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RESUMO 

 

Este estudo objetiva identificar as competências do bibliotecário contemporâneo, como 

pressuposto para o delineamento de perfis profissionais e para a elaboração de 

currículos baseados em parâmetros de competências, conforme instituiu a Resolução 19, 

de 13 de março de 2002, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Superior (CNE/CES). Para atingir o objetivo proposto, em primeiro lugar, traçou-se um 

marco teórico voltado à contextualização da sociedade contemporânea na qual atua o 

profissional e à caracterização da lógica conceitual e político-ideológica que perpassa a 

noção de competência; em uma segunda fase, fez-se um estudo exploratório da 

literatura da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação sobre formação e perfil 

profissional, em perspectiva histórica e com ênfase em competências, para desvelar os 

discursos e as expectativas, de modo a que se pudesse fazer o cotejamento de idéias, 

conceitos e propostas de professores, dos especialistas e técnicos, no que tange aos 

saberes, habilidades e atitudes que, segundo esta visão, devem embasar a formação do 

profissional, de modo a potencializar a mobilização de competências nas ações 

profissionais; o resultado aponta a persistência das funções social e de mediação que o 

profissional exerce milenarmente na sociedade, inclusive com perspectiva de 

continuidade; revela que o bibliotecário disputa espaço com outros profissionais no 

segmento que deve ser atendido pela biblioteca especializada e serviços de informação 

especializados, uma vez que, nestes espaços, a informação ganhou caráter de 

commodity, aspecto que não vem sendo contemplado na formação deste profissional; 

por fim, faz-se uma análise contrastiva entre as competências cotejadas na literatura 

científica e aquelas propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, objetivando 

encontrar similitudes, divergências e omissões entre os conjuntos de competências 

apontados por cada constructo. Constata-se a necessidade de reformulação da formação 

profissional, de modo a preparar o bibliotecário para atender ao segmento das 

bibliotecas universitárias e especializadas e para o gerenciamento de serviços e sistemas 

de informação de base tecnológica e de cunho estratégico e mesmo para renovar a sua 

atuação no setor das bibliotecas públicas e escolares. 

 

 

Palavras-chave: Bibliotecário – competências; Bibliotecário – formação; 

Competências profissionais; Trabalhador – formação; Trabalho – organização; 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify the skills of the modern librarian, as a prerequisite for the 

design of occupational profiles and curricula for the development of skills-based 

parameters, as introduced Resolution n. 19, March 13, 2002, the Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior(CNE / CES). To reach that goal, first drew up 

a theoretical framework focused on the contextualization of contemporary society in 

which it operates and the professional characteristics of the conceptual logic and 

political-ideological permeates the notion of competence, in a second phase, it was 

made an exploratory study of literature in the field of Library and Information Science 

on training and professional profile in a historical perspective and emphasis on skills, to 

reveal the discourses and expectations, so that you could do the comparison of ideas, 

concepts and proposals from teachers, specialists and technicians, with respect to 

knowledge, skills and attitudes that, in this view, should support the professional 

training in order to enhance the mobilization of expertise in professional actions, the 

result shows that the social functions and professional mediation continues for 

millennium in society, including the prospect of continuity, reveals that the librarian 

compete with other professionals in the segment that should be served by specialized 

library and specialized information services, since these spaces the information gained 

commodity character, an aspect that has not been included in this professional training, 

and finally, it was mad a contrastive analysis between the skills collated in the scientific 

literature and those proposed by the Diretrizes Curriculares Nacionais, in order to find 

similarities, differences and omissions between the skill sets for each indicated 

construct. There is a need to reform professional training, in order to prepare the 

librarian to serve the segment of the university and specialized libraries and 

management of service and information systems according to  technology and strategic 

nature and even to renew their work in the sector of public and school libraries. 

 

Keywords:  Librarian-skills. Librarian-training. Professional skills.  Worker-training. 

Work-organization. Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 



 

 

Nos albores do século XX, em 1999, Prahalad, um estrategista empresarial americano, 

anuncia ao mundo dos negócios que há oito mudanças a serem feitas com urgência em 

suas organizações, sob pena de insucesso. Desde a década de 1950, os analistas sociais e 

econômicos anunciam mudanças, sem parar. De fato, a complexa economia que rege o 

mundo dos negócios e o avanço científico e tecnológico vêm movendo a sociedade com 

muito mais rapidez. 

  

Na base destas mudanças, estão um conjunto de processos tecnológicos gerados pelo 

conhecimento, viabilizados pelas tecnologias da informação e comunicação e 

controlados pela política econômica, que hoje dão as cartas no mundo.  

  

Esta conjuntura gera um novo modelo produtivo, intensivo em conhecimento e em 

informatização dos procedimentos e vulnerável à instabilidade do mundo dos negócios e 

faz surgir também um novo profissional, com um perfil rico em saberes, múltiplas 

habilidades e preparado para as contínuas reconversões dos processos de trabalho, na 

medida que é consciente de sua responsabilidade profissional e, assim, mais 

comprometido com seu sucesso e o da organização, pronto para continuar gerando a 

inovação permanente nos processos e nos produtos e para responder à imprevisibilidade 

do mercado, causada pela internacionalização da economia, que acirra a 

competitividade entre os países e entre as organizações. 

A emergência da noção de competência e sua adoção como modelo de gestão do 

trabalho e como parâmetro para os sistemas educacionais representam a culminância 

deste movimento de adaptação dos processos de trabalho e resultam de decisões ou de 

imposições de ordem política, econômica, social e técnica. Ou seja, a classe empresarial 

optou pelo modelo de competência.entendendo que esta categoria social responde com 

mais efetividade ao cenário de inconstância e de mutações tecnoeconômicas que agitam 

o mercado e impactam a produção, exigindo menor contingente de pessoal, porém mais 

qualificado e polivalente, preparado para mobilizar todas as suas potencialidades  

cognitivas   e  atitudinais  para  solucionar  os  problemas  surgidos  em situações de 

emergência e crise. 
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Nesta sucessão de mudanças, a profissão do bibliotecário foi das mais afetadas, uma vez 

que as tecnologias da informação introduziram novos conceitos e práticas nos métodos 

de gerenciamento da informação, promovendo mudanças muito profundas na área e 

atingindo, de modo muito direto, seus processos de trabalho. O fenômeno de 

convergência de mídias, no campo da eletrônica e das telecomunicações, em contínuo 

processo de desenvolvimento  vem acirrando este estado de confusão e instabilidade no 

campo de trabalho do bibliotecário. Sabe-se que a solução deste problema passa pela 

delimitação do espaço de trabalho deste profissional e pela definição das competências 

que vão lhe assegurar a participação neste mercado competitivo, uma vez que, com a 

introdução das tecnologias nos processos de tratamento da informação, surgiram muitos 

outros profissionais nas atividades de trabalho centradas na informação. 

A partir da promulgação da Lei 9 394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), sistema educacional brasileiro passou a adotar os 

parâmetros de competência em todos os níveis de ensino. E embora haja muitos 

questionamentos sobre este modelo curricular, por causa de sua aproximação com o 

modelo de gestão do trabalho –  também baseado em competência – conforme promulga 

a lei, a educação profissional e o ensino superior são as instâncias educativas 

apropriadas para a formação de profissionais para o mercado de trabalho, neste sentido, 

tem pertinência a aplicação de um modelo baseado em competência. 

 

Neste estudo, tomando como referencial a aplicação do modelo de competência à 

formação do bibliotecário, imposta pelas diretrizes curriculares do CNE/CES 

(Resolução 19, de 13/3/2002) e o consenso nos meios bibliotecários de que a formação 

do profissional não está acompanhando a demanda da sociedade, intenta-se refletir 

sobre os saberes, os saber-fazeres e as atitudes que o bibliotecário deve apresentar como 

potencial gerador de competências a serem mobilizadas na ocupação profissional. 

 

Na perspectiva de melhor elucidar o fenômeno da emergência da noção de competência 

e de sua aplicação como parâmetro nos sistemas educacionais, especialmente na 

formação do bibliotecário, neste estudo, considerou-se necessário penetrar nos 
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meandros ideológicos e conjunturais que levaram a esta mudança estrutural no campo 

do trabalho e da educação e, para tanto,  buscou-se a fundamentação teórica por meio de 

conceitos e idéias emitidos por especialistas de diversas áreas, com ênfase na relação 

educação e trabalho, a fim de apresentar um debate contextualizado e fundamentado nas 

teorias dominantes.  

  

Com base nesta fundamentação, busca-se, então, estudar a literatura específica da área 

de Biblioteconomia, para levantar competências específicas e contrastá-las com as 

competências sugeridas pelo Conselho Nacional da Educação para orientar a 

estruturação do currículo dos cursos de graduação desta mesma área. Desta forma, 

encaminha-se este trabalho com os objetivos a seguir explicitados. 

 

Objetivo geral 

 

Construir um referencial teórico, delineando um perfil profissional do bibliotecário 

contemporâneo, visando a embasar a elaboração de currículos de graduação em 

Biblioteconomia, estruturados segundo parâmetros de competência, a partir de uma 

análise da literatura no campo das relações entre educação e trabalho, que discute tais 

parâmetros e a literatura específica da área de Ciência da Informação, que trata desta 

profissão e das demandas que sofre da sociedade atual.     

  

 Objetivos específicos 

  

1) A partir da análise da literatura sobre a relação educação e trabalho, traçar um 

panorama teórico que possibilite: 

a)  compreender a lógica conceitual que estrutura a sociedade contemporânea, do 

ponto de vista de sua base material de produção e do seu alicerce político-

ideológico, de modo a esboçar o ambiente no qual atua o profissional; 

b) identificar posicionamentos teóricos que alçam a educação, o conhecimento, o 

trabalho como fonte de riqueza e de crescimento econômico, e que, de modo 

subliminar, fomentam o surgimento da noção de competência; 
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c) entender a construção da categoria competência no campo das relações educação 

e trabalho, do ponto de vista político, econômico e social como também a lógica 

que orienta sua aplicação no âmbito da formação profissional. 

2) Através da prospecção da literatura específica da área de Biblioteconomia, 

especialmente de fontes surgidas a partir de 2002, quando são promulgadas as 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação na área, identificar 

propostas e modelos de formação e de delineamento de novos perfis profissionais 

baseados em parâmetros de competência; 

3) Analisar contrastivamente os resultados das análises anteriores, cotejando 

referenciais conceituais, papéis atribuídos aos blibliotecários e competências 

identificadas na literatura e confrontando tais competências com aquelas indicadas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Biblioteconomia, expressas na Resolução CNE/CES, nº 19, de 13 de março de 2002. 

Problematização: 

A relação educação e trabalho é tema recorrente quando se tem de abordar propostas 

pedagógicas voltadas à formação profissional, isto porque, as políticas educacionais 

desde o século passado têm sido atreladas ao mundo do trabalho, influenciadas pela 

concepção da Teoria do Capital Humano, que postula que o investimento em educação 

resulta em aumento da taxa de crescimento econômico dos países e também dos 

indivíduos, o que lhes dá garantia de renda e posição social.  

  

Neste sentido Acácia Kuenzer (1988, p.14) afirma que  

  
A falta de compreensão teórica da relação entre educação e trabalho, bem 

como a dificuldade de compreender como ela tem histórica e cotidianamente 

ocorrido no interior das formas concretas que a contradição entre capital e 

trabalho vai assumindo, tem concorrido para a formulação de políticas 

educacionais e propostas pedagógicas muitas vezes desastrosas. 

 De fato, da mesma forma que não se deve desvincular a formação profissional do 

ambiente no qual o indivíduo vai atuar, seria redutor também fazer da escola a repetição 

do mundo mecânico do trabalho, pois que, conforme frisa a Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação (CONFERÊNCIA, 1998), é missão 

precípua da Educação Superior educar e formar cidadãos e cidadãs altamente 
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qualificados para atender a todos os aspectos da atividade humana, incluindo a 

capacitação para o trabalho e não apenas restringindo-se a ela. 

  Além disso, na sociedade atual há que se considerar alguns fatores determinantes, tais 

como a permanente mudança das formas de produção, estimuladas pelos princípios da 

competitividade predominante no mercado; a interferência das tecnologias de 

informação e comunicação nas formas de trabalho, e, por sua vez, a rápida e constante 

evolução destas tecnologias, que, a cada dia, criam novos processos de trabalho; a 

mudança na estrutura do mercado com a redução dos postos de trabalho; a aproximação 

entre as profissões, causadas pela aplicação das tecnologias de informação à produção,  

e a gama de conhecimento científico e tecnológico envolvidos nestes processos.  

 Muito se tem falado sobre a quebra de paradigmas na sociedade contemporânea  e, a 

propósito disto, no filme documentário A Questão dos Paradigmas, anuncia-se que, – 

“Quando um paradigma muda todo mundo volta a zero” – ou seja, o mundo precisa 

aprender as novas regras e se adequar a elas; a sociedade contemporânea ainda está se 

acomodando às novas regras sociais impostas por todo este complexo de mudanças 

acima relatado. No caso específico do bibliotecário a situação é bastante complexa, pois 

atuando em um campo de trabalho sensível às inovações tecnológicas no campo da 

teleinformática, as mudanças em sua área têm sido profundas, rápidas e contínuas.  

Por exemplo, dentre as oito mudanças apontadas por Prahalad (1999, p.40-46) conforme 

anunciado no início deste texto, três delas interferem diretamente no seu trabalho; uma é 

a convergência entre informática e telecomunicações, que muda o processo de 

socialização da sociedade; a outra é o fim da intermediação, que resulta da primeira e 

que anuncia que “a distância entre produtor e o usuário final está diminuindo” 

(PRAHALAD, 1999); e a terceira é a diluição entre as linhas que dividem os setores do 

mercado. Isto equivale a dizer que o trabalho do bibliotecário tem de passar por uma 

reconversão, pois novos conceitos, tecnologias e processos  foram adicionados aos seus 

modelos de produção de serviços, porque a essência do trabalho do bibliotecário é a 

intermediação entre os recursos da informação e o usuário, pelo menos até antes do 

fenômeno da conversão de mídias; este fato também produz o afastamento ou a 

aproximação das ocupações dedicadas ao trabalho com informação; isto equivale a dizer 

também que ele deve esquecer – outra convenção citada por Prahalad –  muitas das suas 

competências e adquirir outras novas.  
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Neste cenário tão mutante, complexo e competitivo o desafio é evidenciar estas 

competências, de modo a tornar nítida as fronteiras que demarcam o campo de atuação 

do bibliotecário e o diferenciam dos demais profissionais da informação. Isto é o que 

pretende fazer este estudo, a partir dos seguintes pressupostos: 

  

A formação profissional universitária do bibliotecário deve centrar-se: 

  

1)  no aprofundamento das competências básicas (nucleares ou essenciais), postuladas 

pela UNESCO, fundamentadas nos quatro pilares por ela defendidos:  

a) aprender a conhecer, ou seja estar consciente de que o conhecimento é a base do 

desenvolvimento do ser humano e que, portanto, é preciso fundamentar a 

formação pessoal em uma sólida base cultural e científica, o que implica 

também no aprender a aprender, isto é reconhecer que o conhecimento está em 

permanente evolução e, deste modo, é mais didático aprender como chegar ao 

conhecimento acumulado,  e, concomitantemente,  exercitar a crítica e a 

criatividade, estimulando a produção de conhecimento novo;  

b) aprender a ser, no sentido de aprender a conhecer a si mesmo, para a mais 

completa realização como ser humano;  

c) aprender a fazer, como forma de preparação para atuar na sociedade, inclusive 

para o mundo do trabalho;  

d) aprender a conviver, reconhecendo e aceitando a multiplicidade cultural da 

Humanidade e aprendendo a preservá-la; 

  

2)  na modulação de um perfil profissional para atuar em uma dada realidade política, 

econômica, social e cultural,  a partir do desenvolvimento de conhecimentos 

especializados, habilidades e atitudes profissionais que potencializem a emergência 

de competências gerais e especializadas inerentes à sua área de atuação e seu 

entorno; 

  

3)  no privilegio, acima de tudo,  da articulação do conhecimento com a vida, tal como a 

contextualização sociopolítica e cultural  dos diversos saberes apreendidos, em 

busca da construção de sentidos inter e transdisciplinares;  
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4)  na transcendência das estratégias meramente econômicas, focando-se no princípio de 

formação integral e integradora do indivíduo e dele com o ambiente, tendo como 

pilar de sustentação as demandas sociais e a função social da profissão do 

bibliotecário, o fortalecimento do senso investigativo e científico,  da civilidade, da 

cidadania, e da democracia, levando o cidadão bibliotecário a  ser reflexivo, criativo 

e emancipado, para saber o que faz, por que faz, e como pode mudar uma 

determinada situação, assim, ele  próprio sempre saberá encontrar o ponto de 

mutação no momento de enfrentar os desafios;. 

  

5) na promoção do desenvolvimento cognitivo e do domínio de conteúdos e 

metodologias profissionalizantes especializados do campo da Biblioteconomia, da 

Ciência da Informação e de áreas do conhecimento correlatas, de modo a que 

venham a solidificar a formação do profissional e expandir sua visão crítica sobre a 

pluridisciplinaridade e complexidade que envolvem os fatos que se desenrolam nas 

tramas do mundo.  

   

Nota Metodológica  

Para atingir o objetivo proposto o estudo centrou-se em duas fases investigativas; a 

primeira dedicou-se  

 ·ao tracejo do referencial teórico que explicita o contexto que favorece  o 

surgimento da noção de competência e no qual atua o bibliotecário (capítulo 

2);  

 ·ao esboço do marco teórico relativo à noção de competência, com ênfase no 

espaço educação e trabalho e sob a ótica, principalmente, da corrente 

francesa, visto que a essência do pensamento francês é o fortalecimento dos 

laços entre trabalho e educação, na medida que, na teoria de competência, os 

pensadores franceses valorizam o repertório de conhecimento adquirido pelo 

sujeito na escola.  

 A segunda fase é constituída de: 

 estudo exploratório da literatura da área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação,  em perspectiva histórica, quando se analisa principalmente um 

artigo de 1960, do eminente bibliotecário espanhol Javier Lasso de la Vega; 
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e depois faz-se um recorte e passa-se a analisar a literatura sobre formação e 

delineamento de novos perfis, com ênfase em  competências,  

preferencialmente a partir  de 2002, quando foram promulgadas as diretrizes 

curriculares do CNE/CES referentes aos cursos de Biblioteconomia; esta 

análise qualitativa de conteúdo adota um método iterativo  de identificação 

de significados relevantes, com o propósito de cotejar as competências 

apontadas pelos especialistas da área.  

 análise contrastiva entre as competências cotejadas da literatura e as 

competências indicadas pelas Diretrizes Curriculares nacionais como 

parâmetro para  os cursos de Biblioteconomia, objetivando identificar 

similitudes, divergências e omissões entre os conjuntos de competências 

indicadas por cada constructo.  

 ·Por fim, reflete-se sobre os conceitos evidenciados na revisão de literatura e 

no estudo empírico, apresentando-se uma síntese dos resultados. 

 Deste modo, o segundo capítulo desta dissertação aborda as transformações sociais, 

políticas e econômicas que fizeram emergir a chamada sociedade do conhecimento, um 

contexto que, pela valorização do saber e pelas implicações político-ideológicas, 

econômicas e sociais, mostra-se favorável ao florescimento da noção de competência; 

ainda no capítulo dois, procura-se refletir sobre os aspectos teórico-metodológicos e 

envolvimentos políticos, econômicos e sociais que engendram a noção de competência 

tanto no mundo do trabalho quanto no campo da educação; os capítulos três e quatro 

dedicam-se à análise da literatura da área de Biblioteconomia que se reporta à formação, 

perfil e competências profissionais, procurando-se desvelar os discursos e as 

expectativas, para fazer emergir as idéias, conceitos e propostas dos especialistas e 

técnicos da área, de modo a que se pudesse fazer um cotejamento das competências 

remanescentes e das emergentes a serem estimuladas na formação do bibliotecário, 

pressupondo-se que, por meio da potencialização destas competências, possa-se 

assegurar nível de excelência profissional na sua atuação, na atual conjuntura da 

sociedade. Por fim, apresentam-se os resultados, tecendo-se considerações inferidas da 

fundamentação teórica e da análise da literatura específica.  
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Espera-se com os resultados alcançados contribuir para o delineamento de perfis de 

bibliotecário consoante a realidade e também com a estruturação de currículos que 

potencializem a emergência destas competências e, em última instância tem-se a 

expectativa de também contribuir com o desenvolvimento da Biblioteconomia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

 

O valor atribuído à informação pelos segmentos produtivos e estratégicos e os novos 

processos eletrônicos de gestão criados para facilitar o seu manuseio e aplicação, 

mudaram o conceito e as práticas de processamento e difusão da informação, 

dominantes  até a década de 1980, apontando para a necessidade de adequação do perfil 

do bibliotecário e para a busca de um novo modelo de ensino que prepare este 

profissional para enfrentar a nova realidade. 

 

No entanto, sabe-se que o problema não é localizado, pois as intervenções introduzidas 

no mundo do trabalho são fruto de mudanças amplas na sociedade, na economia e nas 

formas de produção e que, deste modo, afetam todos os segmentos profissionais. No 

capítulo seguinte, procura-se refletir sobre esta realidade e como ela se apresenta mais 

especificamente na profissão do bibliotecário. 

 

2.1 Uma Sociedade Que Valoriza a Noção de Competência 

Em 1959, Peter Drucker lançava o livro  Fronteiras do Amanhã (The Landmarks of 

Tomorrow), no qual enunciava a teoria da Economia do Saber; e ele o fez ao perceber 

que a força de trabalho e a produção em série de bens materiais deixava de ser o eixo 

central da economia e que o epicentro era ocupado pela produção, em grande 

quantidade, de bens não-materiais, ou seja, de bens simbólicos, como a informação e o 

conhecimento (DRUCKER, 1964). Naturalmente a sociedade pós-industrial não deixou 

de produzir os bens materiais, na verdade ela reduziu a quantidade de operários menos 

qualificados e até mesmo de técnicos, de gerentes e dirigentes, que foram substituídos, 

de algum modo, pela tecnologia ou pelos processos de controle; assim, como é evidente 

que este fenômeno não aconteceu igualmente com a mesma intensidade em todos os 

lugares; no Brasil, aonde a indústria chegou tardiamente e o atraso tecnológico é 

histórico, convive-se com realidades diferentes, quais sejam ainda a agricultura de 

subsistência, a industrialização e alguns núcleos de excelência em conhecimento; 

enquanto que nos Estados Unidos, no meado da década de 1970, os trabalhadores do 

setor da informação respondiam por 47% da força de trabalho, os operários industriais 

por 28%, os trabalhadores em serviços por 22% e os do setor agrícola por 3% 

(KUMAR, 1997, p. 24). 
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Com efeito, em grande parte do Ocidente, as mudanças orgânicas que começavam a 

esgarçar o tecido social anunciavam o esgotamento das formas históricas de produção 

do Capital, que usavam os recursos naturais, o trabalho e o dinheiro como fatores de 

produção e, neste interregno, as formas produtivas tomavam como recurso o 

conhecimento.  Este fenômeno emergiu como resultado concreto do investimento em 

ciência e tecnologia e em pesquisa e desenvolvimento, desde as gerações passadas, e 

que se intensificou no século XX, produzindo uma quantidade tão grande de 

informações cientificas e tecnológicas que os países avançados, após a Segunda Guerra, 

investiram maciçamente na descoberta de meios mais eficientes para armazenar e 

gerenciar o conhecimento acumulado, o que culminou com o nascimento da informática 

(SARACEVIC, 1996, p. 46). 

 

A questão, no entanto, é complexa e tem muitas variáveis e principalmente muita 

motivação política e econômica; Kumar (1997), evocando outros teóricos da Sociedade 

da Informação, assinala que o clima para o seu surgimento vem sendo preparado, há 

mais de um século, por cientistas, tecnólogos e especialistas em marketing, que 

buscavam o controle da organização social, da produção e de sua distribuição como 

forma de poder; Naisbitt, por exemplo, aplaude o poder de controle do computador 

dentro das organizações, ponderando que ele vai substituir o sistema administrativo 

piramidal e hierárquico criado para fiscalizar as pessoas e o que elas faziam dentro das 

instituições, assim como, para ele, as redes instauram o fluxo de comunicação dentro da 

empresa e reestruturam o poder. (NAISBITT, 1984, apud KUMAR, 1997, p. 26); o 

controle sobre a estrutura social e suas organizações é um pressuposto para o avanço do 

capitalismo, daí a busca intensiva de meios para promovê-lo eficazmente; Beniger, 

denomina este movimento de “revolução do controle” e retrata a sociedade da 

informação como a culminância desta estratégia projetada pelo capitalismo desde a 

sociedade industrial: 

A sociedade da informação não é produto de mudanças recentes... mas, sim, 

de aumentos na velocidade do processamento material e dos fluxos através 

da economia material, que se iniciaram há mais de um século. Da mesma 

forma, o microprocessamento e a tecnologia da computação, ao contrário da 

opinião ora em moda, não representam uma nova força desencadeada apenas 

há pouco tempo sobre uma sociedade despreparada, mas tão-somente a etapa 

mais recente do desenvolvimento contínuo da revolução do controle. 

