e computação de dados. Denominado como 

cientista de dados, o profissional especialista nesta área tem como sua principal atividade 

atuar como protagonista ou auxiliar de pesquisadores e cientistas na realização de 

investigação criativa e análise de dados, oferecendo soluções tecnológicas no uso de dados 

digitais. Suas competências devem focar: domínio estatístico e computacional em programas 

e sistemas de gerenciamento de grande volume de dados; conhecimento do negócio em que 

atua; dados estatísticos; ciência da computação em geral; arquitetura de dados; e boa 

comunicação interpessoal em ambiente corporativo. Sua formação é, portanto, 
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indispensavelmente interdisciplinar com conhecimento nas áreas de curadoria, análise, 

ciberinfraestrutura e aplicação de dados, com ênfase no atendimento ao usuário. 

 

competência 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas institucionais, a 

capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de 

trabalho. As competências podem ser descritas como pessoais ou profissionais e devem 

adquiridas e desenvolvidas com foco no nicho de atuação desejado, devido à grande 

diversidade de opções disponíveis no mercado de trabalho contemporâneo, impossibilitando 

que cada profissional seja detentor de todas as características existentes. 

ver também Competência em Informação; competência pessoal; competência 

profissional. 

 

Competência em Informação 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) funcionais dos indivíduos, enquanto instrumento de 

integração social que capacita para o acesso, seleção, gestão e avaliação de informações 

profissionais ou cotidianas. Apesar de estar focada nos tipos de sistema e acesso da 

informação, vai além apenas de sua busca por considerar os processos de interpretação, 

avaliação, organização e uso dos resultados obtidos para o aprendizado independente e auto-

orientado, englobando a utilização da informação para a sua reflexão crítica e impactando nos 

contextos social, cultural e filosófico da comunidade. 

ver também competência; competência profissional; competência pessoal. 

 

competência pessoal 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas institucionais, a 

capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de 

trabalho, especificamente do âmbito pessoal que compreende principalmente os seguintes 

aspectos: observação, comunicação afetiva, negociação, liderança, orientação, consultoria, 

divulgação da informação institucional e encorajamento da autonomia pessoal na busca pela 

informação. 

ver também competência; Competência em Informação; competência profissional. 
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competência profissional 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas institucionais, a 

capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de 

trabalho, especificamente do âmbito profissional que compreende principalmente os seguintes 

aspectos: disponibilização da informação em qualquer formato e suporte, identificação de 

fontes de informação seguras e adequadas às necessidades do usuário, navegação e construção 

de bases de dados manuais e/ou automatizadas, investigação de dados fora do circuito formal 

de pesquisa, avaliação da qualidade da informação disponível, sistematização dos dados 

requeridos e capacidade de conectar informações dispersas que possibilitem a criação de 

novos conhecimentos. Tais competências estão intrinsecamente ligadas a utilização adequada 

dos recursos disponíveis em determinadas situações profissionais em prol da superação dos 

obstáculos encontrados. Também podem ser divididas entre: essenciais, diferenciadoras, 

gerais e complementárias; ou em outra manifestação de categorias, em: de comunicação e 

expressão, técnico-científicas, gerenciais e sociais e políticas. 

ver também competência; Competência em Informação; competência pessoal. 

 

comunicação 

Ato de se comunicar, a partir da realização da transmissão e recepção de uma mensagem 

contendo dados, informação que expressam significados, através da utilização das linguagens 

oral, escrita e gestual. Pode ser compreendida como uma competência para a execução do 

serviço bibliotecário, principalmente no setor de referência, no desempenho da intermediação 

entre o acervo e o usuário. 

 

confiabilidade 

Característica de algo ou alguém que é confiável, que oferece credibilidade nos resultados e 

uma probabilidade de funcionamento correto. Conceito geralmente aplicado a questões 

tecnológicas, como o padrão de segurança de sistemas de gerenciamento de dados, mas que 

também se refere a fidelidade da informação e de seu portador com relação à sua origem. 

 

conhecimento do negócio 

Compreensão da hierarquia organizacional, funcionamento administrativo, projeção de 

clientes/usuários e suas demandas informacionais para a proposição de soluções adequadas às 

necessidades requeridas e atingimento de metas. 
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consultoria 

Conjunto de ações que auxiliam na realização de algo a partir da intervenção de um 

profissional especializado, geralmente denominado consultor (autônomo ou associado a uma 

empresa), mas que também possui outras denominações específicas da área de formação, 

desempenhando a atividade de consultoria dentro delas. Este serviço se originou na 

Administração, mas é aplicável ao âmbito empresarial de qualquer área do conhecimento, 

necessitando de capacitação especializada no ramo de atuação de acordo com o exercício 

almejado. O profissional consultor contribui para o alcance de um resultado, podendo atuar 

tanto para empresas, instituições sociais e organizações em geral, quanto para indivíduos que 

necessitem de auxílio na resolução de problemas cotidianos. 

ver também consultoria informacional. 

 

consultoria informacional 

Tipo de consultoria aplicada especificamente para o âmbito dos profissionais da informação, a 

partir da prestação de serviços que visam a seleção da informação enquanto bem intangível. É 

aplicável a qualquer contexto desde que haja uma demanda informacional de um usuário e um 

profissional consultor especializado na área requerida e com o conhecimento necessário para 

a proposição de alternativas que solucionem a questão levantada, podendo atuar de forma 

direta e indireta nas organizações com o tratamento da informação. O consultor 

informacional, denominação dada ao profissional que realiza tal atividade, deve desenvolver 

principalmente as seguintes competências: espírito aventureiro, inovação, preparo para 

situações de pressão, criatividade, empreendedorismo, liberdade, flexibilidade, organização 

pessoal e inteligência financeira. Trata-se de um profissional enquadrado pela Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) como apto a desempenhar as atividades de: assessoria técnica 

a publicações; fornecimento de subsídios de informação para tomada de decisões; assessoria 

no planejamento de espaço físico de unidades de informação; participação em comissões de 

normatização; perícias; laudos técnicos; visitas técnicas; validação de cursos; biblioterapia; 

preparação de provas e participação de bancas para concursos. Tais características podem 

levar este profissional a desenvolver mais a sua qualidade de vida e bem-estar individual, 

além de possibilitar uma maior gama de atuação profissional e, em decorrência, sua 

permanência no mercado de trabalho adentrando a tendência da terceirização de serviços e 

atividades técnicas. 

ver também consultoria. 
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criatividade 

Competência requerida ao bibliotecário que atua ou pretende atuar em áreas estratégicas da 

empresa, necessitando constantemente estar atento a novas propostas de melhoria no 

desempenho profissional por meio do uso racional e inovador das ferramentas disponíveis à 

execução das atividades cotidianas, como as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). 

 

direito autoral 

Também entendido como sinônimo de copyright, se refere ao direito de exclusividade de um 

determinado autor de qualquer espécie sobre a sua obra produzida. Há também uma categoria 

flexível de direito autoral, o Creative Commons, que permite a utilização e compartilhamento 

do conteúdo produzido. Trata-se de uma importante competência do bibliotecário 

contemporâneo, principalmente no quesito da orientação quanto a utilização adequada da 

informação requerida pelos seus clientes e usuários. 

 

empatia 

Habilidade de se colocar no lugar do outro, que pode ser aprendida e treinada ao longo da 

vida pessoal e da carreira profissional em prol de uma boa convivência social na comunidade. 

Trata-se de uma característica que interfere diretamente no sucesso profissional dos 

indivíduos, pois contribui para o movimento da inclusão e mudança cultural nos mais diversos 

temas como a deficiência, por exemplo. 

 

empreendedorismo 

Segundo a literatura, o conceito de empreendedorismo teria sido originado a partir da palavra 

francesa entrepreneur que significa "aquele que assume riscos e começa algo novo". Tendo 

sido utilizada inicialmente na área da Economia para denominar os indivíduos que transferiam 

recursos econômicos entre setores de baixa produtividade e maior rendimento, atualmente 

designa os profissionais empreendedores como aqueles que antecipam necessidades, que 

convertem uma invenção em inovação bem-sucedida, que geram valor positivo para a 

coletividade ao pensar no bem comum e que possuem responsabilidade social. 

 

estudos métricos 

Geralmente relacionados a dados digitais, tais estudos correspondem a um melhor 

desenvolvimento das práticas de organização, avaliação e disponibilização da informação em 
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rede através da análise crítica das métricas relacionadas a ações como cliques, visualizações, 

downloads, compartilhamentos, entre outras, denotando estatisticamente as temáticas em voga 

e suas contribuições para a visibilidade, credibilidade e reconhecimento de determinadas 

pesquisas e seus autores. 

ver também bibliometria; indicador bibliométrico. 

 

flexibilidade 

Característica de algo ou alguém flexível, que apresenta capacidade de maleabilidade e 

qualidades compatíveis com a tolerância e a versatilidade. Está presente em diversos aspectos 

da rotina bibliotecária, como no serviço de criação de classificação e notação de autor, assim 

como na conduta do profissional bibliotecário frente às constantes mudanças e atualizações do 

mercado de trabalho e suas novas rotinas corporativas. 

 

gerenciamento de projetos 

Competência requerida ao bibliotecário, principalmente o que deseja atuar em áreas de análise 

de dados que requerem a utilização de sistemas de gerenciamento de informação, com o 

objetivo de aplicar metodologias e recursos adequados para a manutenção entre custo e 

escopo na plena execução de um projeto. 

 

indicador bibliométrico 

Trata-se de medidas específicas que, quando analisadas com a devida perícia e antecedência, 

podem contribuir tanto na aprovação de projetos em editais quanto na produção acadêmica 

docente, impactando positivamente nos subsídios destinados para a gestão, planejamento e 

avaliação de instituições de ensino superior bem como no cumprimento de seus objetivos 

organizacionais. 

ver também bibliometria; estudos métricos. 

 

inteligência competitiva 

Também denominada como Inteligência Competitiva Organizacional (ICO), trata-se de um 

modelo de gestão do processo de obtenção, análise, interpretação e difusão de informação de 

valor estratégico, diretamente ligado ao estudo de usuário e relacionado ao processo de 

vendas, por analisar o comportamento e as preferências dos clientes através das características 

de memória do consumidor. Aplica-se, principalmente, aos profissionais tomadores de 

decisões, pois lida diretamente com a cultura organizacional ao utilizar-se da observação da 
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concorrência para a penetração e posicionamento de marca no mercado, gerando um 

diferencial competitivo para as empresas. Tem como principal objetivo prever as situações 

críticas e buscar resultados mais eficientes, a partir da prospecção e monitoramento de 

informações estratégicas transformadas em subsídios para os membros da organização em 

prol da competitividade corporativa e agregando valor aos processos cotidianos. As principais 

competências requeridas ao profissional que deseja atuar nesta área são: facilidade de 

relacionamento, ética, criatividade, determinação, atenção aos detalhes, persistência, arguição, 

comunicação interpessoal e redação oral e escrita. 

 

liderança 

Ato de liderar ou função exercida por quem lidera espontânea ou ocasionalmente em uma 

instituição. Trata-se de uma característica do indivíduo que influencia um grupo de 

contingente humano para a concretização de determinadas atividades, revelando inclinação 

para a ascendência e possíveis traços de autoridade, que podem ser entendidos como 

qualidades a quem ocupa cargos de chefia. 

 

maleabilidade 

Característica do indivíduo maleável, que apresenta flexibilidade em suas decisões e é de fácil 

adaptação a diferentes ambientes e situações adversas. Trata-se de uma importante 

competência a ser desenvolvida pelo profissional bibliotecário, visto as constantes mudanças 

e atualizações do mercado de trabalho e suas novas rotinas corporativas. 

 

marketing 

Conjunto de recursos estratégicos empregados com o objetivo de sustentar um determinado 

produto ou ideia no mercado, através da utilização de um conhecimento especializado de 

influência ao identificar as necessidades e desejos de um dado público-alvo. Na 

Biblioteconomia, pode ser utilizado como uma importante competência na área de 

disseminação de serviços de informação e divulgação das atividades técnicas no geral. 

 

mediação cultural 

Serviço bibliotecário especializado na área cultural, que promove a atribuição de significados 

para a construção dos saberes e questionamentos ligados à vida cotidiana, utilizando-se da 

leitura e literatura como fontes essenciais de questionamentos sociais. Trata-se de uma das 

principais competências que profissional que atua ou deseja atuar com ações culturais no geral 
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deve desenvolver, além de conhecer a respeito de recursos tecnológicos e possuir habilidades 

de relações interpessoais para a interação com o usuário. 

 

mercado de trabalho informacional 

Segmento do mercado de trabalho contemporâneo voltado especificamente para os 

profissionais da informação, incluindo os bibliotecários, cuja área de atuação demanda 

atualização constante de novas competências profissionais para lidar com a evolução dos 

ambientes informacionais, tradicionais ou não, inclusive os digitais. Tal setor, é comumente 

dividido na literatura da área em três principais grupos: tradicional; existente e não ocupado; e 

de tendências. 

ver também mercado informacional tradicional; mercado informacional existente e não 

ocupado; mercado informacional de tendências. 