(BENIGER, 1985, apud KUMAR, 1997, p. 31) 
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Estes fatos associados à facilidade de acesso à informação, o culto ao saber e o uso 

intensivo do conhecimento e das tecnologias da informação nas formas produtivas e, em 

praticamente, todas as atividades humanas emolduram a sociedade contemporânea; 

muitos teóricos, no entanto, ponderam que a sociedade da informação é fruto da 

convergência entre mídias e é caracterizada pela alta conectividade dos meios de 

comunicação, que permitem o tráfego intenso e rápido das informações por meio das 

redes eletrônicas; outro ponto destacado é o descolamento da informação de um suporte 

físico, como o livro, o disco ou um filme; ela agora pode ser representada diretamente 

em uma intranet ou na Internet e, deste modo, pode ser alcançada pelo usuário a 

distancia, sem intermediação de tempo, espaço ou de um especialista, como o 

bibliotecário; Kumar, na citação abaixo, ilustra bem esta questão da convergência, 

recorrendo a um pensamento de Daniel Bell (1980) e, mais adiante, aprofunda sua 

reflexão, evidenciando a magnitude destas transformações no relacionamento social e 

no campo do trabalho:  

O computador, por si só, transformaria muitas das operações da sociedade 

industrial. Mas o que gerou a sociedade da informação, argumenta Bell, foi a 

convergência explosiva de computador e telecomunicações (casamento este 

que alguns abençoaram com o ingrato nome de „compunicações‟). Essa 

união acabou com a antiga distinção entre processamento e disseminação de 

conhecimento. [...] A troca de informações em todo o mundo entre 

estudiosos e especialistas também está se tornando rapidamente uma 

realidade.  Os catálogos de grandes bibliotecas e arquivos podem ser 

consultados de inúmeros locais diferentes, com o auxílio de um terminal de 

computador (KUMAR, 1997, p. 22 e 28) 

 

Na verdade, apropriada pelas concepções capitalistas, a ciência e a tecnologia passam a 

ser o motor do desenvolvimento e, estrategicamente aplicado, o conhecimento  vem 

produzindo o fenômeno da inovação científica, tecnológica e organizacional, induzido 

por um processo contínuo de aprendizado e formação de massa crítica, que fecha o 

círculo virtuoso, com a geração de conhecimento novo; na esteira deste processo, a 

informação, o conhecimento e o aprendizado são fatores relevantes e conceitos 

fundamentais para a compreensão das transformações pelas quais passa a sociedade 

atual e para a elucidação dos rumos que vêm tomando a ordem econômica na 

contemporaneidade. (LASTRES, 1999). O que é patente é que  este processo de 

cientificização do cotidiano e de aplicação intensiva das tecnologias nas formas 

produtivas produziu um padrão de desenvolvimento centrado na intelectualidade das 

pessoas; associado a isto o avanço alcançado pelas tecnologias de informação e da 
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comunicação permitiu a automação dos processos industriais,  dos serviços, do 

cotidiano  e do lazer, com significativo aumento da produção e redução da matéria-

prima e da força de trabalho humana, daí a conclusão de Marlin de que 

 

São necessários cada vez menos operários para gerar um volume de 

produção cada vez maior. [...] A origem está no enorme aumento de 

produtividade do trabalho causado pela aplicação planejada e sistemática do 

conhecimento ao fazer, aperfeiçoando ferramentas, processos e produtos e 

criando tecnologia [...] (MARLIN, 1995, p. 7).  

 

A constatação de que a aplicação do conhecimento como fator de produção tornou-se o 

grande diferencial da economia na sociedade contemporânea levou os países avançados 

a investirem na criação de sistemas educativos fortes, voltados à preparação das bases 

cultural e científica de suas sociedades, e na instalação de estruturas abrangentes de 

informação, capazes de propiciar a difusão do conhecimento; por isso, os países, como o 

Brasil, que ainda não resolveram suas dificuldades educacionais e não investiram na 

educação científica e tecnológica, cada vez mais, afastam-se do epicentro da economia. 

 

 Além destes fatores de ordem técnica, o poder capitalista, na tentativa de responder às 

sucessivas crises econômicas – causadas no pós-guerra pela alta ou pelo confisco do 

petróleo à qual sucede uma onda de depressão na economia internacional – lança mão 

de estratégias de ordem política e econômica que vão produzir mudanças estruturais nas 

sociedades, nas organizações e no mundo do trabalho, como a política de livre mercado 

e de internacionalização do capital  e a adoção de princípios neoliberais na gestão do 

estado, medidas que acirram o nível de competitividade entre as organizações e entre as 

nações, na medida que provocam a instabilidade do mercado; observada sob esta 

perspectiva, pode-se perceber que a sociedade contemporânea emerge dos movimentos 

políticos do capital desde a Sociedade Industrial, quando já valorizava a informação 

como forma de produção (CASTELLS, 1999; DANTAS, 2000). 

Para responder às pressões econômicas oriundas deste contexto tão complexo, as 

empresas buscam estratégias de reação calcadas em redução de custos e supressão do 

emprego; as conseqüências sociais desta medida no mundo do trabalho são desastrosas, 

com o aumento exponencial do desemprego e do subemprego, a precarização das 

formas de trabalho e o enfraquecimento do movimento sindical. A crise do emprego, 

pelo menos nos países avançados, é intensificada, ainda, pelo movimento de 
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reconversão produtiva e do trabalho na década de 1980. Sobre esta crise, Arruda, 

Marteleto e Souza assinalam que a regulamentação do trabalho assalariado, iniciada no 

século XX, começou a ser desmontada antes mesmo que todos os países e todos os 

trabalhadores tivessem sido beneficiados pelo Estado de Providência; segundo eles não 

está ocorrendo o fim do trabalho, mas, sim, o surgimento de novos arranjos trabalhistas, 

como empregos de meio período, de fim de semana, de meia semana etc. (ARRUDA, 

MARTELETO, SOUZA, 2000, s.p.). 

A questão é que o sistema produtivo em uma economia de acumulação flexível é 

altamente mutável, tanto pela racionalidade econômica e técnica como pela agregação 

constante de inovações tecnológicas ao modelo produtivo; esta conjuntura faz rarear o 

emprego e os que persistem são altamente tecnológicos e exigem profissionais com 

múltiplas habilidades, chamados na gestão do trabalho de multifuncionais ou 

polivalentes. Nesta realidade, as atividades funcionais são complexas e embutem 

múltiplos conhecimentos, por isso as organizações optam pelo trabalho em equipe, a fim 

de que os trabalhadores compartilhem entre si o conhecimento de cada um e a soma seja 

o conhecimento multidisciplinar necessário à produção do bem ou serviço. O 

trabalhador do conhecimento, como tem sido chamado este profissional, reúne um 

corpo de saberes científico e técnico e o conjuga às suas habilidades de saber-fazer 

(saber tácito) e às suas atitudes profissionais e pessoais                                                                                                           

(LE BOTERF, 2003, p. 34 ).   

Nesta conjuntura, as empresas, muitas vezes, têm de recorrer a manobras radicais de 

reação à instabilidade do mercado e de adaptação a uma nova realidade; suas estratégias 

e seus produtos têm vida curta e precisam ser reavaliados, constantemente, em função 

da dinâmica do mercado, por isso  

Ampliam-se os requisitos profissionais. Em adição às qualificações formais, 

são exigidas capacitações tácitas que permitam ao trabalhador atuar como 

agente integrador na dinâmica pesquisa-produção-vendas, o que leva a um 

novo perfil profissional que privilegia a criatividade, a interatividade, a 

flexibilidade e o aprendizado contínuo. (ARRUDA, MARTELETO e 

SOUZA, 2000, s.p.) 

 

É no bojo destas transformações que o sistema de gestão do trabalho por competência 

começa a ser adotado pelas organizações, com a justificativa, pela classe empresarial, de 
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que a noção de competência atende, com mais eficiência, ao cenário de 

imprevisibilidade e de mutações tecno-econômicas rápidas que agitam o mercado e que 

exigem contingente menor de mão-de-obra, porém mais qualificada e polivalente, 

preparada para mobilizar os conhecimentos necessários em situações de emergência e 

crise. Neste sentido, para a classe empresarial e alguns especialistas, o sistema de 

competência valoriza o trabalhador, porque, no processo avaliativo, toma como 

referência sua individualidade, sua responsabilidade e autodeterminação. 

 

O modelo da qualificação, vigente anteriormente e ainda não totalmente descartado, 

toma como referência o posto de trabalho, a formação e o diploma, variante que vem 

perdendo importância na organização do trabalho, sob a alegação da classe empresarial 

de que ele não assegura a competência do sujeito. No entanto, para alguns especialistas, 

o modelo de competência atende, prioritariamente, ao interesse da empresa, na medida 

que ela, vivendo um contexto econômico tão incerto, recorre, com freqüência à 

conversão rápida de seus sistemas, para se adequar à turbulência do mercado e, deste 

modo, utiliza-se de mão-de-obra cada vez mais rotativa.(DUGUÉ, 1998; RAMOS, 

2002; ZARIFIAN, 2002; LE BOTERF, 2003).  

 

Diante deste cenário de instabilidade, tem sido uma tendência do setor produtivo atuar 

na modalidade de gestão por projeto; os profissionais são agregados em torno de 

projetos, cujo fim, em geral, é solucionar um problema e têm começo e fim 

preestabelecidos e o compromisso dos dois lados é garantir a permanência enquanto 

durar o projeto. Nesta circunstância, o trabalho ganha característica de força-tarefa e a 

gestão de pessoal por competência passa a fazer sentido; por sua vez, o profissional 

deve estar sempre motivado para adaptar-se às mudanças e disposto a buscar sua 

atualização e aperfeiçoamento, mediante recursos de educação continuada, ou seja, o 

trabalhador é alguém com mente aberta para mudar e para aprender, habilidade 

essencial em um contexto social em que a corrida tecnológica e a busca por resultados 

constrói e destrói métodos e processos de trabalho, ao tornar rapidamente obsoletos o 

conhecimento (TARAPANOFF, 1999).  

 

Por isso, os analistas da Sociedade do Conhecimento avaliam que, neste modelo de 

sistema produtivo, não há lugar para emprego, pelo menos nos moldes da relação 

empregado e empregador, embora, circunstancialmente, possa haver até mais trabalho; 
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os profissionais são instados, eles próprios, a administrar suas carreiras, adquirindo o 

conhecimento e as competências necessárias para desenvolverem seus perfis, estando, 

assim, preparados para assumir novos papéis;  cada trabalhador é visto como um  

empreendedor, com base em suas competências e habilidades para resolver problemas e 

sua autonomia na tomada de decisão; atuando neste clima competitivo, o trabalhador 

contemporâneo precisa desenvolver sua autonomia e capacidade empreendedora, bem 

como a habilidade de reconhecer e analisar as tendências do ambiente dos negócios e de 

adaptar-se rapidamente a elas, assim como a capacidade de administrar conflitos e 

conviver com as pessoas, objetivando fins comuns, como no trabalho em grupo 

realizado nas empresas; diante da abundância e do valor estratégico adquirido pela 

informação, é preciso ser competente para lidar com ela, o que significa saber selecioná-

la, analisá-la em suas entrelinhas, sintetizá-la e aplicá-la, transformando-a em 

conhecimento; o autodesenvolvimento continuado, combinando várias competências e 

agregando valores do ambiente, é fator de sucesso deste profissional. (DRUCKER, 

2000; ARRUDA, MARTELETO e SOUZA, 2000, TARAPANOFF, 1999; LE 

BOTERF, 2003) 

Neste cenário, muitos especialistas apontam como contribuição no desenvolvimento 

profissional o papel qualificante das tecnologias de informação e da comunicação, que, 

segundo eles, provocam transformação no perfil do trabalhador, ampliando nele o 

raciocínio lógico e analítico e a capacidade de abstração(ZARIFIAN, 2002; 

STROOBANTS, 1998; RAMOS, 2002; LE BOTERF, 2003); os estudiosos destacam 

também o caráter formativo do próprio processo produtivo de certas organizações ditas 

qualificantes, que promovem uma aprendizagem espontânea e natural no sujeito 

(ZARIFIAN, 2002; RAMOS, 2002) e, por fim, os autores assinalam a responsabilidade 

social daquelas organizações que investem na formação do trabalhador, mantendo-o 

potencialmente apto para enfrentar novos desafios (LE BOTERF, 2003, ZARIFIAN, 

2002, RAMOS, 2002). 

No que tange ao delineamento do perfil do bibliotecário contemporâneo, é preciso 

analisar, em uma perspectiva histórica, o impacto causado pelas tecnologias da 

informação e da comunicação nas suas práticas profissionais. Desde os primórdios da 

profissão, a missão do bibliotecário tem sido permitir a todas as gerações o acesso ao 

conhecimento produzido e acumulado pela humanidade; foi com este propósito que 
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Calímaco (c305-c.240 a. C.), poeta e bibliotecário grego,  produziu em 120 rolos de 

papiro o Pinakes, catálogo que referencia grande parte do acervo da biblioteca de 

Alexandria; e Conrad Gesner (1516-1565), bibliotecário suíço, organizou e publicou a 

bibliografia Bibliotheca Universalis; a institucionalização do sistema do Controle 

Bibliográfico Universal, na década de 1970,  visou tornar acessível a produção editorial 

mundial, por fim, a aplicação das soluções de informática aos processos de 

gerenciamento do acervo das bibliotecas também cumpre esta finalidade. Este 

retrospecto evidencia que o objeto de estudo da Biblioteconomia é a acessibilidade da 

informação e que a missão do bibliotecário é promover esta acessibilidade para o 

usuário. 

Até a década de 1960, bibliotecários, arquivistas, documentalistas (terminologia 

predominantemente   européia) e museólogos eram os profissionais que, de modo 

explícito e reconhecidamente, lidavam com atividades voltadas ao gerenciamento da 

informação e havia, entre eles, o consenso do campo de atuação de cada um; desde 

então, com a convergência dos recursos informacionais – os computadores e as 

telecomunicações – várias outras profissões, antigas ou novas, foram se envolvendo 

com as atividades de informação para preencher o espaço ocupacional ainda vazio, uma 

vez que surgiram também muitas outras atividades até então não demandadas pela 

sociedade; no início da década de 1990 surgiu, então, a expressão – profissional da 

informação (MASON,  1990,  PONJUAN, 1991).  

Desde então, muitos têm sido os estudos desenvolvidos no sentido de elucidar o perfil e 

o papel do profissional da informação, no entanto, isto tem criado uma certa confusão 

no meio, pois não houve ainda um esforço efetivo para definir o campo de atuação de 

cada um, como bibliotecários, arquivistas, analistas de sistemas, engenheiros de 

sistemas etc; este terreno vem sendo definido pelo mercado de trabalho, que absorve 

cada profissional com base em suas competências; este panorama vem-se 

intensificando, na medida que o gerenciamento da informação nas organizações tornou-

se a ferramenta primordial no funcionamento das organizações.  A utilidade da 

informação na gestão organizacional motivou a criação de muitas soluções de 

tecnologias da informação e de comunicação, abrindo-se um campo de trabalho novo, 

mas bastante especializado, tanto no que tange à gestão estratégica da informação 

quanto à aplicação de ferramentas de tecnologias de informação; neste campo, os 

bibliotecários não têm tido uma participação ativa, denotando a falta de adequação da 
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formação deste profissional para atuar neste segmento de mercado (JAMBEIRO, 2000, 

p. 56; JAMBEIRO, 2003, p.178-181; JAMBEIRO e SILVA, 2004, s.p.). 

 

Na verdade, muitos especialistas do campo da Biblioteconomia vêm apontado as 

deficiências da formação e a premência de delimitação do espaço laboral do 

bibliotecário e, obviamente, a definição das competências profissionais para atuar nesta 

nova realidade (MUELLER, 1989; CRONIN, 1993; LANCASTER, 1994; JAMBEIRO, 

2000; CARVALHO, 2002; JAMBEIRO, 2003, JAMBEIRO e SILVA, 2004); A 

Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) tem sido 

incansável neste propósito, mas, pelo que expressa a literatura, ainda não se chegou a 

um estágio satisfatório de definição, até mesmo depois que o CNE/CES estabeleceu os 

parâmetros de competência para os cursos de Biblioteconomia, deixando transparecer 

que tais parâmetros não atendem aos requisitos necessários para formar um profissional 

competente para atuar neste contexto de situações tão complexas.  

 

2.2 A Noção de Competência 

 

O bibliotecário, como uma classe profissional, insere-se na divisão social e técnica do 

trabalho como uma categoria, sujeita aos benefícios e também às conseqüências das 

disputas sociais e políticas travadas entre empregadores e empregados e entre categorias 

profissionais diferentes, no processo de negociação de princípios, direitos e deveres a 

serem integrados aos modelos vigentes de gestão do trabalho. 

 

Na realidade atual, conforme foi discutido no capítulo anterior, todas as classes 

profissionais vivem momentos de instabilidade e de incertezas decorrentes de mudanças 

paradigmáticas na sociedade e que afetaram a gestão do trabalho e a formação 

profissional do trabalhador, com a substituição do modelo de qualificação pelo modelo 

de gestão por competência. 

 

O bibliotecário parece ter sido afetado mais intensamente uma vez que, em sua fase 

mais recente e avançada de inovações, as tecnologias da informação e da comunicação 
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mudaram drasticamente o seu fazer profissional, criando novos procedimentos e 

serviços e destruindo outros; como conseqüência, para a classe bibliotecária, a 

estruturação de novos processos de trabalho passa pela redefinição de seu campo de 

atuação e pela aquisição de competências que o torne potencialmente apto a assumir a 

nova demanda. Do ponto de vista do ensino, a identificação de outras competências, 

além daquelas indicadas pelo CNE/CES pode representar um salto de qualidade, de 

ineditismo e de aproximação da formação profissional com a demanda social. 

  

É neste sentido que se busca, neste capítulo, compreender a base conceitual e a lógica 

política, econômica e social que reveste a noção de competência e que a elege como 

parâmetro na gestão do trabalho e no sistema educativo. 

 

2.2.1 Antecedentes: a noção de qualificação 

 

O trabalho, além de ser uma atividade econômica, insere-se também com uma categoria 

social, na medida que, nas suas várias formas e estrutura, tece relações de poder e de 

dominação, de resistência e de submissão das classes envolvidas; nesta perspectiva, os 

modelos de organização e gestão do trabalho são instrumentos políticos disputados pela 

classe empresarial e por trabalhadores, inserindo-se nesta categoria tanto a noção de 

qualificação quanto a de competência; por isso o entendimento da lógica da qualificação 

ou da competência passa pela compreensão do ideário histórico que norteou a formação 

do sujeito e os modos do trabalho ao longo dos movimentos de cunho  político, 

econômico e social que ordenaram a sociedade. 

 

A noção de competência – conceito já existente anteriormente, mas com aplicação 

específica no campo do currículo –  vem ascendendo como categoria  na gestão do 

trabalho, deslocando o conceito de qualificação da posição central que ocupava no 

ambiente do trabalho e da educação e se, por um lado,  é conseqüência de mudanças no 

mundo dos negócios e do trabalho, promove também alterações nos princípios de 

julgamento e avaliação do trabalhador (RAMOS, 2002; TANGUY e ROPÉ, 2003, 

DUGUÉ, 1998, DESAULNIERS, 1998). 
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 O conceito de qualificação surgiu no pós-guerra e foi sendo construído durante o século 

XX, consolidando as conquistas dos movimentos trabalhistas precedentes e recebendo o 

aporte da sociologia, da psicologia, da educação, da administração, dentre outras áreas; 

neste ínterim, ocupou o epicentro na relação trabalho-educação, bem como foi o 

elemento ordenador, consensual e primordial,  das relações sociais de trabalho e 

educativas até a década de 1980. Inicialmente estava estreitamente comprometido com o 

modelo de produção taylorista-fordista, sob cujos princípios, construía os padrões de 

formação,  emprego, carreira e remuneração;  o modelo de gestão por qualificação foi 

assegurado por dois mecanismos do sistema de trabalho: as convenções coletivas (que 

classificam  e hierarquizam os postos de trabalho)  e o ensino profissional (que 

classifica e organiza os saberes em torno dos diplomas) (RAMOS, 2002, p.24, 40, 41). 

É um conceito com múltiplos significados, os quais tendem a prevalecer em 

determinados períodos, sob a interferência de fatores políticos, econômicos, sociais e 

científico-tecnológicos, que historicamente movimentam a dinâmica do mundo dos 

negócios, impulsionando as transformações dos modelos produtivos e da organização 

do trabalho, conforme corrobora esta afirmação da CUT: 

 

A divisão social e técnica do trabalho, aprofundadas com o surgimento das 

indústrias de manufatura nos primórdios do capitalismo e altamente 

complexificadas durante o século XX, devido à necessidade de expansão do 

Capital, possibilitado muitas vezes pelo desenvolvimento científico, 

alteraram historicamente o processo produtivo do trabalho e, 

conseqüentemente, a noção de qualificação profissional (CUT, s.d., s.p.). 

 

As alterações introduzidas no processo de gestão do trabalho, conforme se refere a CUT 

no texto acima,  sempre suscitaram a correlação de forças entre patronato e 

sindicalismo, ou seja entre capital e trabalho, mediada pela sociedade. Os princípios da 

organização do trabalho na  ideologia taylorista-fordista baseiam-se na descrição das 

operações para execução da tarefa e na valorização dos postos de trabalho, ou seja, está 

centrada no emprego e não no empregado e, como explicam Albuquerque e Oliveira, o 

modelo de produção taylorista-fordista “constitui-se em um sistema concebido pela 

lógica da engenharia, cujo principal papel era reduzir os custos com mão-de-obra e 

aumentar a produção, minimizando o erro humano” (ALBUQUERQUE e OLIVEIRA, 

2001, p. 14). Deste enfoque resultam modelos de gestão de recursos humanos e critérios 

de avaliação que tomam como referencial a qualificação requerida para exercer o 

emprego e não a qualificação do trabalhador, o conhecimento exigido pelo emprego e 
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não o conhecimento adquirido pelo trabalhador. Vários autores, dentre eles Zarifian 

(2003) e Ramos (2002) asseveram que, no modelo de gestão por qualificação, o cerne 

da discórdia sempre esteve localizado nesta questão, sobre a qual, mais uma vez se 

posiciona a CUT: 

 

Podemos dizer, em linhas gerais, que a qualificação profissional é resultado 

da disputa entre capital e trabalho e que, neste caso, a correlação de forças 

entre as classes está diretamente relacionada com a diferença entre: a) 

qualificação do emprego, definida pelos empregadores/empresas a partir das 

exigências do posto de trabalho, no qual se exercem funções, tarefas e 

operações, que constituem as obrigações atribuídas ao trabalhador, 

destinadas à obtenção de produtos ou prestação de serviços – uma ocupação 

profissional; b)qualificação do trabalhador, sempre mais rica que a 

qualificação do emprego, pois o trabalhador incorpora qualificações sociais 

ou tácitas: um conjunto de competências e habilidades técnicas, 

profissionais, escolares e sociais, juntamente com as potencialidades 

empregadas para enfrentar situações de trabalho.( CUT, s.d., s.p) 

 

Esta concepção – avaliação centrada no emprego ou avaliação centrada no trabalhador –  

faz diferença nas práticas concretas das relações de trabalho, pois é condicionante na 

valorização social e salarial do trabalhador e também na visão política e filosófica da 

questão. Segundo Zarifian(2001, p.18), a política adotada pelo patronato no processo de 

qualificação foi, até então, criar critérios de avaliação baseados no emprego, tendo esta 

escolha provocado “o rebaixamento maciço da classificação na admissão em relação aos 

diplomas possuídos pelos candidatos ao emprego” (ZARIFIAN, 2001, p.18),  isto é, os 

diplomas não eram valorizados. 

 

No entanto, a partir da década de 1980, os indicadores de avaliação centrados na 

qualificação começam a mostrar sinais de desgaste na cena do trabalho; Albuquerque e 

Oliveira (2001, p. 14) relatam que o surgimento do toyotismo, modelo japonês de 

gestão, na década de 1980,  baseado na cooperação da equipe e flexibilidade da tarefa e 

do não-alinhamento da tarefa aos postos de trabalho, influenciou fortemente o setor 

produtivo do Ocidente e o fez  rever a concepção dominante de organização do trabalho 

até então.  Zarifian, um dos especialistas que não acatam esta idéia de japonização dos 

processos de trabalho no Ocidente,  assinala que, de fato, a partir de 1980, começa-se a  

perceber, nas relações de trabalho,  um fenômeno que se opõe aos métodos até então 

instituídos na gestão organizacional; vale dizer que o critério de avaliação na gestão de 

recursos humanos deixa de ser focado no emprego para focar-se no indivíduo e o posto 

de trabalho deixa de ser a referência para as negociações. Tanto Zarifian (2001, p.18) 
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quanto Ramos (2002, p. 19) identificam este fato como um deslocamento conceitual da 

categoria qualificação em direção à categoria competência. Sobre isto, Ramos  diz 

constatar  

A existência de um movimento simultâneo de reafirmação e negação do 

conceito de qualificação pela noção de competência, que se processa como 

um deslocamento conceitual dinâmico e contraditório da qualificação à 

competência, na relação trabalho-educação. (RAMOS, 2002, p. 22-23) 

 

 Este fenômeno decorre da necessidade de adaptação dos modos de trabalho ao novo 

modelo produtivo –  antes baseado nos padrões rígidos do taylorismo, agora orientado 

para a especialização flexível: modelo que requer elevado grau de habilidades 

cognitivas e comportamentais do trabalhador, tais como iniciativa, criatividade, 

cooperação e liderança; em outras palavras, o novo contexto está substituindo o 

trabalhador especializado por outro polivalente. (LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2002, 

RAMOS, 2002, ARRUDA, MARTELETO e SOUZA, 1990).     

 

 Também o aparecimento das novas tecnologias intensifica a reestruturação nos 

métodos de produção e cria novos sistemas organizativos do trabalho, ameaçando a 

permanência da  qualificação como modelo “organizador das relações de trabalho e de 

formação”; para alguns, a categoria qualificação passa a ser “tomada como pressuposto 

da eficiência produtiva”; para outros, a noção de competência se identifica melhor com 

a nova realidade do trabalho, na qual as ações são contingenciadas pela  situação que se 

apresenta em dado momento e, como tal, exige mais argúcia e inventividade do 

trabalhador, atributos alicerçados no saber, e no saber-fazer, nas potencialidades, 

desejos e valores do sujeito (RAMOS, 2002, p.52). 

 

A aceitação desta constatação não se dá de maneira pacífica, provavelmente porque 

qualificação e competência, como categorias sociais, realizam-se na práxis da gestão 

organizacional e no embate entre classes trabalhadoras e capital, encerrando em si 

divergências e interesses políticos, econômicos e sociais. O próprio posicionamento de 

Zarifian, um professor e sindicalista respeitado,  a favor do modelo de competências é 

questionado na França.  

 

Sobre este movimento de ascensão da noção de competência em substituição à noção de 

qualificação, Ramos (2002, p.61) contemporiza destacando que há visões diferentes 
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sobre isto, embora todos tomem como justificativa a adaptabilidade  do caráter 

dinâmico da competência às mudanças no mundo dos negócios.  Os gestores 

organizacionais em geral, por exemplo, e os empresários europeus defendem a 

imposição da noção de competência por considerá-la compatível com o princípio da 

gestão flexível nas organizações e com a incerteza da oferta de emprego no mercado. 