 

mercado informacional de tendências 

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três 

principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a posições institucionais 

que não remetem diretamente à área de Biblioteconomia, mas que exigem habilidades 

compatíveis aos nossos aprendizados. Geralmente ocupado por profissionais autônomos, 

cujas principais competências devem ser possuir um perfil de empreendedorismo, consultoria 

e assessoria, apresenta alguns exemplos deste mercado na atualidade interligados à 

informação digital, bancos de dados e portais de internet. 

ver também mercado de trabalho informacional; mercado informacional tradicional; 

mercado informacional existente e não ocupado. 

 

mercado informacional existente e não ocupado 

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três 

principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a áreas diretamente ligadas 

à Biblioteconomia, mas que ainda não foram ocupadas em sua totalidade como, por exemplo, 

o campo das bibliotecas escolares. Neste mercado, há ainda possibilidades recorrentes na 

realização de serviços de normalização de trabalhos acadêmicos e publicações editoriais em 

geral, no desenvolvimento de coleções pessoais e corporativas, na organização de acervos 

livreiros e no tratamento e disseminação de informações estratégicas em âmbito 

organizacional privado, dentre outras. 
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ver também mercado de trabalho informacional; mercado informacional tradicional; 

mercado informacional de tendências. 

 

mercado informacional tradicional 

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três 

principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a áreas direta e 

tradicionalmente ligadas à Biblioteconomia como, por exemplo, todas as tipologias de 

bibliotecas (públicas, universitárias, especializadas etc.), os centros culturais, arquivos e 

demais Unidades de Informação (UI) popularmente conhecidas. 

ver também mercado de trabalho informacional; mercado informacional existente e 

não ocupado; mercado informacional de tendências. 

 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

use NTIC. 

 

NTIC 

Também chamadas de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, são consideradas a 

integração de recursos eletrônicos e computação, com a finalidade de aprimoramento do 

processo comunicacional humano, gerando mais conhecimento para a sociedade como um 

todo a partir do compartilhamento em rede e da trajetória de autoaprendizagem não linear de 

leitura permitida por este formato. 

usado para Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

pedagogia 

Ciência da educação, que reflete o processo de ensino e aprendizagem através da aplicação e 

desenvolvimento das doutrinas, princípios e metodologias de ensino. Trata-se do exercício 

profissional de quem ensina e estuda o ensino, refletidos principalmente nas figuras do 

pedagogo ou professor. Aplica-se ao cotidiano bibliotecário em diversas situações, como nos 

treinamentos de usuário presentes no serviço de referência, assim como na prática pedagógica 

dos profissionais professores e pesquisadores do ensino da Biblioteconomia. 

 

redes sociais 

São estruturas abstratas que reúnem ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados, como alternativa para a interação de pessoas geograficamente distantes e que 
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geram uma valorização dos elos informais. Tem como principal objetivo a troca de 

informações, alimentando o convívio social e ampliando as possibilidades de conexão e a 

capacidade de difusão de informação. Tal interação pode ser denominada de capital social 

relacional ou cognitivo, que significa o valor constituído entre estes atores sociais, onde o 

relacional refere-se à informação rapidamente difundida por apelo de relação e finalidade de 

estreitamento de laços sociais e o cognitivo é a informação com objetivo de gerar 

conhecimento. Ambos podem ocasionar consequências positivas ou negativas, a partir de 

características como a visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

 

serviço de apoio à pesquisa 

Compreende as tarefas relacionadas à pesquisa acadêmica em geral, como a publicação de 

artigos e análise do impacto institucional em grupos de pesquisa. Engloba os serviços de 

bibliometria, como a análise bibliométrica, e tem como propósito apoiar a comunicação 

científica, principalmente em Unidades de Informação (UI) como bibliotecas universitárias, 

centralizando as atividades de controle e divulgação de resultados de pesquisas institucionais. 

As principais competências do profissional que atua ou deseja atuar na área são: 

conhecimento técnico e gerencial de fontes de informação, representação descritiva, 

metadados, preservação digital e disseminação da informação. 

ver também análise bibliométrica. 

 

serviço de referência 

Tipologia de serviço bibliotecário, surgido no final do século XX nas bibliotecas públicas 

norte-americanas, a partir da necessidade de acolhimento do usuário, para que este 

compreendesse melhor o ambiente através de uma assistência exclusiva e individual, lhe 

proporcionando maior liberdade de pesquisa e autonomia no espaço. Considerada uma 

atividade-fim das Unidades de Informação (UI), tem como principal finalidade a 

intermediação eficaz entre o acervo e seu usuário, para o pleno atendimento de todas as 

informações solicitadas. Pode ser subdividido entre dois tipos de função: o informacional que 

responde a questões e o instrucional que educa os usuários, apresentadas por bibliotecários 

especialistas em recursos informacionais e recuperação de dados, geralmente, em um espaço 

físico bem sinalizado e facilmente localizável, contendo um balcão de referência ou a 

departamentalização do setor. As principais competências que o profissional que atua ou 

deseja atuar nesta área deve desenvolver são: boa comunicação interpessoal oral e escrita, 

gestão, capacidade de análise e síntese, conhecimento tecnológico em sistemas de busca e 
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fontes de referência eletrônicas, elaboração de produtos como guias e manuais, proatividade, 

flexibilidade, objetividade, liderança e cultura geral; e são recomendadas características 

pessoais como: comprometimento, organização, simpatia, criatividade, confiança, cortesia, 

tato, interesse pelas pessoas, imaginação, adaptabilidade, iniciativa, diligência, paciência, 

entusiasmo, persistência, humildade, devoção ao serviço, independência e automotivação. 

usado para serviço de referência e informação. 

 

serviço de referência e informação 

use serviço de referência. 

 

Teacher-Librarian Collaboration 

use TLC. 

 

TLC 

Também chamado de Teacher-Librarian Collaboration (ou Modelo de Colaboração 

Professor-Bibliotecário em língua portuguesa), é um modelo de atuação profissional proposto 

e desenvolvido por Montiel-Overall entre os anos de 2005 e 2013, que apresenta como 

premissa a função do bibliotecário escolar como sendo algo maior que apenas o suporte ao 

professor ou a promoção da leitura entre os alunos, atingindo uma maior aproximação entre a 

biblioteca e a sala de aula e podendo percorrer por quatro níveis que identificam o tipo de 

comunicação empreendida: coordenação, cooperação, instrução integrada e currículo 

integrado. 

usado para Teacher-Librarian Collaboration. 

 

unidade bibliométrica 

use unidade de bibliometria. 

 

unidade de bibliometria 

Setor, departamento ou área da biblioteca de uma instituição que se destina especificamente 

ao controle e análise das fontes dos registros de atividades intelectuais, relacionadas 

geralmente a uma universidade, para que a partir de seu processamento técnico e visualização 

de indicadores seja realizada a promoção de dados bibliométricos que possibilitem três frentes 

de trabalho: 1) controle das fontes de informação de pesquisa; 2) desenvolvimento de 
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relatórios de análise, prospectivos e de vigilância; e 3) formação, assessoria e consultoria 

especializada. 

ver também bibliometria; bibliometrista. 

usado para unidade bibliométrica. 

 

web 2.0 

Também denominada como "web social", é um ambiente colaborativo formado, construído e 

atualizado pelos seus próprios usuários. Tem como principal característica a descentralização 

de suas funções, permitindo que os seus participantes consumam e produzam informação 

simultaneamente, potencializando as formas de publicação, compartilhamento e organização 

de informações e ampliando os espaços disponíveis de interação. 

usado para web social. 

 

web social 

use web 2.0. 
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LISTA TEMÁTICA DE TERMOS 

 

1 ÁREAS CORRELATAS 

 

administração 

Serviço que compreende a execução de princípios, práticas e técnicas, também entendido 

como gestão ou direção de uma instituição ou situação em particular. O ato de administrar é 

inerente ao cargo do administrador, gestor ou diretor, assim como o seu corpo administrativo 

ou recursos humanos que, nas bibliotecas e demais Unidades de Informação (UI), também 

pode ser entendido como a supervisão de atividades e o gerenciamento de coleções. 

 

marketing 

Conjunto de recursos estratégicos empregados com o objetivo de sustentar um determinado 

produto ou ideia no mercado, através da utilização de um conhecimento especializado de 

influência ao identificar as necessidades e desejos de um dado público-alvo. Na 

Biblioteconomia, pode ser utilizado como uma importante competência na área de 

disseminação de serviços de informação e divulgação das atividades técnicas no geral. 

 

pedagogia 

Ciência da educação, que reflete o processo de ensino e aprendizagem através da aplicação e 

desenvolvimento das doutrinas, princípios e metodologias de ensino. Trata-se do exercício 

profissional de quem ensina e estuda o ensino, refletidos principalmente nas figuras do 

pedagogo ou professor. Aplica-se ao cotidiano bibliotecário em diversas situações, como nos 

treinamentos de usuário presentes no serviço de referência, assim como na prática pedagógica 

dos profissionais professores e pesquisadores do ensino da Biblioteconomia. 

 

2 ÁREAS GERAIS 

 

atualização tecnológica 

Competência profissional do bibliotecário que deseja atuar na área tecnológica, 

principalmente, referente à análise de sistemas. Outras características necessárias são: 

raciocínio lógico, iniciativa na resolução de problemas e no desenvolvimento de softwares, 

flexibilidade e aperfeiçoamento constante. 

ver também análise de sistemas. 
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avaliação de desempenho 

É um serviço que mede o desempenho de um funcionário, a partir da avaliação do alcance de 

seu grau de desenvolvimento e contribuição administrativa comparados aos requisitos de sua 

função. Tem como propósito principal, identificar, mensurar e administrar o desempenho 

humano da instituição. 

 

competência 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas institucionais, a 

capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de 

trabalho. As competências podem ser descritas como pessoais ou profissionais e devem 

adquiridas e desenvolvidas com foco no nicho de atuação desejado, devido à grande 

diversidade de opções disponíveis no mercado de trabalho contemporâneo, impossibilitando 

que cada profissional seja detentor de todas as características existentes. 

ver também Competência em Informação; competência pessoal; competência 

profissional. 

 

Competência em Informação 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) funcionais dos indivíduos, enquanto instrumento de 

integração social que capacita para o acesso, seleção, gestão e avaliação de informações 

profissionais ou cotidianas. Apesar de estar focada nos tipos de sistema e acesso da 

informação, vai além apenas de sua busca por considerar os processos de interpretação, 

avaliação, organização e uso dos resultados obtidos para o aprendizado independente e auto-

orientado, englobando a utilização da informação para a sua reflexão crítica e impactando nos 

contextos social, cultural e filosófico da comunidade. 

ver também competência; competência profissional; competência pessoal. 

 

competência pessoal 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas institucionais, a 

capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de 

trabalho, especificamente do âmbito pessoal que compreende principalmente os seguintes 

aspectos: observação, comunicação afetiva, negociação, liderança, orientação, consultoria, 
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divulgação da informação institucional e encorajamento da autonomia pessoal na busca pela 

informação. 

ver também competência; Competência em Informação; competência profissional. 

 

competência profissional 

Conjunto de conhecimentos gerais ou específicos, habilidades e atitudes (também descritas 

em alguns casos como aptidões) dos indivíduos com relação às suas tarefas institucionais, a 

capacidade de aplicá-las e os relacionamentos interpessoais desenvolvidos no ambiente de 

trabalho, especificamente do âmbito profissional que compreende principalmente os seguintes 

aspectos: disponibilização da informação em qualquer formato e suporte, identificação de 

fontes de informação seguras e adequadas às necessidades do usuário, navegação e construção 

de bases de dados manuais e/ou automatizadas, investigação de dados fora do circuito formal 

de pesquisa, avaliação da qualidade da informação disponível, sistematização dos dados 

requeridos e capacidade de conectar informações dispersas que possibilitem a criação de 

novos conhecimentos. Tais competências estão intrinsecamente ligadas a utilização adequada 

dos recursos disponíveis em determinadas situações profissionais em prol da superação dos 

obstáculos encontrados. Também podem ser divididas entre: essenciais, diferenciadoras, 

gerais e complementárias; ou em outra manifestação de categorias, em: de comunicação e 

expressão, técnico-científicas, gerenciais e sociais e políticas. 

ver também competência; Competência em Informação; competência pessoal. 

 

conhecimento do negócio 

Compreensão da hierarquia organizacional, funcionamento administrativo, projeção de 

clientes/usuários e suas demandas informacionais para a proposição de soluções adequadas às 

necessidades requeridas e atingimento de metas. 