Para estes especialistas e executivos, a competência é oriunda dos modelos de produção 

atual e como tal atende à dinamicidade e à capacidade de transformação requerida pela 

gestão competitiva das organizações contemporâneas, enquanto associam a qualificação 

ao modelo estático do regime taylorista-fordista.  

 

Já a Organização Internacional do trabalho (OIT) compreende qualificação como a 

potencialidade do indivíduo de executar o trabalho (Ramos, 2002, p. 60), enquanto 

inscreve a competência no âmbito da qualificação, uma vez que a considera como o 

acervo de conhecimentos e habilidades mobilizados pelo indivíduo em uma determinada 

situação para alcançar um resultado (Ramos, 2002, p. 60). Portanto, nesta visão, a 

qualificação é a capacidade potencial, enquanto a competência é a manifestação 

subjetiva desta capacidade em dada circunstância. Deste modo, a qualificação está 

circunscrita ao posto de trabalho, enquanto a competência está focada no trabalhador 

(BRÍGIDO, 2001, s.p.). 

 

Brígido (2001, s.p.) corrobora o caráter político, econômico e social deste desvio da 

qualificação para a competência e situa sua origem na valorização das profissões de 

base tecnológica com a intensificação e complexificação dos processos de 

industrialização no século XX, quando surgem diversas profissões decorrentes da 

especialização e fragmentação do trabalho, apropriadas ao formato da produção em 

massa, com base na linha de montagem, resultado concreto da teoria da Organização 

Científica da Produção, de Frederick Taylor, e da produção serial de Henry Ford, ou 

seja do taylorismo-fordismo. 

 

Relata Brígido que, objetivando intensificar a produtividade, foram desenvolvidas, com 

a consecução de engenheiros, psicólogos e educadores, metodologias de medição e 

avaliação dos processos de produção e de aperfeiçoamento das técnicas de treinamento 

de mão-de-obra; especialmente durante as duas guerras mundiais, foram introduzidos 

métodos inovadores visando a “elicitação do conhecimento tácito dos especialistas para 
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transferi-lo sob forma de conteúdos de treinamento aos novatos, de forma rápida e 

precisa”(BRÍGIDO, 2001, s.p.), o que possibilitava ao trabalhador obter a maestria em 

um determinado oficio, sem que, para isso, tivesse estudado em um sistema formal de 

educação e recebido um diploma.  No pós-guerra, estas técnicas foram aperfeiçoadas e 

aplicadas na capacitação de pessoal de modo generalizado.  

 

Estes acontecimentos trouxeram mudanças no status destes profissionais, uma vez que 

eles se tornaram parte essencial da engrenagem do desenvolvimento econômico e, como 

tal, passaram a ser muito bem remunerados, passando também a reivindicar o 

reconhecimento formal de sua expertise, ainda que sua capacitação não tivesse sido 

adquirida por meio de instituições formais de ensino; subjacente a este fato e de modo 

velado, começam a surgir os primeiros sinais de desvalorização do diploma. Assim, na 

década de 1960, a OIT inicia um movimento de valorização deste trabalhador e de 

certificação de suas competências e, em 1975, o CINTERFOR cria o Projeto 128, cuja 

finalidade era estabelecer metodologias de medição e de certificação das qualificações 

apresentadas pelos trabalhadores.  

 

Com a crise da indústria americana no fim dos anos 60 e início dos anos 70 e a ascensão 

da indústria japonesa, cai o sistema de produção em escala taylorista-fordista e ganha 

força o toyotismo, modelo de produção orientado à demanda do cliente, ou seja, que só 

produzia aquilo que era encomendado.  

Isso mudou completamente a organização do chão de fabrica. O trabalhador 

era chamado a operar várias máquinas automáticas ao mesmo tempo. Com 

apenas algumas alterações em programas de computador, as máquinas 

podiam executar tarefas diferentes para se adaptarem ao novo produto 

(BRIGIDO, 2001, s.p.). 

 

Esta alteração provocou mudanças drásticas no que tange à composição e qualificação 

da equipe, que passou a ser constituída de profissionais mais versáteis, capazes de 

operar máquinas diferentes e de executar tarefas mais complexas, exercidas antes por 

supervisores, engenheiros e especialistas; foram também criados os círculos de 

qualidade e a linha de montagem foi substituída pela produção em equipe, o que passou 

a exigir maior capacidade de comunicação entre os trabalhadores. 

 

Brígido(2001, s.p.) explica que, apesar de se falar em mudança de paradigma, estas 

transformações não alcançaram todos os países; nos Estados Unidos, por exemplo, cuja 
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indústria é muito arraigada aos princípios verticais de administração, houve uma 

adaptação do toyotismo; melhor dizendo, a organização industrial americana passou por 

uma reestruturação para se adequar às exigências do mercado internacional, no entanto, 

o que aconteceu, em grande parte foi a criação de um modelo neo-taylorista, adaptado 

aos sistemas japoneses de Alto Desempenho, após estudos desenvolvidos pelo governo 

e pelo Massachussetts Institut of Technology(MIT). A General Motors, por exemplo, 

chegou a fazer um acordo de joint-venture com a Toyota, a fim de incrementar as 

mudanças necessárias em seu processo de produção. Pelo exposto, o que se deduz é que 

houve uma tendência do setor industrial, principalmente daquelas indústrias atuantes no 

mercado internacional, de adequar seus processos produtivos, levando em conta o 

modelo da produção flexível e as transformações introduzidas pela automação. 

 

Esta tem sido a justificativa mais plausível sobre a emergência da noção de 

competência, o fato de seus conceitos e práticas serem compatíveis com as situações 

não-programadas e com a imprevisibilidade a que é submetido o segmento produtivo 

contemporâneo; por outro lado, o modelo de qualificação teve sua dimensão conceitual 

abalada, na medida que se configura a partir do crédito das profissões e dos diplomas,  e 

passou a ser questionado em sua estrutura de classificação, carreira e salários coletivos, 

já que os diplomas não são mais aceitos como garantia de saberes e competências. 

Também a dimensão social da qualificação é abalada, uma vez que a negociação 

coletiva enfraquece-se e surgem novos modelos de regulação do trabalho; nestas 

circunstâncias, de acordo com Ramos “[...] os modos de negociação paritárias, nacionais 

e classistas, sobre os quais repousava a qualificação, perdem a importância.” (RAMOS, 

2002, p.63) 

 

Constata-se, assim, que este processo de deslocamento e substituição de conceitos não 

culmina de uma sucessão natural de eventos, mas é a conseqüência de opção política, 

em que se vislumbra e se procura implantar um modelo de gestão do trabalho que 

deslegitima os parâmetros de classe profissional e elege os parâmetros subjetivos da 

competência. Por isso, é mister ressaltar também que além dos motivos apontados, 

outros fatos políticos, econômicos e sociais foram determinantes na imposição da 

divergência entre qualificação e competência, tais como a crise do emprego e o declínio 

do poder de intervenção reguladora do Estado na economia, com especialidade no que 

tange à “regulação entre oferta e demanda de emprego”( RAMOS, 2002, p.65).  
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Outro ponto que chama a atenção é a natureza limitante do conceito de competência, 

que, focando-se na individualidade do sujeito, rejeita o caráter social das relações do 

trabalho.  A qualificação, pelo contrário, é construída a partir da intermediação de 

aprendizagens subjetiva e social no processo concreto de trabalho e na convergência 

trabalho-educação. Há que se considerar, também, que, em uma visão ontológica, o 

trabalho não se concretiza isoladamente, mas se realiza na dialética do homem com a 

natureza e com seus parceiros “no permanente movimento de produção e reprodução da 

existência humana” (RAMOS, 2002, p. 68); nesta perspectiva, entende-se que a noção 

de qualificação não pode ser substituída em sua completude pela noção de competência 

e este ponto desperta muita polêmica.(1997, apud RAMOS, 2002, p.39). 

 

Por fim, o que se constata é que a noção de competência encerra posições ideológicas 

hegemônicas das classes empresariais e, deste modo, tem levado vantagem, no que 

tange à imposição de ações objetivas para a implantação de um modelo baseado em 

parâmetros de competência no campo organizacional e educacional,  visando adequar a 

formação do trabalhador aos novos modelos dos sistemas produtivos.  

 

2.2.2  Origem e evolução 

 

 O conceito de competência não é novo e surgiu, no campo da Educação, quando, em 

1918, Franklin Bobbit publica o livro Currículo, ou seja o conceito de competência 

surge aplicado aos estudos de currículo; em 1921, Clarence Kingsley escreve Os 

Princípios Cardeais da Escola Secundária, com o qual consolida as teorias de Bobbit; 

em 1924, vem a público outro livro de Bobbit, Como Fazer um Currículo; e ainda em 

1924, W.W. Charters publica A Elaboração do Curriculum; estes pensadores – que 

integram o chamado Movimento de Eficiência Social – tomam como referencia a teoria 

da administração científica, de Frederick Taylor, e aplicam o conceito de eficiência ao 

currículo, imputando-lhe caráter funcional e utilitário (DIAS, 2003, s.p ; BARRIGA, 

2005, s.p.). 

 

O conceito de competência é retomado, nos Estados Unidos, em 1973, com a publicação 

do trabalho de McClelland, Testing for Competence Rather Than Intelligence, no qual 

McClelland enuncia o conceito de competência, procurando diferenciá-lo de aptidão, 
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habilidade e conhecimento. Na década de 1980, Richard Boyatzis aprofunda os estudos 

sobre as competências gerenciais e identifica uma série de “características e traços” que, 

segundo ele, motivam um “desempenho superior” na realização da tarefa. A literatura 

americana da área de competência foi muito influenciada por estes autores (FLEURY, 

FLEURY, 2001, p.185) e se fundamenta na concepção de que competência é uma 

característica subjacente ao indivíduo, algo que emana dele, um estoque pessoal de 

recursos (FLEURY e FLEURY, 2001, p. 185). 

 

Na França, também na década de 1970, a discussão sobre competência surge a partir de 

questionamentos do conceito de qualificação e seu descompasso em relação ao sistema 

de formação profissional no nível técnico. A perspectiva era aproximar o sistema formal 

de ensino das necessidades reais do mundo mutável do trabalho, de modo a qualificar a 

mão-de-obra para atender, principalmente, à indústria e aumentar o nível de 

empregabilidade. Neste sentido, “buscava-se estabelecer a relação entre competências e 

os saberes – o saber agir – no referencial do diploma e do emprego”(FLEURY, 

FLEURY, 2001, p.186). Deste entrelaçamento, a noção de competência passou a ser 

aplicada na avaliação das qualificações necessárias aos postos de trabalho, sendo 

inventariada e gerando um instrumento chamado balanço competências.  

 

Ainda na França, já na década de 1980, Zarifian relata que, ao desenvolver estudos 

sobre gestão de recursos humanos nas organizações, surpreendeu-se com a emergência 

de uma nova temática, que ele intitulou de modelo de competência e que tinha origem 

no modelo de julgamento avaliativo que as organizações passaram a fazer sobre sua 

mão-de-obra; até então, a avaliação fundamentava-se em princípios tayloristas, 

centrados no uso produtivo do corpo, ou seja na destreza com que o empregado 

executava a tarefa; o modelo emergente priorizava a iniciativa e o entendimento que o 

empregado demonstrava a respeito do processo de trabalho, ao que Zarifian ponderou 

que a avaliação estava deixando de tomar como referência a solicitação do corpo para se 

centrar na solicitação do cérebro (ZARIFIAN, 2001, p. 10).  

 

Afirma Zarifian (2001, p. ) que o estudo e a discussão sobre o tema competência, na 

França, estiveram restritos a empresas líderes e pesquisadores durante cerca de dez anos 

e, com o lançamento de seu livro Objetivo Competência, em 1999, ele pretendia ampliar 

o debate público sobre o assunto, considerando que o modelo de gestão de recursos 
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humanos nas organizações, sob a ótica da lógica da competência, estava se impondo e 

devia passar a influenciar amplamente o campo da gestão das empresas e as decisões de 

governo sobre formação profissional, como de fato aconteceu.  

 

No campo científico e acadêmico, Stroobants (1998, p.20 e 21) ressalta que, a partir dos 

anos 80, os sociólogos e economistas que atuam no campo do trabalho passaram a se 

utilizar em seus estudos, com freqüência, das expressões saber, saber-fazer e 

competência, anunciando o “deslizamento ou eclipse do conceito de 

qualificação”(STROOBANTS, p. 20, 21). 

 

No Brasil, até a década de1980, o conceito de competência não estava relacionado com 

o mundo do trabalho ou com a ação do trabalhador. A entrada do país na economia 

globalizada forja a inclusão deste termo em diversos âmbitos sociais, a partir dos anos 

90, estando seu significado associado às complexas relações sociais, dentre elas o 

trabalho e a formação profissional, que são tecidas pela realidade capitalista 

contemporânea, ou seja, o termo foi construído socialmente pela emergência de se fazer 

representar um novo conceito de formação (DESAULNIERS, 1998, p.7). 

 

Contudo, a categoria social competência é ainda um conceito em construção, que, 

conforme Hirata(2001, p.15), ainda não atingiu ostensivamente o mundo do trabalho:   

“Trata-se de uma lógica ainda claramente periférica e restrita a inovações e 

experimentações em grandes empresas do setor dinâmico da economia, sobretudo no 

Brasil” (HIRATA, 2001, 15). No entanto, observa-se que o debate sobre o assunto, no 

país, já alcança as esferas governamentais, no âmbito da educação e do trabalho, e 

também nas organizações do setor produtivo e nos sindicatos.  

 

De acordo com Fleury e Fleury(2001, p.186), no Brasil os estudos sobre competência 

tiveram início no ambiente acadêmico, sob a influência das idéias americanas, 

“pensando-se competência como input, algo que o indivíduo tem”. Logo depois, este 

debate foi enriquecido com a concepção de autores franceses, como Le Boterf (2003) e 

Zarifian (2002), e de autores ingleses, como Jacques, Billis e Rowbottom, Stamp e 

Stamp. 
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Vale ressaltar que o discurso sobre a adoção do modelo de competência tem tomado 

grandes proporções, porque as políticas de globalização forçam as organizações a 

buscarem permanentemente novos padrões operativos para se manterem competitivas, 

ao tempo em que a dinâmica do mercado global lhes impõe a condição de atuar 

estrategicamente; esta situação tem implicações significativas na determinação da 

qualificação da mão-de-obra a ser contratada pelas empresas e a ser formada pelos 

países; ainda assim é importante atentar para a afirmação de Hirata e de Brígido, de que 

a abordagem por competência na gestão do trabalho tem sido efetiva em zonas de alta 

competitividade e risco financeiro, em que se busca a qualidade e a inovação para 

enfrentar o mercado mundializado.  

 

2.2.3   Conceito  

 

Neste estudo, tem-se procurado apreciar a noção de competência, por vários ângulos, 

porém privilegiando a  relação trabalho e educação; neste item, preservando o mesmo 

princípio balizador, apresentam-se os conceitos sobre competência de Zarifian, que 

abordam a questão sobre o ponto de vista da gestão do trabalho e depois, os conceitos 

de Perrenoud, relacionados com a aplicação da noção de competência na escola.  

 

Zarifian considera muito complexo enunciar um conceito para a noção de competência, 

daí, pretendendo abarcar as várias faces do problema, ele  constrói o que chama de uma 

“proposta de definição”, caracterizando, também, o aspecto ainda inconcluso da noção 

de competência e sua múltipla dimensão; tanto que ele compõe três definições, 

buscando contemplar e complementar as diversas dimensões da competência. O 

primeiro enunciado realça as mudanças que afetaram a organização e o funcionamento 

do trabalho e a natureza da categoria competência, que a faz ascender à condição de 

centralidade na organização do trabalho: “A competência é o „tomar iniciativa‟ e „o 

assumir responsabilidade‟ pelo indivíduo diante de situações profissionais com as quais 

se depara”. (ZARIFIAN, 2001, p. 68). Buscando desvelar o significado que emana da 

combinação de cada sintagma em relação à noção de competência, ele faz uma análise 

bastante aprofundada, da qual apresenta-se a seguir uma síntese:  

 

Assumir responsabilidade – o indivíduo é o sujeito das suas ações e, como tal, aceita 

atuar em uma „situação de trabalho‟, o que exige envolvimento da sua parte, pois só ele 
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pode mobilizar sua própria competência; o profissional responde pela situação que 

assume, pondo em disponibilidade toda sua capacidade para viabilizar sua execução, 

porque, ao assumir a responsabilidade, a concretização da ação e de seu efeito posterior 

passa a ser dele; ou seja, o profissional responde por um fato, de cuja execução 

participou, ou em alguns casos, responde por sua omissão, já que assumiu a 

responsabilidade pela situação; em uma situação de trabalho, a responsabilidade está 

condicionada aos „objetivos de desempenho‟, tais como prazo, qualidade, 

confiabilidade, satisfação do cliente(ZARIFIAN, 2001, p.68-70).  

 

Tomar iniciativa – enfrentar um evento com inventividade, ou seja, “inventar uma 

resposta adequada para enfrentar com êxito esse evento”, o que exige a mobilização de 

conhecimentos preexistentes e sua combinação com a singularidade daquele evento; daí 

serem necessárias as capacidades avaliativas e inventivas do ser humano, para escolher 

a estratégia certa e, se for o caso, adaptá-la à complexidade do imprevisto. 

Diferentemente de um dispositivo automático, o profissional sabe discernir e criar 

soluções, fazendo, com sua imaginação, combinar conhecimentos e experiência 

acumulados para enfrentar situações novas (ZARIFIAN, 2001, p.69).  

 

Situação profissional  – na qual o comportamento não pode ser prescritível porque este 

comportamento vai depender das contingências da situação; Zarifian, como Le Boterf 

(item 3.3), afirma que se podem construir referenciais de competência, tomando como 

base categorias de situações; afirmação que é refutada por Dugué (item 3.3); estas 

situações simuladas, no entanto não conseguem reproduzir, com fidedignidade, “a 

dimensão de evento da situação”, porque há na competência uma essência que não pode 

ser captada antecipadamente, isto é, que só se concretiza no desenrolar da ação; “Isto 

significa que a competência(no singular) ultrapassará sempre as competências (no 

plural), tal como elas poderão ter sido inscritas nos referenciais. Esse descompasso faz 

parte da dinâmica da lógica, o que faz com que se possa falar de competência-

ação”(ZARIFIAN, 2001, p.71-72). 

 

Zarifian apresenta, e mais uma vez analisa, um segundo conceito de competência, dando 

realce à dimensão da aprendizagem, basilar no modelo de competência: “A competência 

é um entendimento prático de situações que se apóia em conhecimentos adquiridos e os 
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transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações” (ZARIFIAN, 2001, 

p.72).  A seguir uma síntese da análise feita pelo autor: 

 

Entendimento prático –  Entendimento refere-se à cognição e à compreensão dos fatos; 

“a dimensão cognitiva impõe-se por si mesma”(ZARIFIAN, 2001, p. 72), porque para 

intervir em um evento é preciso conhecê-lo, para depois mobilizar „judiciosamente‟ os 

conhecimentos prévios necessários em razão da situação; por isso, a dimensão cognitiva 

precisa se associar à compreensiva. Esta última é mais difícil de ser formalizada exceto 

na “relação de serviço”, quando na interação com o outro, o sujeito busca compreendê-

lo. “E o entendimento das razões do outro permite compreender inteligentemente seu 

próprio comportamento e ajustá-lo” ZARIFIAN, 2001, p.72).  

. 

Que se apóia em exercícios adquiridos: toda a prática de competência se fundamenta em 

conhecimentos prévios, que se mantêm latentes, e são mobilizados em „situação de 

trabalho‟ ZARIFIAN, 2001, p.72).  

.  

E os transforma – ao mobilizar a competência para analisar a situação e selecionar o 

conhecimento o trabalhador aprende e transforma e enriquece seu manancial de 

conhecimento. “Do ponto de vista cognitivo o pós-evento não pode ser igual ao pré-

evento” (ZARIFIAN, 2001, p. 73);. 

 

Quanto maior for a diversidade das situações, mais intensamente serão modificados os 

conhecimentos – segundo a psicologia cognitiva o sujeito “aprende melhor e mais 

rápido” quando exposto a diversas situações diferentes, tendo que “desestabilizar 

esquemas cognitivos” anteriormente adquiridos para assim, construir as resposta 

ZARIFIAN, 2001, p.73).  

 

O terceiro conceito expresso por Zarifian é: “A competência é a faculdade de mobilizar 

rede de atores em torno das mesmas situações; é a faculdade de fazer com que esses 

atores compartilhem as implicações de suas ações; é fazê-los assumir áreas de co-

responsabilidade” (ZARIFIAN, 2001, p. 74). E a seguir a síntese das explicações do 

autor: 
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Mobilizar redes de atores – as situações, quase sempre, adquirem um caráter de 

complexidade e, deste modo, para serem resolvidas precisam da competência de vários 

sujeitos. “Essas situação mais complexa exige que as competências de uma rede  

possam, de maneira mais livre possível, convergir e associar-se em função dela; 

“Reencontramos aqui o sentido do desenvolvimento da organização do trabalho 

transversal , ou por projeto” (ZARIFIAN, 2001, p. 74); por natureza, a execução de um 

projeto é um conjunto de „situações coletivas‟que se desenvolvem de modo integrado.  

 

Compartilhar as implicações de uma situação – trata da cooperação entre os sujeitos que 

participam de uma ação, mas implicar “significa igualmente o que se pode partilhar e o 

que deve seguir no campo de interesses antagônicos”(ZARIFIAN, 2001, p. 74), ou seja, 

conhecendo as implicações da situação, os trabalhadores concordam em empenhar-se, 

conjuntamente, em torno delas ZARIFIAN, 2001, p.74-75).  

 

Assumir campos de co-responsabilidade – a co-responsabilidade existe, na competência, 

em função das redes colaborativas e das implicações de situações profissionais; é na 

prática cotidiana de atividades profissionais, que o trabalhador compartilha certos 

valores, acatando os comportamentos estabelecidos pelo grupo.“ Uma das 

características mais interessantes e inovadoras da lógica competência, reside, 

justamente, no fato de ela associar responsabilidade pessoal e co-

responsabilidade”(ZARIFIAN, 2001, p.76). 

 

Zarifian pondera, por fim, que a combinação destes três conceitos, estreitamente 

relacionados, devem levar à compreensão da noção de competência, de sua natureza e 

complexidade (ZARIFIAN, 2001, p.76).  

 

A visão de Perrenoud é aqui apresentada, principalmente, por sua identificação com o 

campo pedagógico da noção de competência; A concepção de Perrenoud, sobre este 

assunto, não está voltada para o mercado, está assentada nas teorias de aprendizagem, 

principalmente em Piaget; ele é um defensor da aplicação do modelo de competência na 

escola e, para fortalecer esta idéia, cita Tardif, que diz: “A competência deve constituir-

se em um dos princípios organizadores da formação” (1996, apud PERRENOUD, 1999, 

p. 15). Como diversos especialistas, Perrenoud afirma não haver uma definição precisa 

de competência, sobretudo porque a palavra é polissêmica e envolve muitos campos de 
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conhecimento, por isso, ele propõe, em vez de defini-la, procurar conceituá-la 

observando óticas e contextos diferentes. A seguir, alguns conceitos enunciados por ele: 

 

Competência é “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”(PERRENOUD, 1999, 

p.7, 19), isto é, para resolver, eficientemente, as situações inesperadas, o sujeito precisa 

pôr em ação e em sinergia recursos cognitivos complementares, entre os quais o 

conhecimento. „O conhecimento é a representação da realidade”, construída e 

armazenada pelo sujeito, a partir de sua formação e de suas experiências; basicamente 

toda ação mobiliza alguns conhecimentos, que podem ser simples ou complexos e até 

organizados em rede (PERRENOUD, 1999, p. 8)  

 

Perrenoud (1999, p. 31) afirma que “a competência vai além do conhecimento, pois não 

se forma apenas com a assimilação de conhecimentos suplementares, gerais ou locais, 

mas sim com a construção de um conjunto de disposições e esquemas que permitem 

mobilizar os conhecimentos na situação, no momento certo e com discernimento”. Os 

esquemas são adquiridos pela prática, embora não se possa dizer que não se apóia em 

alguma teoria; conserva-se no estado prático; e o sujeito que os porta não tem 

consciência de sua existência, nem de seu funcionamento ou de sua gênese. O conjunto 

de esquemas constituídos em um determinado momento da vida forma o que os 

sociólogos, dentre eles Bourdieu, chamam de habitus, que é o  

 

Sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 

percepções, apreciações e ações e torna possível a execução de tarefas 

infinitamente diferenciadas, graças às transformações analógicas de 

esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma 

(BOURDIEU, 1972, apud PERRENOUD, 1999, p. 24) 

 

São estes esquemas que possibilitam ao sujeito mobilizar conhecimentos, métodos, 

informações e regras para resolver uma situação; esta mobilização envolve um conjunto 

de operações mentais de alto nível (PERRENOUD, 1999, p. 24). A competência em sua 

origem “passa por raciocínios explícitos, decisões conscientes, inferências e hesitações, 

ensaios e erros” (PERRENOUD, 1999, p.24) e a repetição deste mecanismo leva à 

automatização gradativa da ação, indo constituir-se em um esquema complexo, ao qual 

se refere Piaget (PERRENOUD, 1999, p. 24). 
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Por fim, Perrenoud assevera que “as competências são importantes metas da formação”, 

porque elas podem tanto promover as mudanças para atender ao mercado, como podem 

dar os meios ao indivíduo “para aprender a realidade e não ficar indefeso nas relações 

sociais”. Quanto à adoção pela escola, o modelo de competência é bastante relevante e 

deve ser avaliado com critério, mas sua aplicação exige mudanças de princípios e de 

estrutura, difíceis de serem aceitas e implementadas (PERRENOUD, 1999, p. 33). 