 

consultoria 

Conjunto de ações que auxiliam na realização de algo a partir da intervenção de um 

profissional especializado, geralmente denominado consultor (autônomo ou associado a uma 

empresa), mas que também possui outras denominações específicas da área de formação, 

desempenhando a atividade de consultoria dentro delas. Este serviço se originou na 

Administração, mas é aplicável ao âmbito empresarial de qualquer área do conhecimento, 

necessitando de capacitação especializada no ramo de atuação de acordo com o exercício 

almejado. O profissional consultor contribui para o alcance de um resultado, podendo atuar 
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tanto para empresas, instituições sociais e organizações em geral, quanto para indivíduos que 

necessitem de auxílio na resolução de problemas cotidianos. 

ver também consultoria informacional. 

 

consultoria informacional 

Tipo de consultoria aplicada especificamente para o âmbito dos profissionais da informação, a 

partir da prestação de serviços que visam a seleção da informação enquanto bem intangível. É 

aplicável a qualquer contexto desde que haja uma demanda informacional de um usuário e um 

profissional consultor especializado na área requerida e com o conhecimento necessário para 

a proposição de alternativas que solucionem a questão levantada, podendo atuar de forma 

direta e indireta nas organizações com o tratamento da informação. O consultor 

informacional, denominação dada ao profissional que realiza tal atividade, deve desenvolver 

principalmente as seguintes competências: espírito aventureiro, inovação, preparo para 

situações de pressão, criatividade, empreendedorismo, liberdade, flexibilidade, organização 

pessoal e inteligência financeira. Trata-se de um profissional enquadrado pela Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) como apto a desempenhar as atividades de: assessoria técnica 

a publicações; fornecimento de subsídios de informação para tomada de decisões; assessoria 

no planejamento de espaço físico de unidades de informação; participação em comissões de 

normatização; perícias; laudos técnicos; visitas técnicas; validação de cursos; biblioterapia; 

preparação de provas e participação de bancas para concursos. Tais características podem 

levar este profissional a desenvolver mais a sua qualidade de vida e bem-estar individual, 

além de possibilitar uma maior gama de atuação profissional e, em decorrência, sua 

permanência no mercado de trabalho adentrando a tendência da terceirização de serviços e 

atividades técnicas. 

ver também consultoria. 

 

empreendedorismo 

Segundo a literatura, o conceito de empreendedorismo teria sido originado a partir da palavra 

francesa entrepreneur que significa "aquele que assume riscos e começa algo novo". Tendo 

sido utilizada inicialmente na área da Economia para denominar os indivíduos que transferiam 

recursos econômicos entre setores de baixa produtividade e maior rendimento, atualmente 

designa os profissionais empreendedores como aqueles que antecipam necessidades, que 

convertem uma invenção em inovação bem-sucedida, que geram valor positivo para a 

coletividade ao pensar no bem comum e que possuem responsabilidade social. 
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gerenciamento de projetos 

Competência requerida ao bibliotecário, principalmente o que deseja atuar em áreas de análise 

de dados que requerem a utilização de sistemas de gerenciamento de informação, com o 

objetivo de aplicar metodologias e recursos adequados para a manutenção entre custo e 

escopo na plena execução de um projeto. 

 

mercado de trabalho informacional 

Segmento do mercado de trabalho contemporâneo voltado especificamente para os 

profissionais da informação, incluindo os bibliotecários, cuja área de atuação demanda 

atualização constante de novas competências profissionais para lidar com a evolução dos 

ambientes informacionais, tradicionais ou não, inclusive os digitais. Tal setor, é comumente 

dividido na literatura da área em três principais grupos: tradicional; existente e não ocupado; e 

de tendências. 

ver também mercado informacional tradicional; mercado informacional existente e não 

ocupado; mercado informacional de tendências. 

 

mercado informacional de tendências 

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três 

principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a posições institucionais 

que não remetem diretamente à área de Biblioteconomia, mas que exigem habilidades 

compatíveis aos nossos aprendizados. Geralmente ocupado por profissionais autônomos, 

cujas principais competências devem ser possuir um perfil de empreendedorismo, consultoria 

e assessoria, apresenta alguns exemplos deste mercado na atualidade interligados à 

informação digital, bancos de dados e portais de internet. 

ver também mercado de trabalho informacional; mercado informacional tradicional; 

mercado informacional existente e não ocupado. 

 

mercado informacional existente e não ocupado 

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três 

principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a áreas diretamente ligadas 

à Biblioteconomia, mas que ainda não foram ocupadas em sua totalidade como, por exemplo, 

o campo das bibliotecas escolares. Neste mercado, há ainda possibilidades recorrentes na 

realização de serviços de normalização de trabalhos acadêmicos e publicações editoriais em 

geral, no desenvolvimento de coleções pessoais e corporativas, na organização de acervos 
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livreiros e no tratamento e disseminação de informações estratégicas em âmbito 

organizacional privado, dentre outras. 

ver também mercado de trabalho informacional; mercado informacional tradicional; 

mercado informacional de tendências. 

 

mercado informacional tradicional 

Segmentação da atuação profissional dos bibliotecários, reconhecida como um dos três 

principais grupos do mercado de trabalho informacional, refere-se a áreas direta e 

tradicionalmente ligadas à Biblioteconomia como, por exemplo, todas as tipologias de 

bibliotecas (públicas, universitárias, especializadas etc.), os centros culturais, arquivos e 

demais Unidades de Informação (UI) popularmente conhecidas. 

ver também mercado de trabalho informacional; mercado informacional existente e 

não ocupado; mercado informacional de tendências. 

 

redes sociais 

São estruturas abstratas que reúnem ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados, como alternativa para a interação de pessoas geograficamente distantes e que 

geram uma valorização dos elos informais. Tem como principal objetivo a troca de 

informações, alimentando o convívio social e ampliando as possibilidades de conexão e a 

capacidade de difusão de informação. Tal interação pode ser denominada de capital social 

relacional ou cognitivo, que significa o valor constituído entre estes atores sociais, onde o 

relacional refere-se à informação rapidamente difundida por apelo de relação e finalidade de 

estreitamento de laços sociais e o cognitivo é a informação com objetivo de gerar 

conhecimento. Ambos podem ocasionar consequências positivas ou negativas, a partir de 

características como a visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

 

3 ÁREAS ESPECIALIZADAS 

 

análise bibliométrica 

Também chamado de "serviço de bibliometria" é um tipo de serviço bibliotecário de apoio à 

pesquisa oferecido, geralmente, por Unidades de Informação (UI) vinculadas à instituições 

acadêmicas, que disponibiliza diferentes tipos de estudos quanto à visibilidade de seus 

membros e produção científica nos contextos nacional e internacional, tais como 

comparativos de produtividade e impacto, mapas e rankings de ciência, de reconhecimento de 
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tendências e pesquisa etc., assim como o impacto e reconhecimento destes atores em sua 

comunidade. Utiliza-se de bancos de dados institucionais para a solução de problemas 

decorrentes da indexação incompleta das bases de dados comerciais, podendo interligá-los ao 