  

2.2.4 Outros conceitos associados à noção de competência 

 

A noção de competência, como bem atestam os especialistas, é muito complexa por 

integrar várias áreas de conhecimento e, também, por estar imbricada com vários outros 

conceitos, às vezes, dentro de uma mesma área; mas, por vezes, a terminologia se torna 

confusa pelo próprio uso impreciso, por exemplo, pelo uso de um termo por outro já 

consagrado é o caso da noção de competência que aparece no contexto dos estudos da 

área com várias acepções e conotações diferentes. 

 

Formação 

 

Vale destacar que, com a adoção da competência  como modelo organizativo do sistema 

de trabalho, a aquisição das competências passou a dominar os objetivos da formação, 

em um processo quase que natural, pois, historicamente, os modelos de formação 

humana têm acompanhado os modos de produção. 

 

A concepção de formação em  Desaulniers (1998), Frigotto (2002), Ramos(2002), 

Dugué e Tanguy (2003) adquire a amplitude do contexto social, ou seja, não se limita à 

compreensão da formação exclusiva para o trabalho. Para Desaulniers, por exemplo, “a 

formação produz outros efeitos que não estão somente ligados ao desempenho 

econômico”, mas também ao desenvolvimento de “comportamentos sociais que 

prevalecem na sociedade” (DESAULNIERS, 1998, p.14), diferentemente do conceito 

de profissionalização de Le Boterf, que tem o significado de formação para a 

laboralidade ou para a trabalhabilidade e parece equivaler ao sentido de formação 

profissional, por vezes, contido nestes autores. 
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Marisa Ramos e Frigotto acentuam esta noção de totalidade implícita no conceito de 

formação criando a expressão formação humana. Em Frigotto(2002, p.15, 17), o ideário 

é de uma formação humana omnilateral, tecnológica e politécnica, apoiada em uma 

escola também unitária, tecnológica e politécnica. 

 

Ramos (2002, p. 26) conceitua formação humana como “o processo de conhecimento e 

de realização individual, que se expressa socialmente e que ultrapassa a dimensão do 

agir unicamente determinado pela necessidade de subsistência” e complementa dizendo 

que este processo deve ter como princípio “o desenvolvimento do indivíduo como 

particularidade e como generalidade, ou seja, como ser social e individual”. Assim 

sendo, a expectativa é que a formação leve o ser humano a conhecer e a desenvolver 

todas as suas potencialidades, de modo a “apropriar-se do seu ser, como fonte de gozo e 

de realização”. Acentua a autora que, na lógica capitalista de produção, as capacidades 

humanas foram subjugadas e apropriadas como força de trabalho, enquanto o gozo e a 

realização foram usados, como meio, para suprir necessidades de toda ordem ou para a 

obtenção de bens valorizados pelo capital e geradores de lucro (RAMOS, 2002, p.26-

27).  

 

Empregabilidade 

 

Tem sido lugar comum neste estudo afirmar que as condições de trabalho mudaram, 

afetando tanto o modo de produção quanto as conquistas sociais do trabalhador, quais 

sejam estabilidade, carteira assinada e um emprego duradouro. De fato, a expansão 

capitalista, que entronizou o mercado e criou o mito da competitividade, produziu um 

modelo econômico que não comporta mais as regras de trabalho da sociedade industrial. 

A necessidade contínua de reconversão dos processos de produção, quer na fábrica, quer 

no escritório está a exigir sempre um novo trabalhador com novas competências. Em 

essência,  os parâmetros de competência foram criados para atender a esta rotatividade 

do mercado e embutidos no modelo gerencial do trabalho por competência estão 

princípios como empregabilidade, autonomia, qualidade e muitos outros. 

 

Neste mercado tão instável,  o maior ou menor grau  de empregabilidade está 

relacionado com a capacidade que o sujeito tem de construir competências pertinentes a 

novas oportunidades de trabalho. É neste sentido que o sistema de competência tende a 
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estimular o aumento do nível de empregabilidade do profissional, na medida que ele o 

induz a desenvolver um corpus polivalente de conhecimentos e habilidades, ligado a 

uma situação profissional ampla e constantemente submetido à avaliação e renovação 

(LE BOTERF, 2003, p.34) 

 

Com efeito, no modelo econômico vigente, o profissional tem de saber gerenciar sua 

carreira, atualizando-se permanentemente, procurando sempre renovar suas habilidades, 

compatibilizando-as com as novidades do mercado em seu campo de atuação, além de 

enriquecer seu perfil com o desenvolvimento de habilidades paralelas. “o que está em 

jogo é o que Francis Kramarz chama apropriadamente de „o espaço de validade das 

competências‟. Esse espaço varia ao longo da historia conforme os setores” e “tende a 

coincidir com o potencial profissional pessoal e a definir, assim, a possibilidade de 

empregabilidade” (LE BOTERF, 2003, p. 34). Resende ilustra muito bem esta situação 

com esta afirmativa: 

 

Cuidar da empregabilidade [...] significa adquirir novos conhecimentos e 

habilidades, desenvolver novas especialidades para tornar-se policompetente 

e assim poder atender aos requisitos dos cargos multifuncionais em 

crescimento nas empresas(RESENDE, 2003, 105). 

 

Mas, o cenário econômico não favorece o retorno a um estado de pleno emprego, por 

isso não basta o sujeito desenvolver seu potencial de empregabilidade, ele tem de 

tornar-se um empreendedor, pois a situação que se apresenta é a do fim do emprego 

formal, enquanto aumentam as oportunidades de serviço autônomo.  Hirata ressalta que 

este modelo de organização do trabalho, no qual o trabalhador é responsável por 

administrar sua capacidade de inserção no mercado de trabalho, gera uma “categoria de 

trabalhadores inempregáveis porque excluídos da lógica competência”(HIRATA, 2001, 

p.16) e pondera que este é o lado perverso do modelo da competência, fato que explica 

porque a introdução do princípio de competência no cotidiano das organizações está “na 

dependência de lutas sociais e de correlações das forças que estruturam o universo do 

trabalho” (HIRATA, 2001, p.16) .  

 

Para Ramos, esta política tende a eximir o Estado e as empresas de assumirem sua 

responsabilidade perante o trabalhador, enquanto o responsabiliza o por seu fracasso ou 

por seu sucesso no mercado de trabalho(RAMOS, 2002, p.63). Mas, mediante ações de 
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políticas públicas, o Estado deve fomentar a formação continuada do trabalhador,  

enquanto as organizações devem cumprir sua responsabilidade social, oferecendo ao 

empregado um programa de reconversão de suas habilidades este é o posicionamento de 

Le Boterf (2003, p.35) e Ramos (2002, p. 206).  

 

Autonomia e Empreendedorimo 

 

Em uma economia de acumulação flexível, o conceito de autonomia deve integrar a 

competência das pessoas e das organizações.   Autonomia entendida como a capacidade 

de responder positivamente aos eventos que ocorrem no processo de trabalho ou como 

uma condição que permite ao indivíduo mudar de posição na empresa, ou de emprego, 

ou mesmo de um setor de atividade para outro; neste sentido, a autonomia é condição 

indispensável para que o sujeito se torne empreendedor; e em tempo de escassez de 

emprego, mas em que há oportunidade de trabalho, a tendência é que o sujeito venha a 

empreender seu próprio negócio, tendo de fazer uso de competências transversais, 

“algumas talvez por desenvolver, como visão de mercado, sensibilidade situacional, 

espírito empreendedor, habilidade de negociação, capacidade organizativa e gerencial, 

capacidade de administrar recursos, entre outras” (RESENDE, 2003, p.105).  

 

É preciso que, para isso, a formação procure reforçar no indivíduo um conjunto de 

competências e saberes que se amplia para além do conhecimento técnico, ou seja, 

desenvolvendo também valores e comportamentos que o leve a ser proativo e inovador 

e a ter iniciativa e liderança, de modo a que saiba transformar as demandas de trabalho 

em oportunidades de prestação de serviços, já que esta é a modalidade de contratação 

que mais se coaduna com a realidade atual do mercado(CARDOZO e BARBOSA, 

2003, p. 288). É neste sentido, que os conceitos de autonomia e empreendedorismo têm 

relação com a noção de competência, na medida que a formação do empreendedor passa 

pela aquisição de conhecimentos, habilidades, experiências, capacidade criativa e 

inovadora e pela introjeção  de valores, atitudes, comportamentos e habilidade para 

perceber e analisar o mundo e sua complexidade. O posicionamento de Burnham, citado 

abaixo, a respeito desta problemática encerra a dimensão que assume a educação em 

virtude da complexidade do mundo do trabalho: 
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Este é o desafio que a Sociedade do Conhecimento tem de enfrentar, razão 

pela qual os processos educativos atuais voltam-se para o desenvolvimento 

integral do indivíduo, inclusive despertando sua capacidade empreendedora, 

para enfrentar um campo de trabalho autônomo, pois não há mais 

perspectiva de um mercado que absorva mão-de-obra em grande escala 

(BURNHAM, 2000, p.288). 

 

Qualidade 

 

Em um mercado caracterizado pelo crescimento do serviço autônomo e pela 

competitividade como o atual, obrigatoriamente o conceito de qualidade aparece 

atrelado à noção de competência e de profissionalismo, o que vale dizer que o 

profissional tem de introjetar a consciência de que deve trabalhar com qualidade e, para 

isto, novamente entram em cena os saberes, o saber fazer, o saber-ser, enfim as 

competências conceituais e técnicas, as habilidades e as atitudes; porque, conforme 

acentua Zarifian (2001, p. 48) o mercado absorveu a idéia de que não basta trabalhar 

com perfeição, é preciso encantar o cliente, o que se consegue não só com a perfeição 

do produto ou do serviço, mas com sua adequação à necessidade e à exigência do 

cliente. Zarifian chega a afirmar que trabalhar com qualidade é produzir um serviço ou 

um produto sob medida para o cliente,  conforme ele demonstra em sua afirmativa 

abaixo: 

 

O essencial, na qualidade do serviço, reside na relação que o produto – seja 

ele material ou imaterial – mantém com os usos que o cliente poderá fazer 

dele, na maneira como ele poderá transformar concretamente as condições 

de vida ou de atividade desse cliente-usuário (ZARIFIAN, 2001, p.49). 

 

Em síntese, a qualidade é, então, uma condição indispensável na prestação de serviço, 

função que será exercida pelo profissional, quer como empregado, engajado em uma 

organização, ou como autônomo, prestador de serviço. Trabalhar com qualidade é, pois, 

um valor a ser introjetado pelo profissional por meio de sua formação e de sua prática 

cotidiana. 

 

 No contexto dos mercados internos e internacional, há outras implicações envolvidas 

na noção de qualidade, quais sejam a de conformidade e de padronização dos produtos e 

dos serviços, de modo a garantir sua aceitação pelos mercados; esta condição levou as 

empresas a desenvolverem programas sistêmicos de qualidade, cuja finalidade é treinar 
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o profissional, visando o alinhamento dos serviços às normas de qualidade, mas, por 

extensão, estes treinamentos terminam por criar no profissional o habitus da qualidade. 

 

 2.2.5 A Concepção de Le Boterf sobre  Profissionalismo e Profissionalização 

 

Profissionalizar e profissionalização são conceitos que estão imbricados com vários 

campos: do ponto de vista econômico, significa formar o sujeito para viver do produto 

do seu trabalho e ocupando um lugar na divisão social e técnica do trabalho; no viés 

sociológico, esta ocupação gera no profissional uma identificação com seus pares de 

profissão, ou seja uma identidade socioprofissional, concretizada pela remuneração no 

trabalho e pelo pacto de regras sociais; e a vertente ético-política, exige do sujeito a 

internalização e o cumprimento destas regras no seu fazer profissional (RAMOS, 2002, 

p. 240).  

 

Le Boterf, no entanto, adota o conceito de profissionalismo de forma singular, com uma 

abordagem associada ao sujeito, aquele que detém a condição de ser profissional, esta 

visão, segundo ele, “permite reencontrar o sujeito portador e produtor de 

competências.(LE BOTERF, 2003, p. 11); Na sua ótica, a noção de formação está sendo 

substituída pela noção de profissionalização, que é  o caminho percorrido e o estado 

resultante do ato de profissionalizar; neste sentido,  profissionalismo é o estado que o 

sujeito adquire com um intenso e permanente processo de profissionalização. Por isso, é 

preciso que haja a participação do governo e do empresariado para que a sociedade 

alcance este estado.  Le Boterf é incisivo no posicionamento de que é função do 

governo e do mercado criar e implementar dispositivos que promovam a 

profissionalização e mantenham os sujeitos em permanente  processo de evolução. Na 

França, por exemplo, a profissionalização é o resultado de longos anos de educação 

continuada (LE BOTERF, p. 15-16).  

 

Quanto à noção de competência, Le Boterf a considera implícita no conceito de 

profissionalismo, ou seja: um sujeito profissional é, necessariamente, um sujeito 

competente. Ele também explica que a noção de competência, na França, surge em um 

momento de crise das empresas, quando estas precisavam melhorar seu nível de 

competitividade e o desemprego era uma ameaça constante ao trabalhador; a partir da 

convergência de interesse para resolver este problema, trabalhadores e empregadores, 
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perceberam a potencialidade de um modelo de gestão do trabalho baseado em 

competência: o trabalhador compreendeu que ganhava notoriedade como profissional ao 

evidenciar suas competências no mercado de trabalho; e as organizações, por sua vez, 

também entenderam que obtinham mais vantagem competitiva no mercado de negócios 

ao adotar a gestão por competência..  

 

Nesta perspectiva, Le Boterf  admite que “As noções de competência e profissionalismo 

parecem mais adaptadas à gestão da mobilidade profissional do que a noção de 

qualificação, mais apropriada a um contexto de estabilidade das profissões” (LE 

BOTERF, 2003, p.16), e, concluindo esta linha de pensamento, Le Boterf  fala da 

disposição das organizações, pelo menos na França, de manter, neste momento de 

incertezas, uma política organizacional de investimento na gestão de competências de 

suas equipes, potencializando a capacidade de adaptação, de iniciativa e de permanente 

aprendizagem do ser humano; isto é parte da visão das organizações, que, ao tomarem a 

inovação tecnológica e de serviço como motor competitivo, deixam de conceber os 

recursos humanos como custo de produção e reconhecem que, como portadores de 

conhecimentos e habilidades, os profissionais são uma variável estratégica e fonte de 

valor agregado. Esta visão é essencial para a sobrevivência das organizações e para 

manter o nível de empregabilidade do mercado de trabalho. Constata-se, assim, que no 

atual modelo econômico  baseado na competitividade dos mercados e na 

complexificação dos processos de trabalho, as organizações têm como diferencial a 

inteligência de sua equipe e a inovação e a qualidade de seus serviços, fatores 

dependentes da base de competência dos trabalhadores.  Daí o entendimento de Le 

Boterf (2003, p.16), de que, em seus processos, as organizações “deverão incorporar 

uma parcela crescente de inteligência para fazer frente às exigências de reatividade, 

flexibilidade e complexidade”, engendradas pelo mundo dos negócios.  

 

Ratificando o pensamento dos analistas da Sociedade da Informação, apresentado no 

item 2.1 deste estudo, Le Boterf assinala que  as transformações provocadas no 

ambiente do trabalho pelas novas tecnologias, pela gestão organizacional, pelos 

conceitos de transversalidade e de gestão dos fluxos  elevou o grau de profissionalismo 

e induziu à recomposição das funções e dos ofícios, exigindo trabalhadores mais 

qualificados, portadores de uma formação polivalente, multirreferencial e sensível à 

cooperação, cujos conhecimentos precisam ser renovados constantemente; ou seja, para 



48 

 

atender ao movimento incessante de renovação e inovação da produção, estes 

trabalhadores precisam ser colocados em “situação permanente de aprendizagem”(LE 

BOTERF, 2003, p.19); esta demanda induziu ao surgimento de um novo profissional, 

que, na verdade, é gestado nos movimentos de maior escolarização e de incentivo ao 

conhecimento que vêm sendo conduzidos pela sociedade capitalista, desde a revolução 

Industrial, ainda que, de modo mais intenso, este movimento represente uma tentativa 

das forças capitalistas de cooptar a intelectualidade do trabalhador para melhorar a 

qualidade da produção, potencializar o surgimento de conhecimento novo e de inovação 

tecnológica, como uma vantagem competitiva para as organizações e como um fator 

crítico de sucesso para as nações. 

 

No contexto atual, portanto, na visão da sociedade, profissional é aquele que mobiliza 

“o conjunto dos recursos de sua personalidade para encontrar uma solução para o 

problema de seu cliente”, ou seja, o profissional não fica limitado ao saber-fazer de um 

ofício, ele atinge um bom grau de excelência na prática deste oficio, superando os 

limites, de modo a ganhar autonomia na condução de “suas atividades profissionais e na 

gestão de situações complexas” (LE BOTERF, 2003, p. 34) . Isto porque 

 

O profissional possui um corpus de conhecimento e habilidades reconhecido 

e valorizado no mercado de trabalho. Graças a esse reconhecimento ele 

dispõe de uma vantagem para administrar a promoção interna ou sua 

mobilidade externa. Aquele que é reconhecido como um profissional 

competente possui uma identidade social que vai além do emprego que 

ocupa. (LE BOTERF, 2003, p. 34) 

 

A identidade do profissional se constrói na prática, no âmbito de uma situação 

profissional, para cujo êxito ele contribui, no contato com os demais atores e com a 

organização como um todo, aplicando sua capacidade de se comunicar e seu senso de 

cooperação. Estas características extrapolam os limites e a rigidez do posto de trabalho. 

“O profissional é solicitado a contribuir para processos interofícios, a não mais se 

limitar ao posto de trabalho, mas a intervir em processos e ser eficiente em 

interoperações”(LE BOTERF, 2003, p. 23). Ser competente faz parte de seus valores e o 

complexo de competências que domina bem como sua capacidade de adaptação às 

novas e inusitadas situações aumenta sua capacidade de empregabilidade. “Ele sabe 

manter-se preparado para mudar. Seu potencial torna-o disponível para evoluir, para ser 

„reempregável‟ em outra empresa” (LE BOTERF, 2003, p. 23), ainda que tenha sido 
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treinado em uma determinada empresa.  Isto porque seu ponto de referência é a situação 

profissional e não a tarefa ou o posto de trabalho.  

 

As situações profissionais são um complexo de missões, funções e tarefas em evolução 

porque elas oscilam de acordo com o estado das tecnologias, dos fatos econômicos e 

organizacionais e com as exigências e necessidades dos clientes e parceiros. Na 

atualidade, contribuem para essa complexidade a globalização da economia, o aumento 

da concorrência  e da exigência do cliente, o avanço das tecnologias da informação e o 

aprofundamento da interdependência da organização com seu entorno. 

 

 O profissionalismo e as competências são inerentes às pessoas, por isso, um 

profissional não pode ser completamente substituído. O grau de profissionalismo e seu 

reconhecimento pela sociedade dão ao profissional mobilidade social e abre-lhe as 

portas da empregabilidade. Na verdade, o julgamento da sociedade é indispensável para 

que o sujeito seja declarado competente. E a competência só pode ser testada na ação do 

sujeito. A competência precisa ser referendada por um corpo de especialistas, que 

observa a maneira de agir do trabalhador. Por isso, o profissional só é reconhecido pelo 

seu engajamento em um projeto, na execução de um produto ou de um serviço, quando 

os resultados de sua atuação podem ser avaliados.  

 

Além disso, pelo valor que adquiriu o sistema de competências para a economia, sua 

validação não pode ter um caráter aleatório, daí terem sido instituídos os sistemas de 

certificação e normalização das competências. A criação das comunidades comuns de 

comércio levaram à padronização de produtos e serviços e por extensão à discussão 

sobre o estabelecimento de perfis profissionais a serem aceitos no âmbito comum destas 

comunidades, a exemplo da Comunidade Européia, do NAFTA e do Mercosul. O 

instrumento de validação destes perfis é a certificação de competências laborais, 

construída em consenso pelos países-membros.  

 

Deve-se observar que a existência e aplicação deste conceito de profissionalismo 

idealizado por Le Boterf pressupõe a existência de um setor produtivo baseado em 

conhecimento e ele, embora reconhecendo a existência ainda de muitas organizações 

atuando no modelo taylorista-fordista, admite a intensificação da aplicação do modelo 

de produção baseado na economia do saber. 
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Deve-se considerar também que a esta concepção de profissionalismo deve preceder um 

projeto de sociedade que  se orienta pelo bem-estar social de seus cidadãos e, por 

extensão, da classe trabalhadora e, ainda, uma classe empresarial que, naturalmente 

objetiva o lucro, mas é consciente de sua responsabilidade social e percebe que a 

integração do poder do capital com as forças produtivas trazem sucesso para as 

organizações e desenvolvimento para o país, mas passa, também, pelo projeto de 

integridade e satisfação e gozo do cidadão. 

 

2.2.6 Competência e Tecnologia 

 

Ao longo deste estudo, muitas vezes tem-se feito referência a um novo tipo de 

trabalhador, forjado pelas forças da globalização da economia e da adoção do modelo da 

reestruturação produtiva no mundo do trabalho, bem como pela aplicação da ciência e 

da tecnologia nas formas produtivas. A seguir, tenta-se evidenciar a relação de 

interveniência e as implicações que ocorrem entre a tecnologia – que nas últimas 

décadas do século XX tornou-se intensiva em conhecimentos e processos da 

microeletrônica – e o modelo de competência. 

 

De modo intensivo, os especialistas referenciados neste estudo, abordaram a natureza 

qualificante das tecnologias de informação e da comunicação, ponderando que, se por 

um lado elas passaram a exigir um profissional mais intelectualizado, por outro, o 

próprio ato de operá-las leva o profissional a desenvolver algumas categorias de 

competências.  Zarifian, por exemplo, pondera que as aplicações da microeletrônica 

exigem, ao tempo em que desenvolvem, capacidades de raciocínio lógico e abstração, 

mas ele retruca também que, em alguns casos, a informática tornou mais analítico e 

mais conceitual os saberes, sem que isto represente, na verdade, um conhecimento novo.  

 

 Machado(1992, p.13) reforça esta observação, acentuando que a oportunidade de 

operar equipamentos, cujos sistemas tecnológicos são sofisticados, flexíveis e mais 

sensíveis às panes e à reprogramação, faz com que o trabalhador viva em permanente 

estado de alerta, o que aguça sua percepção e raciocínio, pois, para intervir e solucionar 

o problema é preciso diagnosticá-lo e usar de conhecimentos técnicos de várias áreas, 

como eletrônica, eletricidade mecânica etc.;  o perfil de qualificação deste profissional 
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precisa ser dotado, pelo menos, de “capacidade de adaptação a novas situações, 

compreensão global de um conjunto de tarefas e das funções conexas, o que demanda 

capacidade de abstração e de seleção, trato e interpretação de 

informações”(MACHADO, 1992, p. 15). 

 

Outra observação deste fenômeno causado pelas tecnologias da informação é apontada 

por Kuenzer; segundo ela, o novo modelo produtivo, cujo sistema técnico é processado 

por sistemas eletrônicos, é exigido do trabalhador mais conhecimento científico-

tecnológico, enquanto diminui a aplicação do saber-fazer, o que evidencia a necessidade 

de formação de um profissional, cada vez mais, qualificado, à medida que os processos 

de produção se tornam mais complexos. Este fato também denuncia a contradição do 

modelo de estruturação do trabalho, pois esta superqualificação do trabalhador ocorre, 

ainda que muitas das tarefas atribuídas a ele antes tenham sido absorvidas pelo sistema 

informatizado. Este fenômeno tem razões técnicas, mas também gerenciais e 

econômicas: as instalações produtivas são constituídas de aparatos de tecnologia 

avançada e também de alto custo, montados pelas organizações com o objetivo de 

utilizar-se de processos rentáveis e competitivos na produção de produtos de qualidade. 

Para isto, é indispensável, a consecução de um profissional qualificado, que tenha 

competência para intervir „crítica e criativamente‟ nos eventos imprevistos, garantindo o 

„retorno do investimento‟ por sua capacidade de reduzir, ao mínimo, o „desperdício, o 

retrabalho e os riscos‟(KUENZER, 1999, p.20). Esta constatação é reforçada por Le 

Boterf (2003, p. 32) neste seu posicionamento: 

 

A automatização não significa a perda de competências. A era dos robôs não 

deve levar a crer que o desempenho não precisa das competências: os 

empregados devem compreender o funcionamento das novas máquinas para 

poder evitar as panes, diagnosticá-las e remediá-las[...]. A confiabilidade dos 

robôs supõe uma profissionalização crescente dos operadores, que se traduz 

por uma maior autonomia de sua parte (LE BOTERF, 2003, p. 32) 

 

 

Kuenzer elenca ainda mais atributos ao perfil do profissional que vai atuar em uma 

plataforma tecnológica moderna, com sistemas de processo, controle e informação 

eletrônicos; para ela, é exigido deste trabalhador 

 

[...] o desenvolvimento de competências cognitivas superiores de 

relacionamento, tais como análise, síntese, estabelecimento de relações, 
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criação de soluções inovadoras, rapidez de resposta, comunicação clara e 

precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade 

para trabalhar em grupo, gerenciar processos para atingir metas, trabalhar 

com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar os desafios das 

mudanças permanentes, resistir a pressões, desenvolver o raciocínio lógico-

formal aliado à intuição criadora, buscar aprender permanentemente, e assim 

por diante (KUENZER, 1999, p. 20). 

 

Porém, as tecnologias da informação também introduziram algumas mazelas, ou pelo 

menos contribuíram para que elas se estabelecessem. Machado (1992, p.13-15) e 

Kuenzer (1999, p. 20), por exemplo, denunciam, a situação de exclusão causada pela 

conjunção destes fatores, isto é, o modelo de acumulação flexível, associado à aplicação 

de soluções de tecnologia da informação: um dos problemas é a desqualificação de 

grande massa dos trabalhadores, que não consegue acompanhar a dinâmica de 

aperfeiçoamento e atualização técnica e gerencial exigida por esta modalidade de 

produção e, portanto, perde a capacidade de adaptação às novas situações (KUENZER, 

1999, p. 20); outro ponto a destacar é a redução dos postos de trabalho, uma vez que os 

sistemas informatizados passam a executar muitas das tarefas antes exercidas pelos 

trabalhadores (MACHADO, p. 13); Teixeira(1998, p. 34 e 36) realça também a 

capacidade destes sistemas de gerenciar a produção e de manter sob controle o 

desempenho dos  trabalhadores; tais fatos evidenciam o caráter político, econômico e 

social de que se revestem as modificações introduzidas no mundo do trabalho, numa 

prova inconteste de que  

 

a variável tecnologia não é uma variável independente e sim produto das 

relações sociais. Conseqüentemente, suas aplicações são variadas, 

dependendo dos regimes políticos dos países, das tradições culturais, da 

capacidade de organização dos trabalhadores, provocando, assim, impacto 

social diferenciado (NEVES, 1992, p. 29). 

 

Mas um outro fator complicador na administração deste problema nos países periféricos 

e emergentes, como o Brasil, é a convivência com realidades profundamente diferentes, 

no que tange ao nível de intensidade de aplicação da tecnologia  e de organização 

gerencial do setor produtivo.  Sobre este assunto diz Marisa Ramos: 

 

 

 

Nesse contexto, convivem, às vezes numa mesma sociedade, às vezes no 

interior da mesma organização produtiva, formas arcaicas e/ou precárias de 

produção (normalmente associadas ao trabalho taylorista-fordista) com 
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inovações, sejam tecnológicas, sejam de gestão do trabalho. (RAMOS, 

2002, p.129-130) 

 

Esta disparidade dificulta a elaboração de políticas nacionais e a regulamentação, no 

âmbito do trabalho e da educação, mas é, sobretudo, um fator de agravamento das 

disparidades econômicas e sociais, de modo que, concorda-se com a posição de Ramos, 

de que, pelo menos no Brasil, não se pode fazer “apologia aos avanços tecnológicos ou 

à idéia de sociedade pós-industrial”(RAMOS, 2002, p.130) . O que fica patente é que, 

mesmo que a atual estrutura de produção promova a elevação do nível de educação 

daqueles que conseguem permanecer ativos no mercado de trabalho, este é um modelo 

que aumenta as desigualdades e se mostra excludente e desqualificante para uma grande 

massa de trabalhadores, “contrariando os que apostam na sociedade do conhecimento, 

como sinal de avanço democrático”(KUENZER, 1999, p.21). 

 

2.2.7  Competência e Educação  

   

Ao longo da história, as elites dominantes impuseram o modelo de ensino que 

almejavam, como respaldo para a concretização de seus projetos econômicos; desta 

forma,  pelo menos até a década de 80 do século XX, em basicamente todos os países 

capitalistas, a organização do ensino, sobretudo do ensino técnico, tomou como 

referencial o modelo taylorista-fordista de organização do trabalho, quer este ensino 

tenha-se realizado no sistema formal de educação ou sob a responsabilidade dos órgãos 

de formação das empresas. Conforme já mencionada em várias partes deste estudo, a 

emergência de um novo modo de produção, intensivo em conhecimento e a adoção de 

políticas econômicas agressivas em competitividade, impuseram ao modo de 

organização do trabalho mudanças de natureza qualitativa, criando uma demanda por 

novas categorias profissionais “pretensamente mais adequadas para expressar as 

demandas requeridas pelos sistemas de produção capitalista”(RAMOS, 2002, p.35) 

Então, no campo da gestão do trabalho, passa a haver uma preferência pelo modelo da 

competência.  

 

De modo concreto, no campo da educação, o processo de mudança de um modelo de 

qualificação para o de competência começa a ser gestado a partir de uma conferência 

promovida, em 1959, pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em 

Woods Hole, Massachussets, que reuniu cientistas, psicólogos e educadores, para 



54 

 

discutir a massificação do ensino de ciências nas escolas, isto porque já havia um 

consenso entre eles e o governo americano de que o avanço da tecnologia dependia do 

investimento em educação a longo prazo (BRÍGIDO, 2001, p.12).   

 

Em torno de década de 80, ocorriam mudanças no setor produtivo, promovidas pela 

aplicação do modelo de produção flexível, de estilo toyotista, pela automação das 

máquinas, e pela adoção de normas internacionais para regulação da qualidade dos 

produtos no mercado internacional, que implicavam diretamente na mudança de 

mentalidade no mundo do trabalho, na natureza e no nível de formação de pessoal.  

(BRÍGIDO, 2001, s.p.); esta conjunção de fatores trouxe à tona o despreparo do sistema 

de ensino formal para capacitar pessoal para este novo modelo de produção e para 

atender aos padrões de qualidade preconizados nas normas internacionais; daí, os 

empresários de países industrializados, como estados Unidos, França, Inglaterra etc., 

passaram a exigir do governo mais empenho para promover a adequação do projeto de 

ensino aos sistemas de produção, principalmente no sistema de formação profissional. 

Surge, assim, nos Estado Unidos, na década de 80, um movimento em busca da 

compatibilização do ensino acadêmico com as formas de produção.  

 

  
Nos Estados Unidos, o psicólogo Davis Mc Clelland, da Universidade de Harvard, 

criticou duramente o ensino acadêmico, afirmando que “os exames acadêmicos 

tradicionais não garantiam nem o desempenho no trabalho nem o êxito na vida” 

(BRÍGIDO, 2001, p. 8) e buscando solução para esta disfunção do sistema educativo 

sugeriu a aplicação de um modelo centrado na categoria competência; ainda nos Estados 

Unidos, entre os anos 60 e 70 do século passado, surge um movimento reformador, 

criado por pensadores da educação e cientistas, setor produtivo e governo (BRÍGIDO, 

2001; TANGUY e ROPÉ, 2003; RAMOS, 2002). 

 

 Resultou deste movimento, a criação, nos anos 70,  de um sistema de cunho tecnicista e 

caráter instrumental na medida que procurava resolver os problemas de mão-de-obra do 

setor produtivo. O sistema tomou como lema a idéia de que “o mundo passava por 

mudanças vertiginosas e que a educação precisava se ajustar às necessidades pessoais e 

às exigências sociais”(DIAS, 2003, s.p.). Este sistema fundamentava-se na teoria da 

eficiência social e fazia uso da pedagogia baseada no desempenho ou pedagogia de 
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domínio. Caracterizava-se por idéias conservadoras e por uma base psicológica 

condutivista (RAMOS, 2002, p. 223), ou seja, seu arcabouço pedagógico era sustentado 

pelo behaviorismo, de Skinner.  

 

 Na Europa, os primeiros estudos sobre a aplicação da competência no ensino começam 

a surgir na década de 80, mas o termo faz parte do discurso dos políticos e 

pesquisadores em educação, porém sua concretização é ainda muito restrita, merecendo 

destaque a aplicação dos sistemas (RAMOS, 2002; TANGUY e ROPÉ, 2003; 

ZARIFIAN, 200!). 

 

Na Inglaterra, o governo promoveu uma reforma do sistema de formação profissional e, 

em 1986, criou o Conselho Nacional de Qualificações e Currículo, substituído 

posteriormente pelo Departamento de Qualificações e Currículo incumbido de criar um 

sistema de educação e treinamento centrado nas competências e que estabeleceu o 

Sistema de Qualificações Profissionais Nacionais (BRÍGIDO, 2001, s.p.). Foi também 

instituído o programa Educação e Treinamento Baseada em Competência, influenciado 

pelo modelo americano dos anos 60, portanto de natureza tecnicista e ideologia 

conservadora, com bases psicológicas condutivistas e orientado aos interesses das 

empresas. (RAMOS, 2002, p.223)  

  

Na França, desde a década de 1950, escola e empresa trabalham em sintonia, em um 

movimento, conduzido por intelectuais, empresários e educadores, conhecido por 

Escola de Nancy, embora a gestão do trabalho pelo modelo da competência só tenha 

sido formalizado em 1990, com o Acordo sobre a Conduta da Atividade Profissional(A 

CAP 2000) (RAMOS, 2002, p.94), após ter sido realizada uma ampla pesquisa, em 

1989, conduzida pelo Ministério da Educação Nacional, envolvendo escolas, 

professores, alunos, comunidade e empresas, tendo sido constatado que 60% dos 

trabalhadores franceses não punham em prática, em sua atividade laboral, os 

conhecimentos adquiridos nos programas de formação (BRÍGIDO, 2001, s.p. , 

TANGUY, 2003, p. 31). 

 

No Brasil, a adoção dos parâmetros de competência no ensino, tem início com a reforma 

curricular instituída pela Lei 9 394, de 20 dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, que adota a noção de competência como conceito central, na 
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educação básica, na educação profissional e no ensino superior, apesar da reação dos 

especialistas da área, como frisa Frigotto (2002, p.16), que durante uma década 

discutiram a proposta da lei e do Plano Nacional de Educação; no entanto, suas 

formulações não foram absorvidas pelas propostas oficiais porque “não eram 

compatíveis com a ideologia e políticas do ajuste” do sistema educacional às propostas 

neoliberais, apadrinhadas pela imposição de órgãos internacionais como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial(BM), à qual se submeteram as 

políticas governamentais brasileiras, cuja principal recomendação é o atrelamento dos 

princípios norteadores do  sistema educacional brasileiro à lógica do mercado e da 

organização do trabalho e, conseqüentemente, proposição que também visa atender às 

expectativas dos segmentos produtivos nacionais avançados, sobretudo daqueles que 

atuam no mercado internacional. 

 

Com efeito, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Referenciais Curriculares 

Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Profissional e 

Superior estão amparados no conceito de competências e habilidades, sob a justificativa 

de adequação do perfil do profissional brasileiro às características da sociedade pós-

industrial. Mas Ramos(2002, p. 129) contrargumenta assinalando que a economia de 

acumulação flexível não se caracteriza apenas pela desindustrialização, mas também 

pela reestruturação produtiva e pela precarização do trabalho; Ramos (2002, p. 19), 

Hirata 2001, p.  ) e Brígido, 2001, s.p.) argumentam, ainda, que a aplicação de um 

modelo de competência no Brasil não se justifica, em virtude da heterogeneidade que 

pesa sobre o setor econômico brasileiro, marcado pela dicotomia entre a gestão 

organizacional e o aparato tecnológico das empresas.  

 

Conforme já foi dito neste estudo e também apontam alguns autores, como Hirata 

(1994), Ramos (2001), Kuenzer (1997), Machado (1998) a noção de competência, em 

sua fase recente de aplicação, não tem início no campo da educação; ela ressurgiu, nos 

últimos dez anos, advinda do mundo do trabalho, sendo, logo depois,  apropriada por 

economistas e passando a fazer parte também dos discursos de sociólogos do trabalho, 

principalmente na França; só depois foi transposta para o sistema educacional, para 

atender razões de ordem econômica, muitas vezes sem a devida adaptação e, por isso, o 

modelo aplicado ao ensino guarda muita relação com a natureza do trabalho. No Brasil, 

a reforma curricular do ensino médio, por exemplo, não logrou êxito por não haver uma 
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consciência plena, neste meio educacional, sobre a concepção de competência ou 

mesmo por haver divergência sobre esta concepção e sobre a aplicação de um modelo 

baseado em competências (LODI, 2004, p. 7).  

 

No entanto, em função de estudos desenvolvidos nos últimos anos a respeito da teoria 

cognitivista, a escola vem aprofundando esta discussão e pode encontrar um modelo 

endógeno, fundamentado no processo de aprendizagem e que contemple o sujeito-

aprendente em seu ambiente sociopolítico e cultural, e assim venha ao encontro das 

aspirações e da missão da escola. É preciso pois continuar vislumbrando uma resposta 

para a aplicação deste modelo no âmbito da escola, uma vez que as teorias cognitivistas 

tomam como referência a competência, mas, conforme contemporiza Perrenoud nesta 

sua reflexão, nenhuma destas teorias é ainda definitiva:  

 

A reforma do ensino e o atual debate sobre a escola levam a questões 

teóricas de fundo, notadamente sobre a natureza e a gênese da capacidade do 

ser humano de enfrentar situações inéditas, para dar-lhes um significado e 

para agir com discernimento. Nada mais normal, então, que se enfrentem 

concepções diversas e divergentes do aprendizado e da cultura, sendo que 

nenhuma delas dispõe dos meios para impor-se de maneira puramente 

racional, no estágio atual da pesquisa (PERRENOUD, 1999, p. 16) 

 

 

Com efeito, a psicologia cognitiva, de Piaget, Vigotsky, Sternberg, Feuerstein e muitos 

outros, tem avançado muito em suas pesquisas sobre o cognitivismo humano, dando 

origem a várias teorias, as quais, aplicadas à educação, vêm ajudando a pedagogia a 

desenvolver novas teorias sobre o processo de ensino e a aplicar novos métodos. 

 

Ramos, por fim, demonstra confiança nos embates conceituais que vêm ocorrendo sobre 

o modelo teórico-metodológico de competência aplicado no sistema educacional 

brasileiro, na medida que novos estudos e discussões podem suscitar uma nova 

abordagem, que supere as resistências, para tanto o currículo precisa mudar dos 

conteúdos disciplinares para a construção significativa de saberes, constituindo-se, 

também, em um modelo que contemple o “novo social, cultural e politicamente correto” 

(RAMOS, 2002, p.155).   
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2.2.8 Algumas acepções de competência 

 

Os especialistas valem-se de terminologias diferentes para explicitar os tipos de 

competência; neste estudo, destacam-se a classificação da Organização Internacional do 

Trabalho, porque serve de parâmetro para o sistema de competência adotado no sistema 

educacional brasileiro, a classificação utilizada pelo sistema de ensino brasileiro e a de 

Le Boterf (2003), por seu ineditismo e por sua aderência ao conceito de 

profissionalismo, também introduzido por ele.      

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) classifica as competências em básicas, 

genéricas e específicas, sendo que há uma predominância das competências técnicas 

nesta abordagem. As competências básicas são resultantes da educação básica e 

constituem as habilidades de leitura, escrita, comunicação oral, matemática básica etc.; 

as competências genéricas estão relacionadas com habilidades técnicas genéricas, isto é, 

que são desempenhadas por profissionais em segmentos diversos, tais como, operar 

equipamentos e ferramentas, executar processos, ou entabular negociação, fazer 

planejamento, manter controle e interação com o cliente; as competências específicas 

são aquelas relativas ao   desempenho de ocupações específicas e, por isso, dificilmente 

transferíveis, como por exemplo a operação de máquinas de controle numérico, 

acompanhamento de pacientes, elaboração de estudos financeiros etc. (RAMOS, 2002, 

p.190). A legislação educacional brasileira segue a classificação da OIT e estabelece a 

seguinte terminologia: competências básicas, desenvolvidas no nível básico de ensino; 

as competências de caráter geral e comum ou competências profissionais gerais, 

relativas a uma área profissional; e as competências específicas, ligadas às habilitações 

profissionais (RAMOS, 2002, p.190). Daí conclui-se que um perfil profissional será 

constituído da conjunção destes três tipos de competência.    

 

Para Le Boterf, a manifestação das competências gira em torno da capacidade que tem o 

profissional de administrar uma situação complexa, numa referência à complexidade 

dos processos do trabalho na atualidade e da vida moderna; por isso, para ele, 

profissional é aquele que sabe administrar uma situação profissional complexa. Ele 

alerta para as implicações práticas desta definição, que também não é neutra (LE 

BOTERF, 2003, p.37). Esta situação complexa é identificada como contingências, 

acontecimentos, processos, correspondendo ao que Zarifian chama de eventos. Nestas 
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circunstancias o profissional tem de criar, inovar, recriar conhecimento, naquela hora e 

naquele local, para solucionar a situação, o que implica, também, decidir e não apelar 

para uma situação preestabelecida – como fazia o trabalhador na produção taylorista, 

em que ele era identificado tomando como marco as tarefas a realizar –; no modelo 

atual de produção, o profissional é definido pela atividade de „administração‟ de seu 

trabalho. 

 

A complexidade, segundo Amalbert (Apud Le Boterf, 2003, p. 38), é imposta ao sujeito 

e diz respeito à natureza objetiva de uma situação; enquanto a dificuldade está na 

relação direta da capacidade que tem o sujeito para se mobilizar no enfrentamento de 

uma determinada situação. Segundo Le Boterf, este conceito ajuda a compreender a 

noção de navegação ou pilotagem, metáfora criada por ele, para demonstrar o processo 

de mobilização das competências para resolver uma situação; nesta perspectiva, o 

profissional precisa saber navegar ou pilotar na complexidade, conhecendo a meta a ser 

atingida, na qual estão implícitos a missão, objetivos, resultados esperados etc. e as 

regras de navegação, constituídas de eficiência, qualidade total, desempenho global etc. 

O papel do profissional será o de traçar e executar um percurso, ou seja, elaborar e 

conduzir um projeto, considerando “o campo de forças e as imposições diversas e, às 

vezes, opostas, que constituem a complexidade” (Le Boterf, 2003, p. 38).  Cada fase 

cria uma situação nova que deve ser avaliada para dar origem a um novo percurso. Na 

execução do percurso, o profissional lança mão de vários recursos e processos. 

 

O saber administrar é intermediado por várias competências, quais sejam: 

 Saber agir com pertinência; 

 Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional; 

 Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos; 

 Saber transpor; 

 Saber aprender e aprender a aprender; 

 Saber envolver-se. 

 

Saber agir com pertinência  – subentende ir além do prescrito, por isso é mais do que o 

saber-fazer; diante da complexidade do imprevisto, o profissional sabe tomar iniciativas 

e decisões, negociar e arbitrar, fazer escolhas, assumir riscos, isto é, reagir às 
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contingências, às panes, às avarias; o profissional também sabe se antecipar, 

precavendo-se ao que pode acontecer e ao iminente; ele assume o lugar do empresário, 

pois ele é um empreendedor; isto demonstra a capacidade de adaptação do profissional 

às situações inusitadas e inconstantes; o profissional sabe escolher na urgência e na 

instabilidade e, nesta circunstância, ele lança mão de alguns recursos e mobiliza 

algumas competências, conforme já mencionado, e de outras mais, tais como: saber 

interpretar, saber inovar, saber julgar. 

 

Para Le Boterf, a competência é uma disposição para agir de modo pertinente em uma 

situação específica; e para operacionalizar práticas profissionais de modo satisfatório o 

profissional tem de saber administrar dois tipos de critérios, quais sejam:  

 

Critério de prescrição – referente ao domínio da especialização da ocupação; 

Critério de especificação – decorrente das expectativas relativas ao produto ou serviço; 

por exemplo, qualidade técnica, garantias etc. 

 

Saber mobilizar em um contexto – não basta que o profissional tenha conhecimentos e 

habilidades, mas é preciso saber mobilizá-los; saber não é possuir, é utilizar. A 

competência profissional não reside nos recursos e sim na mobilização deles, ou seja, 

para que a competência se manifeste é preciso que um conjunto de recursos 

(conhecimentos, capacidades cognitivas, capacidades relacionais etc.) entre em ação. É 

preciso que haja operacionalização dos recursos em uma determinada situação e que 

estes recursos se transformem, na mente do sujeito, para que assim,  estes instrumentos 

acedam ao estatuto de competência; por si só, os recursos não são competências.  

Citando Varela(apud LE BOTERF, 2003, p. 66) Le Boterf diz que  a “Competência 

emerge de um conjunto de interações efetuadas entre recursos. Ela não é a conclusão de 

um tratamento seqüencial.”. O profissional mobiliza estes recursos combinando-os com 

o conjunto de recursos de sua „rede relacional‟. Isto porque ele não age sozinho; ele não 

pode saber tudo, por isso a competência do profissional depende da rede ou das redes de 

saberes às quais ele está ligado ou se associa.; ele se articula com „pessoas-recursos‟ 

nestas redes e lança mão de recursos informacionais como livros, bancos de dados, 

cadernetas de anotações. „Sua memória é a memória da rede”. 
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Saber combinar – É saber integrar os múltiplos e heterogêneos saberes; na realização de 

uma atividade, de um projeto ou na solução de um problema, o profissional tem de 

saber selecionar os recursos certos, organizá-los e empregá-los de forma combinada, ou 

seja, ele constrói uma „arquitetura cognitiva‟, que é uma „combinatória‟ dos múltiplos 

recursos selecionados conscientemente; é nesta ação que se manifesta a competência. 

“O saber combinatório é a arte do kairos segundo os gregos, é a escolha de uma 

estratégia apropriada”; além disso, uma competência articula uma combinatória de 

recursos, ela articula um sistema, por isso Gillet (1986, apud LE BOTERF, 2003, p. 56) 

conceitua competência como “um sistema de conhecimentos conceituais e 

procedimentais, organizados em sistemas operatórios e que permitem, dentro de uma 

família de situações, a identificação de uma tarefa-problema”; a competência não se 

limita à realização dos recursos possíveis, ela se transforma e se atualiza nesta ação. 

 

Saber transpor – o profissional acumula experiências e conhecimentos e, em um novo 

evento, esses recursos são transpostos e adaptados a esta nova situação. “Uma 

competência profissional é um roteiro que serve para agir em uma família de contextos 

e que receberá ajustes cada vez que for solicitada” (LE BOTERF, 2003, p. 71); isto não 

quer dizer que há competências transferíveis, o profissional é que tem a faculdade de 

transferi-las ; a noção de „ocupação‟, „papel a desempenhar‟, ou „emprego tipo‟ está 

embutida esta concepção de competência transversal, ou seja de transferibilidade ou 

transponibilidade; mas a competência é, por natureza, difícil de ser transferida, porque a 

transposição exige a combinação, ou seja,  a construção combinatória, que depende do 

profissional (LE BOTERF, 2003, p. 70-72) 

 

Saber aprender e saber aprender a aprender  – O profissional faz de sua prática um 

aprendizado, isto é, uma “oportunidade de criação de saber” (LE BOTERF, 2003, p. 

77); ou seja, ele reflete sobre sua ação e dela tira as lições; Argyris chamou esta 

constatação de ‘actionable knowledge’  (saber acionável), é o saber que é aplicado 

fundamentado nas teorias que o sustentam e, com isso, ele permite verificar a validação 

destas teorias e isto permite ao sujeito mudar a “lógica subjacente que serve de 

fundamento à ação” (ARGYRIS, apud LE BOTERF, 2003, p. 77), porque ele conhece a 

teoria; o profissional sabe corrigir suas ações e também as premissas que embasam sua 

estratégia de ação; neste processo o profissional não só aprende como aprende a 

aprender. É, a partir da diversidade das intervenções, que podem ser elaborados modos 
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operatórios que atingem um certo grau de generalização. Le Boterf, invocando Piaget 

(1970), diz que esse “trabalho reflexivo e retroativo é o que permite elaborar modelos 

operatórios que poderão ser posteriormente investidos na ação” (LE BOTERF, 2003, 

p.80). 

 

Saber envolver-se  –  Para exercer as funções anteriores o profissional precisa envolver-

se, isto quer dizer que a competência do profissional não está no limite da inteligência, 

mas envolve sua personalidade e sua ética; o profissional não pode “esconder-se atrás 

das instruções e dos procedimentos”(LE BOTERF, 2003, p. 80; o profissional se 

envolve afetivamente na situação, isto porque para agir, ele precisa querer agir e o seu 

grau de envolvimento depende desta vontade.  “Há envolvimento tanto da subjetividade 

quanto de objetividade. O profissional „habita‟ sua área de competência e a incorpora” 

(LE BOTERF, 2003, p. 80); o envolvimento do profissional com seu trabalho é que cria 

a confiança do cliente nele; Zarifian (1999, apud LE BOTERF, 2003, p. 81) cria a 

distinção entre competência e competências, a partir desta noção de „envolvimento do 

profissional com seu trabalho‟, porque “a competência remete à responsabilização de 

um sujeito que assegura a imputabilidade das conseqüências de suas decisões ou de seus 

atos. Ele se compromete com uma área de responsabilidade em que é confiável e 

assume riscos, que podem existir[...]”(LE BOTERF, 2003, p. 81); a competência, no 

singular,  é um atributo do sujeito. Por isso, os bancos de dados armazenam saberes, 

mas o sujeito não incorpora competências, no plural, ele faz emergir a competência em 

uma determinada situação e também, deste modo, não se pode confundir a „economia 

dos saberes com a economia das competências‟.  

 

Recursos a combinar –   os profissionais dispõem de um conjunto de recursos de dupla 

natureza para mobilizar e combinar em uma ação e a competência se constitui em saber-

mobilizar estes recursos. Le Boterf (2003, p.92) diz que os profissionais recorrem a uma 

„dupla instrumentalização‟ quais sejam: 

 

 A instrumentalização de recursos pessoais – que é constituída pelos saberes, pelo 

saber-fazer, aptidões ou qualidades incorporadas pelo profissional e pelas 

experiências acumuladas; 
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 A instrumentalização dos recursos do meio – que é constituída por máquinas, 

instalações materiais,  informações e redes relacionais. 

 

A competência é, pois, “a faculdade de se usar essa instrumentalização de maneira 

pertinente” (LE BOTERF, 2003, p. 93). 

 

A orientação e as condições de mobilização dos recursos –  para elaborar competências 

pertinentes mobilizando os recursos disponíveis, o profissional precisa se orientar na 

direção de certas condições. Le Boterf (2003, p. 133) cita dois „elementos-chave‟: 

 

 As representações operatórias das situações ou dos problemas a tratar; a 

representação operatória é construída na mente do profissional por meio da 

“representação funcional da situação e das práticas profissionais” que irão 

intervir na situação; é uma representação específica de uma determinada 

situação e da seleção e escolha de esquemas de ação para resolvê-la. 

 

 A imagem que o profissional faz de si mesmo e que o leva a intervir; ou seja ele 

é capaz de avaliar seu próprio conhecimento e o que ele sabe fazer para resolver 

aquela situação que se lhe apresenta. Este conhecimento que o próprio 

profissional tem daquilo que ele sabe e do que sabe fazer são os 

„metaconhecimentos‟. (LE BOTERF, 2003, p. 133). 

 

A competência e o profissionalismo resultam, portanto, do saber agir, do querer agir e 

do poder agir; o saber agir deve ser desenvolvido pela formação, pelo treinamento e 

outros meios; o querer agir pode ser estimulado de várias formas, tais como 

fortalecimento da auto-imagem, contexto de reconhecimento e de confiança, e 

exposição a desafios claros e compartilhados e a contextos incitativos; o poder fazer 

torna-se possível a partir de um contexto facilitador, tais como disponibilidade de 

recursos materiais, equipamentos, recursos informacionais, redes relacionais etc. (LE 

BOTERF, 2003, p. 133-161). 