ORCID, Researcher ID e ResearchGate. Por beneficiar tanto a instituição que recebe maior 

projeção, quanto os pesquisadores (sejam eles professores ou estudantes) no direcionamento 

adequado e melhor indexação de suas pesquisas, este serviço aumenta o interesse na UI e 

requer do profissional que o realiza as competências de interação com o usuário (pessoal, 

presencial e virtual) e tratamento de grandes contingentes informacionais, para o 

desenvolvimento de suas atividades em três eixos principais: apoio institucional para a 

melhoria da gestão, desenvolvimento, avaliação e divulgação da instituição; apoio ao 

pesquisador a para comunicação científica, desenvolvimento de carreira e identificação de 

indicadores e a formação e desenvolvimento de competências para a formação dos usuários 

em competências em informação. 

ver também bibliometria; serviço de apoio à pesquisa; bibliometria avaliativa; 

bibliometrista. 

 

análise de sistemas 

Serviço bibliotecário especializado na área tecnológica, que promove a transformação nas 

organizações pela incorporação de novas tecnologias através das inovações desenvolvidas 

para a resolução de problemas corporativos, no desempenho de atividades de rotina e na 

melhoria das condições de trabalho e de vida. As áreas de atuação deste profissional são: 

análise de sistemas; auditoria de sistemas de informação; projeto e engenharia de software; 

administração de banco de dados; gerência de área; gerência/administração de redes de 

pequeno e médio portes; e docência no ensino de informática. As principais competências que 

o analista de sistemas deve desenvolver são: raciocínio lógico; iniciativa na resolução de 

problemas e desenvolvimento de softwares; flexibilidade; aperfeiçoamento constante nas 

atualizações tecnológicas; conhecimento do negócio em que atua; gerenciamento de projetos; 

criatividade; e ter boas relações interpessoais. 

 

bibliometria 

Criado por Paul Otlet na obra "Traité de Documentation: le livre sur le livre" em 1934, o 

termo bibliometria foi definido como uma parte da bibliologia que trata das medidas ou 

quantidades aplicadas ao universo dos livros. Atualmente, vem se consolidando como uma 

importante ferramenta na área da gestão de pesquisa ao auxiliar no plano estratégico 
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universitário e direcionar o investimento de recursos institucionais acerca das políticas 

científicas, além de compor um promissor nicho de trabalho para os bibliotecários que atuam 

no serviço de referência a docentes e pesquisadores. 

ver também análise bibliométrica; bibliometria avaliativa; bibliometrista. 

 

bibliometria avaliativa 

É um tipo de bibliometria realizada em parceria com o indivíduo avaliado e que depende de 

sua proatividade para a devida precisão dos resultados. Trata-se de um método que exige 

exaustividade na coleta e análise dos dados para a obtenção de seu objetivo. 

ver também bibliometria. 

 

bibliometrista 

Cargo atribuído ao profissional especializado na área de Bibliometria, atuante no 

desenvolvimento de serviços de comunicação científica e análises bibliométricas mais 

aprofundadas de nível institucional. 

 

biblioterapia 

Termo originário da junção dos radicais gregos biblion (livro) e therapeia (terapia), a 

Biblioterapia é uma área específica da Biblioteconomia que une a leitura a tratamentos 

terapêuticos auxiliares para pacientes com necessidades emocionais e/ou comportamentais. 

Considerada uma prática multidisciplinar, envolve bibliotecários, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais e outros profissionais de áreas afins, com o intuito de promover a resolução 

de problemas pessoais através da socialização aplicada com a utilização de princípios e 

métodos desenvolvidos e pré-estabelecidos para esta finalidade, podendo ser de nível 

institucional, clínico ou desenvolvimental. Seu especialista, denominado Biblioterapista, deve 

desenvolver como principais competências a estabilidade emocional, o bem-estar físico e a 

noção de caráter dos indivíduos. 

ver também biblioterapia institucional; biblioterapia clínica; biblioterapia 

desenvolvimental. 

 

biblioterapia clínica 

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível clínico possui o objetivo de auxiliar 

o paciente a melhorar problemas comportamentais, sociais, emocionais e morais, através da 

participação voluntária nesse tipo de tratamento ministrado por uma equipe especializada em 
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hospitais, clínicas, institutos e/ou espaços comunitários propícios para o seu pleno 

desenvolvimento. 

ver também biblioterapia; biblioterapia desenvolvimental; biblioterapia institucional. 

 

biblioterapia desenvolvimental 

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível desenvolvimental possui o objetivo 

de auxiliar o paciente a melhorar problemas relacionados a tarefas comuns e cotidianas, como 

divórcio, gravidez, morte, entre outros, através da participação voluntária nesse tipo de 

tratamento que utiliza a técnica da literatura imaginativa e didática na representação de 

situações fictícias e analisa as suas reflexões na rotina real dos indivíduos participantes. 

ver também biblioterapia; biblioterapia clínica; biblioterapia institucional. 

 

biblioterapia institucional 

Considerada um dos três tipos da Biblioterapia, a de nível institucional possui o objetivo de 

auxiliar um paciente, individualmente ou em grupo, inseridos em uma determinada instituição 

a melhorar problemas relacionados a tarefas profissionais como gestão, desenvolvimento e 

tomada de decisões, através da participação voluntária ou indicativa nesse tipo de tratamento 

que utiliza a técnica da literatura didática na representação de situações que propiciem a 

reflexão e aprimoramento no cotidiano dos indivíduos participantes. 

ver também biblioterapia; biblioterapia clínica; biblioterapia desenvolvimental. 

 

ciência de dados 

A literatura especializada da área atribui a primeira aparição do termo ciência de dados ao 

autor William S. Cleveland, quando da publicação de seu estudo "Ciência de dados: um plano 

estratégico para a expansão das áreas técnicas no campo da Estatística", em 2001, cujo 

objetivo era interligar a Estatística à programação e computação de dados. Denominado como 

cientista de dados, o profissional especialista nesta área tem como sua principal atividade 

atuar como protagonista ou auxiliar de pesquisadores e cientistas na realização de 

investigação criativa e análise de dados, oferecendo soluções tecnológicas no uso de dados 

digitais. Suas competências devem focar: domínio estatístico e computacional em programas 

e sistemas de gerenciamento de grande volume de dados; conhecimento do negócio em que 

atua; dados estatísticos; ciência da computação em geral; arquitetura de dados; e boa 

comunicação interpessoal em ambiente corporativo. Sua formação é, portanto, 
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indispensavelmente interdisciplinar com conhecimento nas áreas de curadoria, análise, 

ciberinfraestrutura e aplicação de dados, com ênfase no atendimento ao usuário. 