 

O profissionalismo é o conjunto dos saberes-recurso e das competências validadas, 

possuídos por uma pessoa; para isto a pessoa passa por um processo de 

profissionalização, simbolicamente, intitulado por Le Boterf de „navegação 
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profissional‟, para o qual contribui também o tempo de experiência; portanto o 

profissionalismo é construído pelo sujeito (LE BOTERF, 2003, p. 158-165). 

 

 A organização precisa saber administrar e desenvolver seu capital de competências, 

para que a competência coletiva possa emergir, a partir da cooperação e da sinergia 

advindas da articulação entre as competências individuais (LE BOTERF, 2003, p. 230) 

 

A política da OIT é de total integração com as forças de mercado; em Le Boterf a idéia 

não é diferente, mas há um elemento novo e concreto, que é a noção de 

profissionalismo, qualidade de um sujeito pleno de atributos que vão além da 

competência, e que atribui ao profissional uma qualificação eclética que inclui além do 

corpus de conhecimento outros atributos compatíveis com o mercado e as novas formas 

de produção, tais como, capacidade de adaptação a situações imprevisíveis e novas, 

compromisso com seu próprio crescimento profissional, desenvolvimento de senso de 

responsabilidade, autoconsciência de seu papel etc. Com esta imagem, Le Boterf cria 

também a expressão “mobilizar a competência”, ou seja ele cria um clima apropriado 

para demonstrar o caráter pragmático de um atributo que é construído na ação.  Mas é 

importante observar também que este profissional tem as características daquele que é 

retratado, neste estudo, no capítulo 2.1, como um profissional com características 

próprias da sociedade contemporânea, comprovando-se assim a existência de um novo 

trabalhador que não só é competente, mas tem consciência das suas potencialidades e 

age em favor da instituição, porque se sente responsável por suas próprias ações.  

 

2.2.9 Algumas considerações sobre a  lógica da competência  

    

Desde a era industrial, os trabalhadores, em seus embates políticos e sociais com a 

classe empresarial, almejam alcançar, como ideal utópico, a autonomia, como 

instrumento de criação no processo de trabalho; reconhecimento pelos seus saberes e 

desempenho profissional; fomento ao desenvolvimento intelectual e condição para 

manter sua rede de relacionamento social, indispensável para a concretização eficiente 

da tarefa e para solidificar o apelo à solidariedade, fenômeno que se está apontando 

como fator de satisfação do ser humano em última instância.   Embora o modelo de 

competência não atenda a todas estas aspirações, apesar das expressas restrições dos 

especialistas, como Zarifian (2001), Ramos (2002), Stroobants (1998), Desaulniers 
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(1998), Tanguy e Ropé (2003) e da classe trabalhadora, ele termina por ser acatado, 

porque atende a um requisito básico do processo de avaliação na gestão do trabalho, 

pelo qual o trabalhador lutava, há muito tempo, que  se constitui na avaliação do 

trabalhador, tomando requisito os seus saberes, saberes-fazer, suas atitudes, em vez dos 

saberes requisitados pelo posto de trabalho, que era o parâmetro usado no modelo de 

qualificação. Esta é a grande diferença entre os dois modelos: foco no posto de trabalho 

(modelo de qualificação) ou foco no indivíduo (modelo de competência). 

 

No entanto, o modelo de competência, em sua estrutura ideológica, prioriza o projeto 

estratégico da empresa, concretizando suas estratégias de reação ao mercado de 

negócios, sobretudo reduzindo sua zona de risco competitivo e conferindo-lhe vantagem 

competitiva; assim, ao favorecer a mobilidade profissional, a empresa está antes se 

defendendo: armando a estratégia de reduzir seu quadro de pessoal fixo e atuar com um 

quadro de pessoal mais rotativo, o que lhe dá condição de contar com trabalhadores 

mais atualizados e dotados das habilidades que ela precisa em um dado momento.   

 

Outro ponto negativo, é que no modelo de competência, a negociação entre as partes é 

individual e implícita, porque a competência é do sujeito, que só prova ser competente 

na ação, quando usa os saberes na execução da tarefa; isto enfraquece o movimento 

sindical, porque ele é coletivo, depende do interesse do grupo, por isso Ramos diz temer 

“pelo esmaecer dos debates e da luta” em prol da valorização da formação humana 

(RAMOS, 2002, p.37);  Contudo, ela defende o ponto de vista da subjetividade, na 

medida que isto motiva os trabalhadores a resgatarem sua “autonomia e a envolverem-

se subjetivamente com os saberes que organizam as atividades de trabalho, 

supostamente mais integradas e flexíveis” (RAMOS, 2002, p.38);  

  

Apesar de todo o retrocesso em termos de conquistas sociais, é crescente, em grande 

parte do mundo capitalista, inclusive no Brasil, a tendência de organização do trabalho 

pelo modelo da competência e a inclusão do trabalhador no mercado de trabalho 

também já se faz fortemente por este princípio; via de regra, a noção de competência 

vem marcando a relação trabalho e educação, com destaque nos cursos técnicos e de 

graduação superior, e mesmo nos segmentos educacionais que não estão diretamente 

relacionados com o trabalho como a educação básica, haja vista, no Brasil, o destaque 
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que o tema da competência tem como princípio norteador dos Parâmetros e Diretrizes 

Curriculares em todos os níveis da educação.  

 

Ramos(2002, p. 23) pondera sobre a limitação da noção de competência para expressar 

toda a significação do conceito de formação humana e considera que a categoria 

competência deve ser ressignificada de modo a não só atender às especificidades do 

atual modelo de produção, mas abranger também as aspirações dos trabalhadores;  sob 

esta óptica a noção de competência deve ser subordinada ao conceito de qualificação, 

categoria que, historicamente, está inserida nas relações sociais da produção e articula a 

relação do mundo do trabalho com o sistema de formação. E, por fim, reafirma “que o 

horizonte educativo a ser perseguido deve ter a formação omnilateral dos indivíduos 

como propósito ético-político e deve construir-se como realidade na forma da Escola 

Unitária” (RAMOS, 2002, p. 23). 

 

No que tange ao sistema educativo, as denúncias de muitos especialistas são de cunho 

mais profundo, pois, historicamente, o sistema educativo vem reproduzindo os modelos 

do trabalho para atender à demanda do mercado, conforme foi citado em alguns pontos 

deste estudo, atribuindo ao sujeito uma condição de massa de manobra.,  em detrimento 

de um modelo de formação que tome como parâmetro a formação integral do sujeito, 

incluindo a formação para o trabalho, mas não se restringindo a ela, muito menos 

direcionando o ensino para atender as contingências do setor produtivo, o que predispõe 

a classe de trabalhadores ao desemprego, uma vez que, no modelo econômico vigente, o 

processo produtivo tende a mudar com mais freqüência.   

 

Por tudo que foi exposto, pode-se inferir que os embates teóricos e ideológicos sobre a 

noção de competência, quer no campo do trabalho ou nas estruturas educativas, ainda 

não têm resposta definitiva, ou talvez jamais tenham, porque, embora originária da 

psicologia, a noção de competência passou a integrar vários contextos; apropriada pela 

economia, foi associada às noções de produtividade e competitividade,  passando a ser 

um tema privilegiado nas teorias do Capital Humano e um conceito dominante nas 

estratégias de mercado.  

 

Porém, embora se acentue esta vertente econômica também nos modelos educacionais, 

fruto da pressão das classes empresariais e influência da Teoria do Capital Humano o 
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avanço de pesquisas e o conseqüente desenvolvimento de teorias no campo das ciências 

cognitivas se apresenta como uma das fortes razões para a aplicação da noção de 

competência nos sistemas educativos. 

 

Por isso, neste estudo, procura-se privilegiar a dimensão psicopedagógica da noção de 

competência, entendendo-a como uma estratégia pedagógica apropriada ao 

desenvolvimento das potencialidades do ser humano, principalmente na educação 

profissional e na universidade, instâncias naturalmente vocacionadas à formação 

profissional, portanto estruturas educativas em que a aquisição de competências 

profissionais devem ser estimuladas. 

 

Contudo a adoção de modelos de competência, neste estudo, não significa a aderência a 

propósitos neoliberais, muito menos submissão aos ditames do mercado, por isso, faz-se 

mister declarar que o conceito aqui adotado é o da formação humana, expresso por 

Ramos (2002, p. 26 ) e endossado por Frigotto (2002, p.17), qual seja o conceito de 

formação que contempla a realização integral do ser humano, transcendendo à noção de 

subsistência e de economia e associado a um projeto de sociedade que contemple a 

civilidade e a cidadania e, principalmente, oportunidade de emancipação para todos, por 

meio da educação e do trabalho.   

 

Deste modo, compreende-se, também, competência como um conceito subordinado à 

categoria qualificação (RAMOS, 2002), pelo que esta noção representa nas relações 

sociais produtivas, na educação e na sociedade e também à noção de profissionalismo, 

expressa por Le Boterf (2003, p.27) e Ramos (2002, p. 132 ) pelo que dela emana em 

termos de valores do profissional e do ser humano, tais como autonomia, liderança, 

empreendedorismo, seriedade, compromisso, ética, conhecimento, busca da qualidade e 

perfeição técnica. Enfim, a idéia é desenvolver competências no sujeito, para que ele 

seja capaz de planejar e construir sua própria trajetória de vida, que, eventualmente, 

pode se constituir no trabalho em uma organização, mas como uma opção do sujeito.  
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3 O PERFIL DO BIBLIOTECÁRIO: DA REALIDADE À UTOPIA 

 

3.1 O Conceito de Profissionalismo na Ótica dos Bibliotecários 

 

Tanto nas idéias de Le Boterf como nas de  Zarifian o conceito de profissão e 

profissionalismo encerram conotações  relacionadas com a sabedoria de um 

profissional, mas também com o compromisso ético que ele assume com seu trabalho, 

com seu cliente ou usuário e perante a sociedade; este compromisso compreende desde 

sua dedicação à causa do cliente, gerando qualidade, utilidade e benefícios 

proporcionados pelo produto ou serviço até seu interesse pela atualização constante.  

 

Ramos observa que, para se dignificar como uma profissão, é preciso que o objetivo 

social de uma atividade seja percebido e reconhecido pela sociedade, ou seja, a 

profissão deve existir para satisfazer alguma necessidade da sociedade e, para isto, esta 

profissão tem de contar com um corpus de saberes organizado, definido e transmissível, 

que fundamenta suas práticas, realizadas com o fim de concretizar o objetivo social 

prescrito.  “Em outros termos, três determinantes limitam as profissões e definem as 

condições para que uma atividade se profissionalize: a remuneração, os saberes 

professados, o reconhecimento social e a finalidade do serviço” (RAMOS, 2002, p. 

240). 

 

Na literatura da área de Biblioteconomia, foram encontradas algumas abordagens que se 

associam a um ou outro conceito. Por exemplo, Valentim (2002) refere-se ao 

profissionalismo do bibliotecário como uma condição que este profissional alcança por 

ser dotado de alguns atributos e por seus méritos atitudinais, tais como responsabilidade 

no uso dos recursos e instrumentos profissionais para atender públicos diferentes; estar 

sempre em busca da melhoria de seu desempenho, executando produtos ou serviços 

com mais qualidade; reconhecer suas próprias limitações e tentar superá-las por meio de 

melhor capacitação, objetivando a inovação de produtos e serviços; o profissional deve 

estar consciente do seu valor, para, assim, respeitar-se e valorizar sua auto-imagem, bem 

como deve procurar atualizar-se por meio da educação continuada. 

 

Ponjuán e Welch também aplicam a noção de profissionalismo à formação do 

bibliotecário; Ponjuán (apud GUIMARÃES, 1997, 1998) diz que o moderno 
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profissional da informação deve ter sua atuação baseada no profissionalismo; enquanto 

Welch (1992)exclama: - “profissional, esta é a palavra que junta tudo”. Em ambos os 

casos há uma conotação de valorização do “jeito de ser profissional”, frase proferida 

também por Araripe (1999, p.106) para demonstrar sua adesão a este conceito. 

 

Guimarães (2000, p. 64) alça a temática do profissionalismo à questão da ética 

profissional, que prevê e regula comportamentos para atuação no âmbito profissional. 

Ele assim se manifesta sobre o assunto: 

 

No entanto, com as rápidas transformações do mundo globalizado, 

necessário se torna ao profissional assumir uma postura proativa, encarando 

a ética sob um conjunto de compromissos a serem assumidos , 

compromissos esses que propiciarão a constante construção e 

aperfeiçoamento da profissão pela sua própria coletividade de agentes: os 

profissionais (GUIMARÃES, 2000, p. 65). 

  

E Guimarães (2000, p. 65) assinala, ainda, que a questão ética pertinente ao profissional 

da informação se apresenta como compromisso com cinco elementos, quais sejam: o 

usuário, a organização, a informação, a profissão e o próprio sujeito e, de modo 

concreto, este compromisso pode se externar por algumas ações e atitudes, como: 

qualidade dos serviços e produtos executados; garantia de confiabilidade da informação 

fornecida ao usuário; responsabilidade profissional; sensibilidade quanto ao valor social 

da informação etc. 

 

Mueller (2004, p. 23) faz uma profunda reflexão sobre os conceitos de profissão, 

profissionais e profissionalização nas sociedades contemporâneas, à luz de algumas 

teorias sociológicas, fixando-se, porém, em Abbot (1988), objetivando clarear a 

compreensão da emergência do „profissional da informação‟, no Brasil contemporâneo. 

A autora esclarece que escolheu a teoria propugnada por Abbot  por considerar que ela 

“oferece um ângulo privilegiado para entender-se o processo de formação desse grupo 

profissional”, além disso, para ela, a abordagem que Abott adota é inovadora, contempla 

o ambiente onde a profissão-alvo se concretiza, a disputa entre grupos profissionais e a 

luta pelo poder travada por elas (Mueller, 2004, p.28). O pensamento da autora é 

apresentado aqui resumidamente, para tentar justificar a situação de „instabilidade‟ em 

que se encontra hoje a profissão do bibliotecário perante o mercado de trabalho, onde 

ele tem de disputar com profissionais oriundos de diversas áreas e que integram, hoje, o 
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grupo dos „profissionais da informação‟.  Na perspectiva de Abott, as profissões são 

vistas como integrantes de um único sistema e, deste modo, elas são interdependentes; 

porém “cada profissão mantém domínio e controle sobre uma jurisdição”; jurisdição é o 

espaço onde o profissional concretiza suas práticas de trabalho, ou seja, o mercado de 

trabalho a ele reservado pela exclusividade de suas práticas, que resultam em serviços e 

produtos específicos que só aquele grupo oferece;  os diversos grupos profissionais 

estão em permanente disputa pelos espaços uns dos outros. “A história dessas disputas 

constituem, para Abbott, a verdadeira história das profissões” (Mueller, 2004, p. 29). 

Muitas variáveis interferem no equilíbrio do sistema e geram as disputas, tais como, “a 

organização interna das profissões, a natureza da tarefa profissional, a coerência do 

corpo de conhecimento abstrato e profissional” etc. Segundo o modelo proposto por 

Abott, o sistema de profissões pode também, em um determinado momento histórico, 

ser afetado por forças externas, o que provoca a instabilidade interna provisória do 

sistema e disputas que, resolvidas, trazem de volta o equilíbrio, mas com nova ordem de 

jurisdição. “Considerados juntos, esses fatores podem explicar como as profissões se 

desenvolvem e a posição que ocupam no sistema de profissões” (Abott, 1988, apud 

Mueller, 2004, p. 51).  

 

Com esta síntese das idéias de Muller, a partir da teoria de Abott, pretende-se questionar 

as disputas por ocupações no campo de atividades ligadas à informação, que vêm, como 

desvelam muitos estudos aqui apresentados, provocando alterações e desequilíbrio no 

espaço de trabalho já conquistado pelos bibliotecários. Retoma-se aqui também o 

posicionamento de teóricos da noção de competência, como Ramos, Dugué, 

Desaulniers,  Stroobants e Tanguy e Ropé, que alertam para a competitividade que o 

modelo de competência cria entre os profissionais. Questiona-se se esta perda de espaço 

dos bibliotecários está relacionada com o  desalinhamento do  corpus teórico e das 

práticas de sua profissão em relação à realidade do mercado, ou se estas forças 

subjacentes ao sistema de  profissões e ao modelo de gestão organizacional por 

competências estão determinando esta mudança de ordem. 

 

Lembra-se, ainda, as contemporizações de Prahalad a respeito das inovações 

tecnológicas que vêm sendo introduzidas continuamente nos processos de trabalho, 

tornando-os, cada vez, mais complexos e intensivos em conhecimento, exigindo 

portanto, um perfil profissional com múltiplas competências e apto às reconversões 
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rápidas e reforça-se o questionamento a respeito do preparo do bibliotecário para 

enfrentar esta situação.  

  

  

 3.2 Uma História Milenar 

 

A profissão do bibliotecário se confunde com os primeiros registros da história da 

Humanidade. Em 4 000 a. C., os sumérios já registravam cenas do seu cotidiano usando 

a escrita pictográfica; no Egito, o papiro começa a ser utilizado em 3.500 a. 

C.(VALENTIM, 2000) e, em 670 a. C., Assurbanipal, institui a biblioteca de Nínive, 

constituída de milhares de tábuas de argila, com a escrita cuneiforme, considerada a 

primeira grande biblioteca organizada da história (NÍNIVE, s.d., s.p.). 

 

Silva e Ribeiro confirmam a existência milenar da profissão ressaltando, inclusive, a 

naturalidade subjacente ao seu surgimento, a natureza e a razão pragmática de seus 

princípios e ainda seu atrelamento à própria  condição humana e social – portanto o 

caráter social de sua missão. Eles se expressam assim: 

 

Sabemos que este exercício profissional é milenar e que foi, desde sempre, 

uma prática „natural‟ pelo simples facto de que a produção da informação é 

inerente à condição humana e social e que a necessidade do uso dessa 

mesma informação ditou inevitavelmente a existência de processos de 

armazenamento, organização e representação como meios para tornar 

exeqüível a sua recuperação e acesso (SILVA; RIBEIRO, 2004 ) 

 

Oddone, além de registrar a „ancestralidade‟ da profissão, constata a função inerente de 

„custódia‟ que ela tem em relação ao conhecimento, e que, na sua óptica, por vezes, 

ofusca a visão do bibliotecário, impedindo-o de ver a mudança de foco de sua missão na 

contemporaneidade e a evolução dos processos biblioteconômicos para atender a esta 

missão.  

Designado guardião do conhecimento acumulado pela humanidade desde a 

mais remota ancestralidade, ao bibliotecário muitas vezes escapa a 

compreensão plena da relação entre o caráter estático das peças de seu 

acervo e o caráter dinâmico de sua própria atividade (ODDONE,1998, s.p. ). 
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Castro refere-se a esta secularidade da profissão e também da sua inerência à 

preservação do conhecimento, inclusive da adoção da expressão „servo da ciência‟ 

como o princípio da profissão, expresso no emblema da profissão. Ele destaca o 

pensamento de Chartier e Hebrard sobre este assunto: 

 

Ao pensarmos na historia das profissões, acreditamos que a Biblioteconomia 

seja uma das mais antigas, na medida que sempre houve alguém responsável 

pela guarda e organização de informação, como podemos constatar em 

autores que abordam a história das unidades de informações dos materiais de 

registro do conhecimento (CHARTIER; HEBRARD, 1995,, apud 

CASTRO,2000, s.p ). 

  

Carvalho (2002, s.p.) ao se reportar à biblioteca como o mais antigo sistema de 

informação, refere-se também ao bibliotecário, que obviamente se constitui no mais 

antigo profissional da informação; ela assim se refere: “neste contexto, a biblioteca 

merece ser resgatada por ser um dos mais antigos sistemas de informação e onde se 

iniciam as atividades daquele que seria o primeiro profissional de informação, o 

bibliotecário”. (CARVALHO, 2002, s.p.). Aqui vale ressalvar que, naquela época, não 

havia uma divisão entre arquivo e biblioteca; e que a coleção reunia tanto documentos 

de biblioteca quanto documentos de arquivo e, portanto, o profissional incumbido de 

administrar esta coleção exercia tanto o papel de bibliotecário quanto o de arquivista. 

 

La Vega (1960, p.137), eminente bibliotecário espanhol, em estudo realizado em 1959, 

aborda a antiguidade da profissão e vaticina que os grandes bibliotecários da 

Antiguidade, como Demétrio Falero, Zenódoto de Éfeso, Calímaco de Cirene ou 

Apolônio de Rodes, todos bibliotecários da mais famosa biblioteca da Antiguidade, a 

biblioteca de Alexandria (322 a. C), não foram preparados para o desempenho de 

funções técnicas. Na verdade, todos eram eruditos, conhecedores da ciência e devotados 

ao serviço de recolher e preservar o conhecimento para a posteridade. Nas bibliotecas, 

já se catalogavam e classificavam os documentos, tanto é que Calímaco de Cirene, 

poeta e bibliotecário grego, escreveu e deixou para a posteridade o famoso Cânon de 

organização da biblioteca de Alexandria, produziu, em 120 rolos de papiro, o Pínakes, 

catálogo que referencia grande parte do acervo desta biblioteca
  
e ainda

 
instituiu o termo 

“clássico”, que, posteriormente, foi introduzido na linguagem literária de todos os 

idiomas cultos.  
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Segundo Lasso de la Vega (1960, p. 137), também na biblioteca de Pérgamo, “êmula e 

rival da anterior”, bem como nas bibliotecas de Atenas, as equipes de bibliotecários 

eram constituídas de eruditos, literatos, filósofos e cientistas; sábios, que, além de 

responsáveis pela custódia e acervo dos documentos, exerciam o papel de copistas, 

copiando os papiros e pergaminhos, a fim de usá-los nas trocas por outros documentos 

que a biblioteca depositária não possuía, objetivando enriquecer os acervos de suas 

bibliotecas. 

 

Em Roma, ainda segundo o autor, as grandes bibliotecas, como a Palatina, fundada por 

Augusto, cujo bibliotecário mais famoso é Caio Júlio Higino, e a biblioteca de Trajano, 

criada pelo imperador de mesmo nome, fundam-se com base nos espólios de guerra, 

sobretudo com os papiros helenos, usurpados da Grécia vencida. Mas insiste o 

memorialista na afirmação de que as bibliotecas antigas e as conventuais da Idade 

Média tinham a função de preservar o conhecimento, por meio da custódia, da 

ordenação e compilação dos manuscritos e exerciam, “em grande escala as funções 

próprias de uma empresa editorial” (LA VEGA, 1960, p. 138). 

 

É com o Renascimento e a invenção da imprensa móvel por Guttenberg que a biblioteca 

começa a mudar suas funções. Até então, segundo Ortega y Gasset, (1949, apud LA 

VEGA, 1960, p.141) o “livro não era um imperativo social”, apesar de ter havido 

bibliotecas públicas na Itália, como a criada por Petrarca, e a biblioteca Marciana, criada 

por Cosme de Médicis, considerada, por Lasso de la Vega, a primeira a exercer 

verdadeiramente este papel, e a biblioteca Laurenziana, criada por Lourenço, o 

Magnífico, em Florença, à semelhança da anterior, e que tem uma de suas salas 

construídas por Michelangelo. O Renascimento sente sede de leitura e os acervos ainda 

eram muito reduzidos, e, nesta fase, a figura do bibliotecário destacava-se como 

pesquisador e colecionador de acervos( LA VEGA, 1960, p.139-141) . 

  

A Reforma religiosa, acontecida nos meados do século XVI nos países nórdicos, 

buscando cooptar adeptos, produz e distribui obras de caráter polêmico, como sermões e 

escritos de propaganda religiosa  e com edição de má qualidade, mas que deram passo 

significativo no processo de democratização do livro e da leitura. A Bíblia de Lutero, 
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por exemplo, teve uma tiragem de cem mil exemplares. Com a Reforma, o livro chega 

às esferas populares(LA VEGA, 1960, p.141). 

 

Enquanto isto, a Revolução Francesa, de 1789,  promove, já no século XIX, a 

nacionalização das bibliotecas reais e, mais tarde, das bibliotecas eclesiais, surgindo 

assim as bibliotecas públicas modernas. É neste século que a profissão do bibliotecário 

consagra-se como uma ocupação “espontaneamente estimulada pela sociedade” (la 

VEGA, 1960, p.142). Neste momento, surgem as primeiras escolas de Biblioteconomia, 

indicativo da necessidade de capacitação do profissional para atender às demandas 

sociais (lA VEGA, 1960, 141).  

 

Segundo Silva e Ribeiro (2004, s.p, a afirmação da profissão na área da 

„documentação/informação‟, em Portugal, com base em uma  formação especializada 

começa a acontecer em instituições nacionais devotadas a esta área,  nos „meados de 

Oitocentos‟ tendo se caracterizado pela introdução de conhecimentos sobre conservação 

de recursos bibliográficos e arquivísticos (SILVA; RIBEIRO, 2004, s.p.). 

 

As bibliotecas e os arquivos nacionais constituíam os centros privilegiados 

para formar, pela via da experiência prática, os profissionais destinados a 

desempenhar funções bilbioteconômicas e arquivísticas, que, à época tinham 

por objectivo essencial auxiliar os investigadores (especialmente 

historiadores) na identificação das fontes necessárias ao seus estudos 

(SILVA; RIBEIRO, 2004, s.p.) 

 

 

Em 1821, foi criada a Ecole Nationale des Chartes, em Paris, cujos ensinamentos eram 

de cunho erudito; inspiradas no modelo desta escola, surgiram, na Europa, várias 

escolas, orientadas para a erudição, dedicadas à formação de arquivistas-paleógrafos e  

bibliotecários, cujo currículo reunia as chamadas disciplinas auxiliares da História: 

Paleografia, Diplomática, Bibliologia, Arquivologia, Sigilografia e outras.  Em 

Portugal, foi criado, em 1887,  o curso Superior de Bibliotecário Arquivista, com 

currículo semelhante ao de Chartes e de outras escolas que já existiam na Europa 

naquela época; o curso português funcionou com a mesma matriz curricular até seu 

encerramento em 1982. 

 

Pelo prisma da evolução da ciência, observam-se que três fatores levaram ao intenso 

desenvolvimento da ciência e da técnica no século XIX: a revolução científica e técnica 
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dos séculos XVII e XVIII – levada a cabo por estudiosos como Galileu Galilei, René 

Descartes e Isaac Newton, a difusão das idéias do Iluminismo – sintetizadas na 

Enciclopédie, que além de difundir o pensamento racional, elevou as artes e os ofícios à 

categoria de atividades nobres e, por fim, a Revolução Industrial – que levou o 

conhecimento para o chão de fábrica. Esta tríade instigou a inclusão do ensino da 

ciência nas universidades, ampliou, exponencialmente, o conhecimento da Humanidade 

e terminou por colocar à disposição dos cientistas e inventores recursos e 

conhecimentos jamais sonhados em qualquer outra época, criando um clima propício ao 

progresso da ciência e da tecnologia. E se, no Renascimento, havia falta de livros, o 

século XIX é pródigo na sua produção e de outros materiais impressos. Tanto que os 

estudiosos da época já sentiam dificuldade de controlar e conhecer tudo que estava 

sendo produzido, até mesmo dentro de sua área específica. Ortega y Gasset (1949, apud 

LA VEGA, 1960, p. 142) sintetiza assim esta questão: “Em vez de estudar para viver, 

pressentimos que temos de viver para estudar”. No século XIX, o bibliotecário já 

ordena, cataloga e classifica a coleção, objetivando torná-la disponível para o público.  

 

Neste ínterim, o livro já era concebido como fonte de conhecimento e a consciência de 

que a expansão da ciência, da tecnologia e das atividades produtivas fundamentava-se 

na transferência do conhecimento gerou o surgimento dos periódicos científicos e da 

biblioteca especializada, que, segundo Foskett, inaugura o conceito de que a “ biblioteca 

deveria colaborar na tarefa de proporcionar espontaneamente informações aos 

pesquisadores, sem ficar à espera de que eles a pedissem – deveria tanto disseminar 

quanto reunir informações” (FOSKET, 1969, p.20).  

 

Em função do crescimento exponencial da produção bibliográfica e também da 

comunidade bibliotecária e na perspectiva de ampliar os estudos da área, principalmente 

buscando solução técnica e padronização para enfrentar os novos desafios originados 

pelo avanço da ciência, assim como qualidade na prestação dos serviços bibliotecários, 

foi criada, em 1876, a American Library Association (ALA) e, em 1895, o Instituto 

Internacional de Bibliografia, devotado à bibliografia e à documentação,  que, em 1937, 

transformou-se na FID – Federação Internacional de Documentação, instituições-pilares 

do desenvolvimento da Biblioteconomia e da Documentação e também norteadoras do 

fazer do bibliotecário no século XX. Em 1906, foi fundada, em Paris, a Association des 

Bibliothecaires Français (ABF), que criou a Escola de Biblioteconomia, com a 
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finalidade de treinar bibliotecários e documentalistas, seguindo as teorias e práticas 

difundidas por Paul Otlet. Antes mesmo da ABF, foi criada a Association des 

Archivistes Français, que formava arquivistas; no Reino Unido, a Library Association e 

a Association of Special Libraries and Information Bureaux(ASLIB), criadas mais ou 

menos neste período, seguiram o caminho das congêneres européias (SILVA; 

RIBEIRO, 2004, s.p.)  

 

Nos Estados Unidos, foi criada, em 1909, a Special Libraries Association (SLA), como 

divisão da ALA e, em 1937, o American Documention Institut e, em 1936, a Society of 

American Archivists (SAA), que promoviam cursos de formação para bibliotecários, 

arquivistas e documentalistas (SILVA; RIBEIRO, 2004, s.p.).  

 

Quanto à formação universitária, la Vega informa que, na metade do século XIX, 

“abrem-se as escolas de Biblioteconomia, e seções, nas Faculdades de Letras, para 

estudo dessa profissão nas universidades (la VEGA, 1960, p. 142). Eggert-Steindel 

(2002, s.p.) assinala que, em 1887, fora instalado um curso para o ensino da 

Biblioteconomia na School of  Library Economy, criada por Melvill Dewey, na 

Universidade de Columbia. E, contemporizando sobre a ascensão dos cursos de 

Biblioteconomia ao nível universitário, Silva e Ribeiro (2004, s.p.)  asseguram que o 

ensino universitário para os profissionais bibliotecários só se firma a partir de 1926, só 

sendo realmente institucionalizados na década de 1940, tanto na Europa como nos 

Estados Unidos.  

 

No Brasil, o primeiro curso foi oferecido pela Biblioteca Nacional, em 1911, seguindo 

as orientações da Escola de Chartes, portanto fundamentado em princípios 

humanísticos, voltado à cultura e às artes (Oliveira, 2005, p. 15); este foi também o 

primeiro curso em biblioteconomia e documentação da América Latina e o terceiro do 

mundo; para cursá-lo o candidato já devia ter concluído um curso superior na área de 

Humanidades e submeter-se a um exame de seleção; o curso tinha duração de um ano e 

era constituído das seguintes disciplinas: bibliografia, paleografia, diplomática, 

iconografia e numismática; os conteúdos de classificação, catalogação, organização e 

administração e bibliotecas faziam parte da disciplina bibliografia; o segundo curso a 

ser implantado no Brasil, foi na década de 1930, no Instituto Mackenzie, em São Paulo, 

sua orientação conceitual e metodológica era americana e nele prevaleciam as 
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disciplinas de base técnica – catalogação, classificação, referência e organização de 

bibliotecas, que era uma disciplina eminentemente prática –  pois o propósito do curso 

era a organização do acervo e sua disponibilização para o público; a implantação deste 

curso foi resultado “do encantamento de intelectuais brasileiros, como Monteiro Lobato 

e Assis Chateaubriand, entre outros, pelo pragmatismo norte-americano” (EGGERT-

STEINDEL, 2002, s.p.); na Bahia, em 12 de março de 1942, instalou-se o curso de 

Biblioteconomia, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia (TEIXEIRA, 1992, p. 9); na 

década de 1950, surgem cursos em Minas Gerais, Paraná e Amazonas; todos estes 

cursos seguiam o modelo da Biblioteconomia americana. Em 1962, a profissão de 

bibliotecário é declarada profissão liberal, pela lei 4 084, de 16 de agosto de 1962. 

 

Até meados do século XX, a democracia faz do livro uma necessidade imprescindível 

(LA VEGA, 1960, p. 142); a cultura se transforma em „razão do Estado‟ e o livro e o 

periódico científico transformaram-se em sustentáculos da civilidade e da ciência, na 

medida que eram responsáveis pela transmissão massiva do conhecimento. O 

bibliotecário, que vem, paulatinamente, adaptando-se a toda esta evolução, converte-se 

em um agente ativo, intermediador entre o conhecimento produzido - registrado em 

sistemas de recuperação da informação, como a biblioteca e as bibliografias - e a 

comunidade científica e a sociedade em geral (La VEGA, 1960, p. 142).  

 

Sem o livro não podemos sustentar as democracias, nem o alto nível de vida 

que exigem os países superpovoados: por isso, o bibliotecário não pode 

permanecer sentado em seu gabinete, consagrando-se exclusivamente ao 

trabalho rotineiro de catalogação e classificação, à espera de que o leitor 

chegue, mas antes se vê forçado a converter-se em agente ativo, buscando 

leitores por todos os modos: cartazes, anúncios, rádio, telefone, imprensa e 

parque, no bonde, na escola, na Universidade, na oficina, em casa, no ar 

(LAVEGA, 1946, apud LA VEGA, 1960, p.142) 

 

LA VEGA destaca que, nestes tempos de explosão bibliográfica, o bibliotecário passou 

a assumir a missão de “selecionar o acervo, apontar o grau de interesse de cada obra 

para os leitores e conquistá-los para o uso da biblioteca” (LA VEGA, 1960, p. 142) e 

num esforço para demonstrar o papel desempenhado por este profissional, àquela época, 

cita a metáfora construída por Ortega y Gasset: “O bibliotecário é como um filtro entre 

o depósito de livros e o leitor” (1949, apud LA VEGA, 1960, p. 142). E para demonstrar 

o espírito que animava a Biblioteconomia naquela época e norteava as ações do 

profissional ele cita Bostwick (1929, apud la VEGA, 1960, p. 142) que enuncia a 
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fórmula: “buscar um livro para cada leitor e um leitor para cada livro: fazer com que o 

livro e o leitor se encontrem, substituindo o livro que ordinariamente se pede, pelo que 

devia ser pedido”. 

 

La Vega (1960, p. 142) intenta mostrar, a partir de aqui, a diferença entre o bibliotecário 

e o documentalista, assinalando a natureza e os limites do trabalho de ambos; La Vega 

justifica a emergência da profissão de documentalista por duas razões: primeiro o 

surgimento de outras fontes de informação diferentes do livro, sobretudo as 

audiovisuais, como rádio, televisão, fotografia, microfotografias, fita magnetofônica, 

discos etc., que tinham de ser tratadas e que não o eram pelo bibliotecário, ficando o 

usuário privado das informações divulgadas nestas fontes; a segunda razão era a 

necessidade de um novo serviço de informação que acompanhasse a evolução da ciência  

que estava cada vez mais se tornando especializada e crescendo muito rapidamente, 

fazendo acumular muita informação, que escapava do controle dos cientistas, que não 

tinham tempo de garimpar e de ler todas estas informações, fazendo com que a pesquisa 

científica corresse risco de desatualização, além de que a informação já havia adquirido 

um status estratégico e estava em jogo interesses econômicos e de segurança nacional; 

surgiram então os serviços de índices e resumos científicos, elaborados por 

especialistas, segundo padrões estabelecidos, até internacionalmente, como é o caso da 

ISO.  O Chemical Abstracts, o maior sistema de recuperação de informação na área de 

Química, por exemplo, surgiu em 1907. 

 

Segundo Saracevic (1996, p.43), a corrida em busca do conhecimento é um fenômeno 

mundial, que se instala a partir do momento em que a sociedade do século XX toma 

consciência de que a ciência e a tecnologia são críticas para a economia, a saúde, o 

comércio e a defesa das nações, e, como a informação é um dos insumos mais 

importantes para a indução do desenvolvimento nestas áreas, tornou-se essencial 

promover a difusão de informações relevantes para a comunidade científica e as 

organizações envolvidas neste movimento.  Este é o grande fator de transformação do 

valor da informação e da busca de  meios capazes de ampliar o processo de sua difusão 

– a descoberta de seu valor econômico pelo capitalismo. Os grandes investimentos nesta 

área, feitos pelas nações desenvolvidas, deram os primeiros passos para o surgimento da 

informática e da indústria da informação. 
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Toda esta evolução ao longo de dois mil anos não se compara, entretanto, à revolução 

causada pelas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), a partir da segunda 

metade do século XX, quando os recursos de informática e as soluções de rede 

transformaram toda a estrutura organizativa e produtiva da sociedade; esta evolução fez 

surgir sistemas de processamento de produção de bens inteiramente automatizados e 

controlados por recursos de tecnologias da informação, o mesmo acontecendo na gestão 

de escritórios e de serviços de um modo geral, em que o processamento, o controle e a 

recuperação da informação passaram a ser feitos por computador. Estes fatores 

transformaram os modelos de produção de bens e de serviços e os processos de 

trabalho; destruíram e criaram novas profissões e passaram a exigir novas qualificações 

profissionais, conforme já foi amplamente abordado nos capítulos anteriores deste 

estudo. 

 

A Biblioteconomia, campo de estudo que, ao longo do tempo, responsabilizou-se pelo 

controle do conhecimento, por meio de processos de registro e tratamento dos 

documentos e também pela divulgação da informação científica e tecnológica, foi um 

dos campos do conhecimento mais fortemente impactados, sobretudo no seu fazer 

profissional.  

 

Em virtude deste contexto, muitos têm sido os estudos desenvolvidos sobre a formação 

do bibliotecário e, de modo geral, eles têm evidenciado a necessidade de mudanças no 

perfil deste profissional, de modo a que se torne apto a gerir e processar os serviços 

intensivos em tecnologias da informação, característicos dos novos modelos produtivos; 

esta constatação aponta para mudanças na base da formação do bibliotecário, por meio 

da indução de competências gerais e específicas, conhecimentos e saberes-fazer 

apropriados à demanda da sociedade contemporânea, de modo a talhar um profissional 

com liderança e capacidade para sobrepor-se às simples competências operacionais, 

superando as barreiras da tecnologia e os desafios da gestão, passando, de simples 

operador, a planejador, criador e gestor de sistemas de informação informáticos. 

 

 A expectativa é projetar um profissional que venha a exercer papel nuclear na 

economia da informação, como compete a uma profissão que historicamente trabalhou 

com a informação e, por tantos séculos, dominou os recursos de registro, tratamento e 

difusão da informação, ajudando a produzir mudanças significativas na sociedade. 
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Numa perspectiva evolutiva e histórica, pode-se constatar o papel que o bibliotecário 

desempenhou e vem desempenhando ao longo dos séculos como guardião, difusor e 

gestor do conhecimento. 

 

Intelectuais como Umberto Eco (1997, apud KENSKI, s.d., p.3) e Bernardo Toro (1997, 

s.p.) falam da importância, na conjuntura atual, do desenvolvimento de um tipo de 

competência na escola e na sociedade que levem o jovem, o ser humano em geral,  a 

saber buscar, selecionar e usar criticamente a informação; esta competência identifica-se 

com o letramento informacional, tarefa que a biblioteca pública e a biblioteca escolar 

são vocacionadas para desempenhar; Bernardo Toro chega a mencionar a biblioteca 

como um dos aparatos capazes de assumir esta tarefa. Outros especialistas também se 

posicionam sobre esta mudança de papel do bibliotecário em função das mudanças de 

rumo dos modelos produtivos, da intensividade de aplicação da tecnologia nos serviços 

e das transformações estruturais da sociedade como um todo. 

 

Horton Júnior (1982, p. 38-39), por exemplo, considera que os bibliotecários serão 

muito úteis na Sociedade da Informação, porque ajudarão as pessoas a articularem 

melhor suas necessidades de informação; e Lancaster (1995, p. 12) vaticina que o fazer 

do bibliotecário deve mudar radicalmente, à medida que as tecnologias de informação e 

da comunicação forem criando novos processos e recursos informacionais. Chega a 

ponderar sobre a possibilidade do bibliotecário atuar como consultor de informação, 

fora da biblioteca, orientando pessoas, pesquisadores e especialistas na busca e 

recuperação da informação. Esta assertiva coincide com a teoria de Zarifian sobre a 

tendência do mercado de transformar qualquer forma de produção em serviços 

customizados, para atender um nicho de mercado; segundo Zarifian isto acontece 

mesmo com a produção industrial, que não se faz mais em série e sim em pequenas 

ilhas de produção, para atender às especificações solicitadas pelo cliente e para ter a 

qualidade por ele exigida.  

 

Esse procedimento já acontece, há muito, com os serviços do bibliotecário, que atende 

personalizadamente cada usuário no setor de referência e atende às especificidades de 

sua necessidade de informação; os serviços de alerta personalizados, conhecidos como 

DSI, disseminação seletiva da informação, baseados em perfis personalizados do 

usuário, são exemplos patentes desta realidade. Nos idos de 1980, quando a Divisão de 
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Documentação e Informação Técnica  da EMBRAPA (EMBRAPA-DID) estava sob a 

direção de Ubaldino Dantas Machado, segundo declaração deste profissional, o 

bibliotecário integrava cada equipe de pesquisa que se deslocava  para o campo, com a 

finalidade de prover todo o recurso de informação necessário ao trabalho de pesquisa, 

comprovando, as observações dos especialistas.  

 

No entanto, manter-se atuante em serviços de informação altamente especializados 

tornou-se difícil para o bibliotecário a partir dos anos de 1990, em virtude de “profundas 

transformações tecnológicas e de organização do trabalho” (JAMBEIRO; SILVA, 2004, 

s.p.), que levaram à fragmentação da ocupação profissional. Por isso, espaços de 

trabalho que seriam naturalmente seu, por missão e vocação, estão sendo ocupados por 

profissionais de outras áreas, que conseguiram se adaptar melhor ao ambiente 

tecnológico, exatamente por ter uma base tecnológica forte em sua formação. Eis a 

observação de Jambeiro e Silva sobre isto: 

 

O bibliotecário[...] viu seu campo ser invadido, mas não reagiu adotando a 

fragmentação. Pelo contrário, tentou adaptar-se às novas exigências do 

mundo do trabalho. Não teve pleno sucesso, porém, porque áreas de 

fronteira, não explicitamente protegidas pela legislação que regulamenta a 

profissão, foram ocupadas por não-bibliotecários. E com a informatização 

vertiginosa dos processos de tratamento e recuperação da informação, é 

ameaçado dentro mesmo do core dos saberes e práticas de sua 

profissão(JAMBEIRO; SILVA, 2004, s.p.) 

 

3.3 A Legitimação do Título de Profissional da Informação 

 

Conforme já afirmaram alguns estudiosos, referidos neste estudo, as bibliotecas e os 

arquivos foram os primeiros sistemas de informação de que se têm notícia e seus 

profissionais, por analogia, os primeiros profissionais da informação. A UNESCO 

tradicionalmente reconheceu e atribuiu a bibliotecários, arquivistas e museólogos 

funções devotadas à informação; por exemplo, no seu Manual para Sistemas y Serviços 

de Información (UNESCO, 1978), alertava que a administração de serviços de 

informação científica e técnica devia ser exercida por profissional capacitado do ponto 

de vista gerencial e técnico e admitia que um dos títulos utilizados pelas instituições 

para nominar este posto de trabalho era o de “Bibliotecário Técnico”(UNESCO, 1978, 

p.82-83). Em 1990, a UNESCO afirma que as profissões da informação desenvolveram-

se pari et passu com a evolução histórica e técnica da Humanidade e que à medida que 
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foram surgindo novas atividades estas profissões foram recebendo novos títulos, mas 

que existem três grandes grupos que, tradicionalmente, atuam no campo da informação: 

os bibliotecários, os arquivistas e os documentalistas (GUINCHAT; MENOU, 1994, p. 

500).  

.  

A Biblioteconomia e a Arquivologia, por missão e tradição, trabalham com informação, 

nos processos de busca, tratamento e armazenamento, visando a recuperação, 

disseminação e uso, e, por isso, foram incluídas na área da Ciência da Informação pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e os 

profissionais das duas áreas foram  enquadrados como profissionais de informação na 

classificação do referido órgão; mais recentemente, em 2003, os bibliotecários também 

foram integrados a esta mesma classe, na Classificação Brasileira de Ocupação, do 

Ministério do Trabalho e Emprego; no entanto, há que se observar que fatos 

determinantes, no contexto do setor produtivo e social, levam todos os profissionais, 

sem exceção, a atuarem com informação, na medida que, de alguma forma,  dependem, 

geram e manipulam sistemas e serviços de informação, em geral especializados, para 

realizarem suas tarefas.  

 

Labate (1999, s.p.) informa que, na classificação, os sinônimos para bibliotecário são: 

cientista da informação, consultor de informação,  especialista de informação, gerente 

de informação e gestor de informação. Segundo a CBO, as atribuições do bibliotecário 

são: disponibilizar a informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como 

bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes 

e sistemas de informação. Tratar, aplicando técnicas apropriadas, e desenvolver recursos 

informacionais; disseminar informação, objetivando facilitar o acesso ao conhecimento 

e estimular sua geração; desenvolver estudos e pesquisas no campo da informação; 

promover a difusão cultural; desenvolver ações educativas; é também facultado ao 

bibliotecário a prestação de serviços de assessoria e consultoria (CBO, 2003, s.p.). 

 

Há um consenso na literatura especializada da área de Biblioteconomia de que o avanço 

das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e sua integração a praticamente 

todos os processos de trabalho promoveram esta aglutinação de funções e papéis; no 
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entanto, neste redemoinho provocado pela integração das TICs a praticamente todas as 

formas de produção de bens e serviços, há um conjunto de métodos e técnicas 

exclusivos e indubitáveis do fazer do bibliotecário. Operaram, significativamente, para 

que esta convergência de papéis ocorresse, os avanços tecnológicos em direção às redes 

digitais, que integraram suportes e fluxos informacionais e sistemas e serviços de 

informação (Fialho, 1998, s.p.);  a expansão da aplicação da informação ao setor 

produtivo de bens e serviços; a integração, em redes digitais, dos sistemas e serviços 

corporativos de informação (intranets), que permitem a integração dos suportes e fluxos 

de informação na organização, propiciando o acesso à informação a todos os 

profissionais; e num campo mais vasto a interconexão das redes, gerando um mega-

arquivo planetário de informações, que é a Internet (Fialho, 1998, s.p.). 

 

 Ao situar a demanda da organização por serviços de informação, Fialho se refere às 

atividades do bibliotecário e do arquivista como aquelas que enfocam a informação pelo 

seu ângulo de „meta-conteúdo‟, ou seja tratam-na de modo genérico, submetendo-a a 

processos gerais de formatação, referenciação, armazenamento e recuperação[...] 

(FIALHO, 1998, s.p.). Com efeito, o bibliotecário organiza a informação para uso 

imediato ou futuro da instituição,  com métodos e técnicas preventivos, tomando como 

parâmetros o interesse do usuário, a missão e os objetivos organizacionais, pressupondo 

que aquela informação coletada, registrada, processada e inserida no banco de dados, 

será útil, em alguma medida e em algum tempo, às ações gerenciais, técnicas e de 

pesquisa da organização; deste modo, ele mantém os estoques de informação, 

presumivelmente úteis à instituição, organizados em um sistema, pronto para uso a 

qualquer momento (BARBOSA, et al., 2002, s.p.). Isto, porém, não encerra todo o fazer 

do bibliotecário, que atua também em bibliotecas públicas e escolares e junto à 

comunidade, oferecendo serviços de educação e cultura, tais como letramento 

informacional, leitura etc. Este é um fazer do bibliotecário que se manteve intacto, ou 

seja, ele não teve de disputar com nenhum outro campo de trabalho. 

 

Nos dias atuais, a designação „profissional da informação‟ tornou-se ambígua em 

função da indefinição dos limites do campo de trabalho destes profissionais e da 

aproximação de outros profissionais com o campo do tratamento e recuperação da 

informação. Esta expressão,  segundo Silva e Ribeiro (200., p. 2), começou a ser 
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utilizada na década de 80, em virtude do aparecimento de várias categorias de 

profissionais, que passaram a se ocupar com o tratamento e difusão da informação, em 

decorrência da explosão de inovações no campo das tecnologias de informação e de 

comunicação. Além da intensificação do processo de informatização das atividades 

geradas pela sociedade, Pereira (Joana d‟Arc) atribui, ainda, o surgimento desta 

expressão à convergência das tecnologias, fato que gerou o aparecimento de vários tipos 

de ocupações e de profissionais para manipular os novos recursos informacionais. 

Targino (2000, s.p.), no entanto, afirma que a expressão “profissional da informação” se 

expande a partir de 1990, quando Mason (1990) Ponjuán Dante (1991, 1995) levam a 

público estudos por eles realizados e que cunham esta expressão. A expressão se 

consolida com a criação pela FID – Federação Internacional de Informação e 

Documentação, em 1992, do grupo SIG/MIP (Special Interest Group on the Roles, 

Careers and Development of the Modern Information Professional), o que estimulou as 

reflexões sobre o assunto e fez surgir uma vasta produção sobre o assunto (BARBOSA, 

2000, p.120 ) 

 

Le Coadic (1996, p.106) aborda a característica de indefinição do perfil deste grupo, 

porque ele abrange profissionais originários de vários campos do conhecimento em 

função das suas também múltiplas atividades, mas termina por emitir sua visão sobre o 

assunto: 

Por profissionais da informação entendemos as pessoas, homens e mulheres 

que adquirem informação registrada em diferentes suportes, organizam, 

descrevem, indexam, armazenam e recuperam e distribuem essa informação 

em sua forma original ou como produtos elaborados a partir dela (LE 

COADIC, 1996, p. 106) 

 

 Desde então, trabalhar os recursos de informação não marca mais a singularidade do 

fazer profissional do bibliotecário, do arquivista, do documentalista e do museólogo.  

Soenen (1987, apud GUINCHAT; MENOU, 1994, p.508) identifica 1.306 tipos de 

profissões voltadas ao trabalho com informação, denotando a forte incidência das 

atividades de informação na economia e no fazer da sociedade atual. Silva e Ribeiro, 

que também relacionam várias designações atribuídas ao profissional da informação, 

ponderam que, via de regra, estas denominações variadas englobam 

 

[...] profissões tradicionais, relativamente reconhecidas socialmente, e novas 

profissões, que se vêm afirmando sobretudo na última década. Se bem que à 

diferença de terminologia nem sempre seja possível fazer corresponder igual 
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diferença de perfis e competências, a verdade é que cada designação 

profissional pretende introduzir nuances e especificidades, que tendem a 

estabelecer uma diferenciação (SILVA; RIBEIRO, 2004, s..p.) 

 

Santos (1996, p.5) inclui na categoria de profissionais de informação os arquivistas, 

museólogos, administradores, analistas de sistemas, comunicadores, documentalistas e 

bibliotecários, os informáticos e os profissionais das telecomunicações e particulariza o 

papel dos bibliotecários e documentalistas como ligados aos processos de geração, 

disseminação, recuperação, gerenciamento, conservação, e utilização da informação, 

enfatizando a necessidade de adequar o perfil destes profissionais para que participem 

com eficácia destes processos. 

 

Para Jambeiro e Silva (2004, s.p.) a emergência, na década de 1970, de um contexto em 

que a informação se sobrepõe como elemento-chave na produção de bens e serviços e, 

deste modo, integra prioritariamente as práticas de trabalho, dá origem ao surgimento do 

„profissional da informação‟; este ambiente é talhado por fatores de ordem tecnológica, 

política e social, que marcam a sociedade contemporânea, quais sejam: o avanço da 

C&T, que promoveu a convergência da Eletrônica, da Informática e das 

Telecomunicações, permitindo que a informação passasse a ser operada sobre uma 

mesma base tecnológica.; a globalização dos mercados, que se assenta nos princípios 

neoliberais; a conjunção de organizações industriais e de serviços nacionais e 

multinacionais; e o uso intensivo de conhecimento na base da produção de bens e 

serviços.  