 

direito autoral 

Também entendido como sinônimo de copyright, se refere ao direito de exclusividade de um 

determinado autor de qualquer espécie sobre a sua obra produzida. Há também uma categoria 

flexível de direito autoral, o Creative Commons, que permite a utilização e compartilhamento 

do conteúdo produzido. Trata-se de uma importante competência do bibliotecário 

contemporâneo, principalmente no quesito da orientação quanto a utilização adequada da 

informação requerida pelos seus clientes e usuários. 

 

estudos métricos 

Geralmente relacionados a dados digitais, tais estudos correspondem a um melhor 

desenvolvimento das práticas de organização, avaliação e disponibilização da informação em 

rede através da análise crítica das métricas relacionadas a ações como cliques, visualizações, 

downloads, compartilhamentos, entre outras, denotando estatisticamente as temáticas em voga 

e suas contribuições para a visibilidade, credibilidade e reconhecimento de determinadas 

pesquisas e seus autores. 

ver também bibliometria; indicador bibliométrico. 

 

indicador bibliométrico 

Trata-se de medidas específicas que, quando analisadas com a devida perícia e antecedência, 

podem contribuir tanto na aprovação de projetos em editais quanto na produção acadêmica 

docente, impactando positivamente nos subsídios destinados para a gestão, planejamento e 

avaliação de instituições de ensino superior bem como no cumprimento de seus objetivos 

organizacionais. 

ver também bibliometria; estudos métricos. 

 

mediação cultural 

Serviço bibliotecário especializado na área cultural, que promove a atribuição de significados 

para a construção dos saberes e questionamentos ligados à vida cotidiana, utilizando-se da 

leitura e literatura como fontes essenciais de questionamentos sociais. Trata-se de uma das 

principais competências que profissional que atua ou deseja atuar com ações culturais no geral 
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deve desenvolver, além de conhecer a respeito de recursos tecnológicos e possuir habilidades 

de relações interpessoais para a interação com o usuário. 

 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

use NTIC. 

 

NTIC 

Também chamadas de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, são consideradas a 

integração de recursos eletrônicos e computação, com a finalidade de aprimoramento do 

processo comunicacional humano, gerando mais conhecimento para a sociedade como um 

todo a partir do compartilhamento em rede e da trajetória de autoaprendizagem não linear de 

leitura permitida por este formato. 

usado para Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

serviço de apoio à pesquisa 

Compreende as tarefas relacionadas à pesquisa acadêmica em geral, como a publicação de 

artigos e análise do impacto institucional em grupos de pesquisa. Engloba os serviços de 

bibliometria, como a análise bibliométrica, e tem como propósito apoiar a comunicação 

científica, principalmente em Unidades de Informação (UI) como bibliotecas universitárias, 

centralizando as atividades de controle e divulgação de resultados de pesquisas institucionais. 

As principais competências do profissional que atua ou deseja atuar na área são: 

conhecimento técnico e gerencial de fontes de informação, representação descritiva, 

metadados, preservação digital e disseminação da informação. 

ver também análise bibliométrica. 

 

serviço de referência 

Tipologia de serviço bibliotecário, surgido no final do século XX nas bibliotecas públicas 

norte-americanas, a partir da necessidade de acolhimento do usuário, para que este 

compreendesse melhor o ambiente através de uma assistência exclusiva e individual, lhe 

proporcionando maior liberdade de pesquisa e autonomia no espaço. Considerada uma 

atividade-fim das Unidades de Informação (UI), tem como principal finalidade a 

intermediação eficaz entre o acervo e seu usuário, para o pleno atendimento de todas as 

informações solicitadas. Pode ser subdividido entre dois tipos de função: o informacional que 

responde a questões e o instrucional que educa os usuários, apresentadas por bibliotecários 



165 
 

especialistas em recursos informacionais e recuperação de dados, geralmente, em um espaço 

físico bem sinalizado e facilmente localizável, contendo um balcão de referência ou a 

departamentalização do setor. As principais competências que o profissional que atua ou 

deseja atuar nesta área deve desenvolver são: boa comunicação interpessoal oral e escrita, 

gestão, capacidade de análise e síntese, conhecimento tecnológico em sistemas de busca e 

fontes de referência eletrônicas, elaboração de produtos como guias e manuais, proatividade, 

flexibilidade, objetividade, liderança e cultura geral; e são recomendadas características 

pessoais como: comprometimento, organização, simpatia, criatividade, confiança, cortesia, 

tato, interesse pelas pessoas, imaginação, adaptabilidade, iniciativa, diligência, paciência, 

entusiasmo, persistência, humildade, devoção ao serviço, independência e automotivação. 

usado para serviço de referência e informação. 

 

serviço de referência e informação 

use serviço de referência. 

 

Teacher-Librarian Collaboration 

use TLC. 

 

TLC 

Também chamado de Teacher-Librarian Collaboration (ou Modelo de Colaboração 

Professor-Bibliotecário em língua portuguesa), é um modelo de atuação profissional proposto 

e desenvolvido por Montiel-Overall entre os anos de 2005 e 2013, que apresenta como 

premissa a função do bibliotecário escolar como sendo algo maior que apenas o suporte ao 

professor ou a promoção da leitura entre os alunos, atingindo uma maior aproximação entre a 

biblioteca e a sala de aula e podendo percorrer por quatro níveis que identificam o tipo de 

comunicação empreendida: coordenação, cooperação, instrução integrada e currículo 

integrado. 

usado para Teacher-Librarian Collaboration. 

 

unidade bibliométrica 

use unidade de bibliometria. 
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unidade de bibliometria 

Setor, departamento ou área da biblioteca de uma instituição que se destina especificamente 

ao controle e análise das fontes dos registros de atividades intelectuais, relacionadas 

geralmente a uma universidade, para que a partir de seu processamento técnico e visualização 

de indicadores seja realizada a promoção de dados bibliométricos que possibilitem três frentes 

de trabalho: 1) controle das fontes de informação de pesquisa; 2) desenvolvimento de 

relatórios de análise, prospectivos e de vigilância; e 3) formação, assessoria e consultoria 

especializada. 

ver também bibliometria; bibliometrista. 

usado para unidade bibliométrica. 

 

web 2.0 

Também denominada como "web social", é um ambiente colaborativo formado, construído e 

atualizado pelos seus próprios usuários. Tem como principal característica a descentralização 

de suas funções, permitindo que os seus participantes consumam e produzam informação 

simultaneamente, potencializando as formas de publicação, compartilhamento e organização 

de informações e ampliando os espaços disponíveis de interação. 

usado para web social. 

 

web social 

use web 2.0. 

 

4 SOFT SKILLS 

 

boas relações interpessoais 

Competência requerida ao bibliotecário, principalmente o que deseja atuar em áreas que 

interferem direta ou indiretamente na interação com o usuário, exigindo uma capacidade 

aguçada na percepção dos problemas e necessidades do público atendido. 

 

comunicação 

Ato de se comunicar, a partir da realização da transmissão e recepção de uma mensagem 

contendo dados, informação que expressam significados, através da utilização das linguagens 

oral, escrita e gestual. Pode ser compreendida como uma competência para a execução do 
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serviço bibliotecário, principalmente no setor de referência, no desempenho da intermediação 

entre o acervo e o usuário. 

 

confiabilidade 

Característica de algo ou alguém que é confiável, que oferece credibilidade nos resultados e 

uma probabilidade de funcionamento correto. Conceito geralmente aplicado a questões 

tecnológicas, como o padrão de segurança de sistemas de gerenciamento de dados, mas que 

também se refere a fidelidade da informação e de seu portador com relação à sua origem. 

 

criatividade 

Competência requerida ao bibliotecário que atua ou pretende atuar em áreas estratégicas da 

empresa, necessitando constantemente estar atento a novas propostas de melhoria no 

desempenho profissional por meio do uso racional e inovador das ferramentas disponíveis à 

execução das atividades cotidianas, como as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). 

 

empatia 

Habilidade de se colocar no lugar do outro, que pode ser aprendida e treinada ao longo da 

vida pessoal e da carreira profissional em prol de uma boa convivência social na comunidade. 

Trata-se de uma característica que interfere diretamente no sucesso profissional dos 

indivíduos, pois contribui para o movimento da inclusão e mudança cultural nos mais diversos 

temas como a deficiência, por exemplo. 

 

flexibilidade 

Característica de algo ou alguém flexível, que apresenta capacidade de maleabilidade e 

qualidades compatíveis com a tolerância e a versatilidade. Está presente em diversos aspectos 

da rotina bibliotecária, como no serviço de criação de classificação e notação de autor, assim 

como na conduta do profissional bibliotecário frente às constantes mudanças e atualizações do 

mercado de trabalho e suas novas rotinas corporativas. 

 

inteligência competitiva 

Também denominada como Inteligência Competitiva Organizacional (ICO), trata-se de um 

modelo de gestão do processo de obtenção, análise, interpretação e difusão de informação de 

valor estratégico, diretamente ligado ao estudo de usuário e relacionado ao processo de 
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vendas, por analisar o comportamento e as preferências dos clientes através das características 

de memória do consumidor. Aplica-se, principalmente, aos profissionais tomadores de 

decisões, pois lida diretamente com a cultura organizacional ao utilizar-se da observação da 

concorrência para a penetração e posicionamento de marca no mercado, gerando um 

diferencial competitivo para as empresas. Tem como principal objetivo prever as situações 

críticas e buscar resultados mais eficientes, a partir da prospecção e monitoramento de 

informações estratégicas transformadas em subsídios para os membros da organização em 

prol da competitividade corporativa e agregando valor aos processos cotidianos. As principais 

competências requeridas ao profissional que deseja atuar nesta área são: facilidade de 

relacionamento, ética, criatividade, determinação, atenção aos detalhes, persistência, arguição, 

comunicação interpessoal e redação oral e escrita. 

 

liderança 

Ato de liderar ou função exercida por quem lidera espontânea ou ocasionalmente em uma 

instituição. Trata-se de uma característica do indivíduo que influencia um grupo de 

contingente humano para a concretização de determinadas atividades, revelando inclinação 

para a ascendência e possíveis traços de autoridade, que podem ser entendidos como 

qualidades a quem ocupa cargos de chefia. 

 

maleabilidade 

Característica do indivíduo maleável, que apresenta flexibilidade em suas decisões e é de fácil 

adaptação a diferentes ambientes e situações adversas. Trata-se de uma importante 

competência a ser desenvolvida pelo profissional bibliotecário, visto as constantes mudanças 

e atualizações do mercado de trabalho e suas novas rotinas corporativas.  



169 
 

ÍNDICE REMISSIVO 

 

Administração, 138, 153 

Análise bibliométrica, 138, 158 

Análise de sistemas, 138, 159 

Atualização tecnológica, 139, 153 

Avaliação de desempenho, 139, 154 

Bibliometria, 139, 159 

Bibliometria avaliativa, 140, 160 

Bibliometrista, 140, 160 

Biblioterapia, 140, 160 

Biblioterapia clínica, 140, 160 

Biblioterapia desenvolvimental, 141, 161 

Biblioterapia institucional, 141, 161 

Boas relações interpessoais, 141, 165 

Ciência de dados, 141, 161 

Competência, 142, 154 

Competência em Informação, 142, 154 

Competência pessoal, 142, 154 

Competência profissional, 143, 155 

Comunicação, 143, 165 

Confiabilidade, 143, 166 

Conhecimento do negócio, 143, 155 

Consultoria, 144, 155 

Consultoria informacional, 144, 156 

Criatividade, 145, 166 

Direito autoral, 145, 162 

Empatia, 145, 166 

Empreendedorismo, 145, 156 

Estudos métricos, 145, 162 

Flexibilidade, 146, 166 

Gerenciamento de projetos, 146, 157 

Indicador bibliométrico, 146, 162 

Inteligência competitiva, 146, 166 

Liderança, 147, 167 

Maleabilidade, 147, 167 

Marketing, 147, 153 

Mediação cultural, 147, 162 

Mercado de trabalho informacional, 148, 

157 

Mercado informacional de tendências, 148, 

157 

Mercado informacional existente e não 

ocupado, 148, 157 

Mercado informacional tradicional, 149, 

158 

Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, 149, 163 

NTIC, 149, 163 

Pedagogia, 149, 153 

Redes sociais, 149, 158 

Serviço de apoio à pesquisa, 150, 163 

Serviço de referência, 150, 163 

Serviço de referência e informação, 151, 

164 

Teacher-Librarian Collaboration, 151, 164 

TLC, 151, 164 

Unidade bibliométrica, 151, 164 

Unidade de bibliometria, 151, 165 

Web 2.0, 152, 165 

Web social, 152, 165 