Nesse contexto, a quantidade e complexidade de informação – e dos 

sistemas e serviços que a provêm – cresceram em consonância com o 

aumento da necessidade de informação dos cidadãos e de sua dependência 

desse provimento. O profissional da informação aparece, então, como 

intermediário entre as fontes e sistemas de informação e os usuários e, em 

certas circunstâncias, se constitui num ator-chave na Sociedade da 

Informação (JAMBEIRO; SILVA, 2004, s.p..) 

 

Na concepção de Jambeiro e Silva (2004, s.p.), bibliotecários e arquivistas integram a 

classe de profissionais da informação, embora eles ponderem que, “pelo menos nesse 

primeiro momento histórico, iniciado nos anos 90 do século XX”, os profissionais deste 

segmento “que estão mais bem estabelecidos, mais que bibliotecários e arquivistas, são 

os que advêm do campo da Administração, da Engenharia e da Informática” 

(JAMBEIRO, 2004, s. p.).  
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Em estudo anterior, Jambeiro (2000, p.56) afirma que os profissionais até então 

detentores desta função de gerir a informação, tais como bibliotecários, arquivistas, 

programadores e analistas de sistemas não estavam preparados para atuar em um campo 

tão multidisciplinar e multiprofissional, e, por força da demanda, outros profissionais, 

destacadamente administradores e engenheiros, responderam melhor às exigências do 

mercado, desenvolvendo, como autodidatas, a capacidade de criar, produzir e gerir 

produtos e serviços de Informação.  Para ele, estes profissionais  

 

[...] ocuparam um espaço laboral momentaneamente vazio, mas sob 

fulminante e ascendente pressão por parte de empresas e organizações 

governamentais e não-governamentais. A tecnologia evoluíra e abrira 

possibilidades amplas de prestação de novos serviços. Crescera a 

necessidade de captar, filtrar, tratar, recuperar, distribuir, disseminar 

informações de tal forma que a gestão da informação passou a ser atividade 

vital para a organização da sociedade, nos níveis internacional, nacional e 

também no local (JAMBEIRO, 2000, p56)   

 

Jambeiro e Silva (2004, p. 4) assinalam que, no Brasil, a estrutura educacional, já 

superada e morosa, não conseguiu acompanhar o vertiginoso desenvolvimento da 

tecnologia, que “se deu em grandes saltos” (JAMBEIRO; SILVA, 2004, s.p.) e 

arregimentou uma nova força de trabalho “capacitada no exercício da prática” para 

exercer funções emergentes no entorno da informação. (JAMBEIRO; SILVA, 2004, 

p.4). Os perfis do profissional da informação vêm se delineando, acompanhando o 

progresso e consolidação das TICs “nas diversas ações sociais, culturais, econômicas e 

políticas”. (JAMBEIRO; SILVA, 2004, s.p.) e fazer parte deste grupo tem sido um 

desafio para as profissões que tradicionalmente atuaram no campo da informação, 

sobretudo para bibliotecários e arquivistas (JAMBEIRO; SILVA, 2004, s.p.). 

 

Oddone faz uma observação que demonstra o afastamento do bibliotecário desta 

realidade e põe em risco a permanência deste profissional no mercado, pelo menos no 

campo da gestão da informação: 

 

A esfera profissional do bibliotecário, porém parece fadada a sofrer, por 

muito tempo ainda, a influência das estruturas conceituais e paradigmáticas 

que se estratificaram ao longo dos últimos dois séculos. Poucos desses 

profissionais parecem estar compreendendo e processando as marcas da 

nova cultura e do novo perfil social anunciado pelos clarins do próximo 

milênio, tornando indispensável que se dê início a amplas e intensas ações 

de conscientização.  O espaço reservado ao guardião dos estoques 

acumulados do saber humano sempre estará disponível, Essa tarefa, no 

entanto, não deverá restringir o escopo da atividade biblioteconômica, pois o 
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resgate do relevante papel social do bibliotecário, renomeado ou não como 

profissional da informação, passa necessariamente pela compreensão das 

novas dimensões que caracterizam seu exercício profissional (ODDONE, 

1998, s.p.). 

 

Toda esta linha de pensamento conduz à constatação de que a formação do bibliotecário 

vem, há muito, desalinhada da realidade social e está a exigir uma reformulação 

imediata; isto não apenas no Brasil, mas também em outras regiões, como, por exemplo, 

em Portugal, conforme comenta Silva e Ribeiro(2004, s.p.) sobre a vasta quantidade de 

estudos que têm sido desenvolvidos, num esforço conjunto de bibliotecários, 

universidades e instituições de classe.  E  Silva e Ribeiro assim concluem “Os tempos 

actuais são, pois, de crise e de mudança e a diversidade dos perfis profissionais e dos 

modelos formativos é um sinal inequívoco do sincretismo do paradigma dominante” 

(SILVA; RIBEIRO, 2004, s. p).  

 

Já na década de1980, Araújo (1986, apud PEREIRA, 2000) alertava aos bibliotecários 

sobre as mudanças que estavam se processando no campo da informação e a tendência 

de diversificação nos perfis profissionais desta área. Litto (1981, PEREIRA, 2000, s.p.), 

Faria (1983, apud PEREIRA, 2000, s.p.), Robredo (1986, apud Joanna), Saracevic 

(1998 apud PEREIRA, 2000, s.p.) enquadram o bibliotecário como profissional da 

informação, mas incluem profissionais de outras áreas nesta categoria. Robredo 

expressa sua preocupação em relação à condição do bibliotecário para acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico da área de informação e sugere que este profissional se 

atualize capacitando-se em alguns conteúdos, com destaque para tópicos em tecnologias 

da informação, métodos e técnicas de gestão e até inteligência competitiva (PEREIRA, 

2000, s.p.) 

 

No Brasil, também tem havido uma produção intensiva de estudos e discussões sobre o 

perfil e as competências que devem ter este profissional, de modo que possa resgatar, 

pelo menos, a fatia de mercado que antes lhe cabia e também responder às demandas 

sociais por serviços de informação. Muitos destes estudos, porém, consagram-se a 

analisar o „profissional da informação” e não especificamente o bibliotecário; outros, 

por afiliação ou alheamento discutem as competências do profissional alinhando-se aos 

princípios neoliberais e do mercado, ao invés de fundar tais propostas nas teorias sobre 

a noção de competência e sua aplicação à educação e ao trabalho.    

 



88 

 

3.4 Competências, Habilidades e Perfil Profissional 

Em 1989, Mueller já apontava as limitações dos cursos de graduação em 

Biblioteconomia, nos termos em que era oficialmente concebido, para  formar novos 

profissionais com a diversidade de conhecimentos e habilidades que o campo de 

trabalho em Informação demandava. A professora também apontava a dificuldade de 

delimitação do campo profissional por ser a informação um tema que permeia todas as 

demais profissões. No entanto, afirmava ela: “uma atividade profissional deve 

reconhecer a natureza de sua função e os objetivos do seu trabalho. Conosco, contudo, 

porque a informação permeia todas as atividades humanas, torna-se difícil discernir com 

clareza o que é próprio ou não da atividade profissional, o que é viável assumir como 

responsabilidade profissional” (Mueller, 1989, p. 178). 

 

Hoje, em decorrência da complexificação da base tecnológica em que opera a 

informação, de sua aplicação intensiva às formas produtivas de bens e serviços e de seu 

uso como elemento estratégico nos processos de prospecção de cenários e de 

monitoramento tecnológico e de mercado e ainda na tomada de decisão nas empresas e 

nos órgãos governamentais, que fez surgir a  figura do „profissional da informação‟, 

cujos papéis e práticas profissionais são vários e ainda pouco delineados, tornou-se mais 

difícil traçar um perfil para o bibliotecário, embora saiba-se que ele ocupa uma fatia 

deste mercado. 

 

Entretanto, estudo realizado por Barbosa (2000, p.122), culmina por apontar a 

existência de perfis diferenciados em função de ocupações e práticas distintas, em cujo 

fazer interferem a modalidade de organizações em que o bibliotecário trabalha com 

mais intensidade, que são as bibliotecas públicas, escolares e especializadas; esta última 

modalidade identifica-se, muitas vezes, com os sistemas de informação e serviços 

especializados de informação, em que o bibliotecário atua. 

Constata-se também que o estudo (PROYECTO, 2003) realizado por universidades 

espanholas para a harmonização de carreiras profissionais e currículos no âmbito da 

Biblioteconomia e da Documentação para integrar a União Européia aponta também 

estas três ocupações como os espaços de trabalho mais nitidamente apropriados ao 

profissional bibliotecário. 
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É verdade que esta delimitação não é o bastante, porque esta divisão não limita os tipos 

de serviços que serão ou deveriam ser executados pelo bibliotecário para atender à 

demanda da sociedade. Sabe-se, porém, que as funções do bibliotecário nas bibliotecas 

públicas e escolares são mais bem demarcadas. 

 

Além disso, pesquisa realizada pela Escola de Ciência da Informação da UFMG, entre 

1995 e 1996, para embasar a sua reforma curricular, revela haver demanda  para um 

profissional com formação tradicional, concluindo a pesquisa que este profissional 

continuará exercendo a profissão, cumprindo o papel social da biblioteca de suprir a 

necessidade de informação e de leitura  de camadas da sociedade, inclusive fornecendo-

lhe acesso ao computador. A pesquisa evidenciou também o surgimento de  novos 

ambientes do mercado de informação, requerendo profissionais com habilidades que 

enfatizam o acesso à informação. 

 

 Evidencia-se assim a demanda por profissional de biblioteca pública e escolar, 

principalmente no Brasil, pelas carências educacionais, que o país apresenta e que se 

acentua com a exclusão acirrada pelas tecnologias da informação e da comunicação; a 

exclusão agora é dupla: além da pouca ou nenhuma escolaridade, grande parte da 

população, inclusive de jovens e até crianças, também não dominam as técnicas 

mínimas de informática e não sabem se orientar para encontrar a informação de que 

precisam – e isto é inadmissível em uma Sociedade do Conhecimento; são portanto 

pessoas carentes de letramento para leitura e compreensão de texto, de letramento em 

recursos de informática e de letramento informacional, ou seja aquela competência a 

que Umberto Eco e Bernardo Toro se referem e que foi citada neste trabalho. 

 

Por isso, para traçar um perfil para o profissional da informação no contexto brasileiro, 

deve-se primeiro levar em conta as diversas situações com as quais o país convive, tais 

como o alto nível de analfabetismo, baixo índice de escolaridade e média cultural 

também baixa. Por outro lado, outras realidades se apresentam, como nas regiões 

sudeste e sul, onde a vida tem outra qualidade e o mercado profissional usa recursos  

avançados de tecnologia. Nas regiões pouco desenvolvidas, há que se considerar, até 
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mesmo, as diferenças marcantes entre a capital e o interior, ou mesmo entre bairros 

periféricos e centrais. Não se quer dizer com isto que se vai formar um profissional de 

baixa qualidade para atender estas nuanças, mas também não se pode pensar em um 

único perfil, para realidades tão distintas. Eis um depoimento de Aldo Barreto sobre o 

assunto: 

No caso do Brasil, deve-se levar em conta a sua realidade social, econômica 

e cultural, suas dimensões quase continentais e seu processo histórico de 

desenvolvimento que resulta em uma realidade fragmentada em núcleos 

heterogêneos. Assim ater-se apenas ao mercado de trabalho como um 

referencial determinante para desenhar o perfil das profissões ligadas à área 

de informação é uma visão distorcida da questão, pois, não se pode ignorar a 

mutação, a dinâmica do(s) mercado(s) e, por outro lado, a necessidade de 

formação de profissionais diferentes, não padronizados, para atender aos 

multicontextos, a fragmentação do todo social, características dos países 

terceiro-mundistas” (Barreto, citado por Breglia e Rodrigues, 1998, p. 106). 

 

De fato, as transformações processadas na sociedade devem ser levadas em conta 

quando se está projetando a formação do profissional de informação, como em qualquer 

outra área, mas a cultura local, o contexto e as necessidades dos cidadãos também 

devem figurar entre os indicadores a serem observados. Neste Brasil tão plural, 

trabalhos comunitários, como práticas de leitura e desenvolvimento cultural, recursos e 

técnicas de alfabetização de jovens e adultos nas bibliotecas e centros culturais ainda 

são válidos (CASTRO, 1997, p. 26) 

 

Valentin (2002, p.118) faz também esta observação de que é fundamental considerar a  

especificidade do ambiente para definir as competências necessárias ao profissional e a 

natureza da formação instituidora destas competências. 

 

Falar sobre as competências e habilidades necessárias ao profissional da 

informação exige uma reflexão sobre as especificidades de cada região do 

país e sua relação com as demandas sociais existentes. Essa reflexão deve 

nortear a construção do projeto político-pedagógico de cada curso, bem 

como a flexibilização da formação na área. Ademais, entender o processo de 

ensino aprendizagem e a avaliação como elementos fundamentais para a 

retroalimentação do projeto político-pedagógico (VALENTIN, 2002, p.118). 

 

Nesta conjuntura, o que se constata são nichos de mercado, que estão a exigir a 

formação de competências diversificadas. O perfil de um profissional de informação 

para atuar em uma indústria não pode ser o mesmo de um profissional  que atua em uma 



91 

 

unidade escolar; a missão da instituição determina o tipo de interesse do usuário, a 

variedade e tipo das fontes de informação, os processos diferenciados, a gama de 

produtos e serviços a serem oferecidos aos clientes, a terminologia, o domínio de 

conhecimentos distintos, inclusive aqueles relativos à missão e ao negócio da instituição 

e ao macroambiente político, econômico e social de seu entorno. 

 

As atividades de um bibliotecário de biblioteca pública é de inestimável valor, na 

medida que este profissional desenvolve um trabalho para a comunidade, sobretudo em 

um país como o Brasil, que, como já foi dito, tem um nível de escolaridade baixo, alto 

índice de analfabetismo e, por isso, a população não  apresenta estímulo para o 

conhecimento e a cultura. Este profissional, além de alto nível cultural, pois atende a 

todo tipo de público, e conhecimento técnico de sua área, para realizar serviços de 

busca, processamento, recuperação e disseminação da informação, e domínio de teorias 

e técnicas gerenciais, para administrar seus serviços, deve ter bom relacionamento 

interpessoal, ser criativo e com vocação e habilidade para desenvolver serviços e 

eventos culturais, artísticos, de lazer, informativos e ter domínio das novas tecnologias 

de informação e de acesso à Internet, para orientar a comunidade nos usos destas 

ferramentas, que a biblioteca pública deve disponibilizar para o grande público, 

principalmente no Brasil. onde a grande maioria, por falta de recurso, não tem acesso ao 

computador.  

O 1º Manifesto da Biblioteca Pública, elaborado pela UNESCO em 1949, concebe-a 

como um centro de educação popular. O segundo, de 1972, confirma seu papel 

educativo e de disseminadora de informação e de propagação da cultura e do lazer. O 

terceiro, de 1994, reitera a missão anterior, acrescendo o compromisso da biblioteca 

pública com a democratização do acesso às novas  tecnologias de informação, inclusive 

habilitando a comunidade ao manuseio do computador. Segundo o último manifesto, “A 

biblioteca pública é o centro local de informação, disponibilizando prontamente para os 

usuários todo tipo de conhecimento; os serviços fornecidos por ela baseiam-se na 

igualdade de acesso para todos, independentemente de idade, raça, sexo, religião, 

nacionalidade, língua ou status social” (BIBLIOTECA PÚBLICA, 2000, p. 21). Ainda 

segundo o manifesto, para permitir o acesso irrestrito da população à informação, a 

biblioteca pública deve apoiar as ações de alfabetização e, se preciso, promovê-las.  
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No Brasil, a biblioteca pública tem-se destacado pela prática da educação continuada, 

valendo-se, principalmente, de programas de promoção da leitura, buscando erradicar o 

analfabetismo e promover a inserção do indivíduo na sociedade. 

 

As facilidades trazidas pelos recursos da tecnologia da informação vêm incrementar o 

trabalho educativo da biblioteca pública e proporcionar o cumprimento integral de sua 

missão de educar e disseminar ostensivamente o conhecimento.  

 

Hagar Espanha Gomes (1999, s.p) considera que educar é o objetivo que mobiliza toda 

e qualquer biblioteca: “É fundamental atentar para o princípio vital da biblioteca: em 

todos os estágios de sua evolução, em todos os tipos de biblioteca, algo em comum está 

presente no tempo e nos diferentes tipos de organização bibliotecária: a biblioteca é um 

instrumento de ensino universal e reúne e distribui livremente todos os instrumentos da 

educação e, com sua ajuda, dissemina o conhecimento. Este é o espírito da biblioteca.”. 

Este ato de educar se concretiza sempre que o bibliotecário, na interação com o usuário, 

busca com ele encontrar a informação desejada e adequada para atender a sua 

necessidade de estudo, pesquisa ou solução de um problema complexo ou do cotidiano. 

Carvalho corrobora este conceito ao dizer que  

 [...] a ação desse profissional é marcadamente pedagógica, quando estimula 

o interesse pelo livro, pelo hábito de ler, contribuindo para o 

desenvolvimento intelectual do leitor. [...] vale ressaltar que a nossa 

realidade nacional exige ênfase no saber ler, que antecede qualquer processo 

de crescimento intelectual do ser humano (CARVALHO, 2002, s.p.) 

 

A inovação das tecnologias de informação e o surgimento de outras mídias de 

armazenamento e divulgação do conhecimento impactaram fortemente o modo de 

circulação da informação na sociedade e a biblioteca pública, declarada a mais 

democrática instituição de caráter educacional e cultural, tem agora a chance de ampliar 

seu raio de ação, desde que implante soluções de tecnologias da informação que 

permitam a disponibilização de seus bancos de dados de acervo bibliográfico e de 

outros recursos informativos, mediante acesso remoto com recursos de rede. Deste 

modo, não só seu repertório pode ser consultado a distância, mas a biblioteca pode 

oferecer outros serviços informativos à comunidade, inclusive treinamentos. 

(BARBOSA, 2004, 267).   
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É papel do bibliotecário fazer com que esta engrenagem funcione, integrada às políticas 

públicas de educação e cultura e capitalizando a potencialidade intelectual e de 

mobilização da população. Na ocupação de bibliotecário, ele exerce função de gestor, 

relações-públicas, educador, animador cultural e informático. Aqui ele mobiliza seus 

saberes, seu saberes-fazer e expressa suas atitudes e comportamentos, envolvendo-se 

com procedimentos gerenciais e técnicos e relacionando-se com pessoas, investidas de 

cargo ou partícipes da comunidade usuária da biblioteca. Aqui ele supera o prescrito 

pelas regras da profissão, porque, na relação com a sociedade, procura transcender os 

limites operacionais e financeiros e se lança em busca da realização do ser social, que 

habita os usuários, o próprio bibliotecário e todos os profissionais envolvidos na ação. 

 

Para o bibliotecário escolar, é desejável que, além do conhecimento técnico, cultura 

geral e bom relacionamento, tenha habilidades didáticas e de pesquisa, sendo sua 

responsabilidade alinhar o trabalho da biblioteca ao programa da escola. O bibliotecário 

escolar pode romper a barreira do pragmatismo da escola, apoiando o aluno em suas 

atividades didáticas, promovendo atividades extraclasses, estimulando o espírito 

investigativo, por meio do apoio à pesquisa escolar e da oferta de leitura diferenciada e  

acesso ilimitado à informação. Por isso dominar as ferramentas de informática, as 

mídias eletrônicas e saber fazer busca na Internet deve ser também seu forte. Sua 

capacidade gerencial também deve ser estimulada. 

 

A Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) que, 

juntamente com a UNESCO e com a participação da comunidade bibliotecária, elaborou 

o Manifesto da Biblioteca Escolar, em cuja ementa está expresso que é missão deste 

tipo de biblioteca proporcionar informação e idéias fundamentais para o sucesso dos 

jovens na sociedade atual e que esta biblioteca deve desenvolver “nos alunos 

competências para a aprendizagem ao longo da vida e estimular a imaginação, 

permitindo-lhes tornarem-se cidadãos responsáveis”. O manifesto estabelece como 

objetivo precípuo  a integração da biblioteca escolar ao processo educativo da escola, de 

modo a apoiar e promover as suas ações;  e estabelece diversos objetivos específicos 

com o fim de desenvolver a literácia, as competências de informação, o ensino-
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aprendizagem e a cultura. Merecem destaque os propósitos de “criar e manter nas 

crianças o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização das bibliotecas 

ao longo da vida; proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação 

que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o desenvolvimento da 

imaginação e do lazer”. Compete ainda às bibliotecas escolares: criar e estimular a 

internalização do hábito e do prazer da leitura; criar oportunidades para o uso e 

produção de informação, estimulando a aquisição de conhecimento, a compreensão, a 

ampliação da imaginação e o lazer; sensibilizar para as questões de cunho social e 

cultural e estimular o desenvolvimento do senso crítico e da cidadania; e promover o 

acesso aos recursos locais e aos regionais, nacionais e internacionais, cristalizando os 

ideais de liberdade intelectual e ampliando as condições de acesso ao conhecimento. 

 

Desde 1995, a Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina, oferece como 

parte do Projeto Universidade Aberta, o curso para bibliotecário escolar a distância, 

integrando o projeto “Carreira do Bibliotecário Escolar a Distancia”, que objetiva 

investir na capacitação de profissional para atuar em bibliotecas escolares. O curso 

estabelece que  

o bibliotecário escolar deve adquirir e pôr em prática as seguintes 

capacidades: reconhecer a importância que tem a informação e o acesso a ela 

na sociedade atual; compreender as diferentes etapas evolutivas do ser 

humano, com ênfase especial na infância, puberdade e adolescência; aplicar 

os conhecimentos adquiridos às diferentes problemáticas existentes no 

entorno institucional; organizar a biblioteca de maneira que se converta em 

um ambiente favorável ao desenvolvimento social, intelectual, e criativo de 

seus usuários; coordenar ações voltadas à execução dos diversos convênios e 

projetos de ação comunitária; integrar diferentes equipes interdisciplinares; 

projetar, implantar e avaliar sistemas e serviços de informação, e manter 

atitude crítica e reflexiva, submetendo a permanente atualização e revisão os 

conhecimentos que fundamentam sua ação profissional ( CONFORTÍ; 

PASTORIZA, 1998, p.157) 

 

Reafirmando a idéia de formar perfis diferenciados, avalia-se a necessidade de também 

formar, de modo estrutural e sistemático, massa crítica para atuar no segmento das 

bibliotecas especializadas, pois que, vivendo os impactos da tecnologia da informação, 

dos mercados globalizados, que acirra o caráter estratégico e competitivo da 

informação,  e das tecnologias de ponta, a sociedade contemporânea tem como pilar de 

sustentação o conhecimento e a inteligência dos profissionais.  
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Esta é a ocupação do bibliotecário mais disputada por outros campos profissionais; na 

verdade esta disputa é histórica e começa com os documentalistas, aqueles a que La 

Vega (1960, p. 144) se refere e que também foram citados neste trabalho. É esta fatia de 

conhecimento e suas práticas profissionais – afeitas à biblioteca especializada ou órgãos 

afins, como os centros de documentação –, que vêm sofrendo intensa e rápida 

transformação e que, por isso, se mostra vulnerável, na medida que as competências 

dominadas pelo bibliotecário já não resolvem as variadas situações criadas pelo 

mercado de trabalho; em geral, estes novos fazeres dependem do domínio de saberes de 

áreas interdisciplinares e são também instrumentalizados por técnicas e tecnologias de 

ponta, oriundas das TICs.  

 

A biblioteca especializada se complexificou, ao longo do tempo, tornou-se centros de 

documentação, centros de análise da informação e, muitas vezes, serviços e sistemas de 

informação,  serviços de inteligência, sem uma base física, ou seja, sem acervo,  mas 

apoiado na coleção da biblioteca da organização e na documentação corporativa ou 

mesmo em bancos de dados digitais; em geral, estes serviços e sistemas, quando 

integrados a organizações privadas, têm a função precípua de monitorar as informações 

tecnológica, econômica e de mercado, protegendo a organização das ameaças externas e 

capitalizando as oportunidades; para eles a informação adquire um valor “crítico”, em 

relação à solução dos problemas, à tomada de decisão e à segurança de manutenção da 

competitividade da organização; no entanto, o princípio que ordena a biblioteca, mesmo 

a biblioteca especializada, é outro: nela a coleção é selecionada, organizada e mantida, 

segundo o conceito de potencialidade de uso da informação, ou seja, não há um sentido 

de emergência no estoque da informação; na biblioteca de qualquer natureza, a 

informação é compreendida como potencialmente útil e, como tal, preparada para ser 

usada um dia; (BARBOSA et al. 2002, s.p.). Para competir com profissionais de outras 

áreas que estão disputando o trabalho com informação, o bibliotecário tem de aprender a 

lidar com este valor emergencial da informação e compreender este conceito estratégico 

que ela adquiriu em função da competitividade do mercado; do mesmo modo, ele tem 

de capacitar-se em soluções adequadas de TICs para gerir esta informação 

estrategicamente, assim como procurar manter-se atualizado, quer sobre o mundo dos 

negócios quer sobre os mecanismos de gerenciamento da informação. 
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Hodiernamente, com os bancos de dados e, principalmente, com o acesso à informação 

pela Internet e os recursos de representação, busca e recuperação eletrônicos, esta 

função preventiva e suas técnicas de organização estão perdendo espaço; e os 

bibliotecários ainda não despertaram para esta realidade. Carvalho comprova esta 

assertiva usando um pensamento de Milanesi: 

O conhecimento gerado resultante das inovações científicas passou a exigir 

um perfil cada vez mais especializado desse profissional em virtude de suas 

mudanças. O uso da informática não é imediatamente assimilado pela área e 

a disseminação da informação passa a se deslocar para fora da biblioteca 

(MILANESI, s.d., apud CARVALHO, 2002, s.p.). 

 

Targino (2000, s. p.) refere-se a esta questão dizendo que nas bibliotecas e arquivos 

tradicionais ainda funciona o modelo just in case, cujo princípio norteador é o tamanho 

do acervo e a ênfase no browsing real, ou seja, com a presença física do usuário, mas 

que, no modelo atual, o que se pratica é o just in time, com a possibilidade de 

intercâmbio e acesso por meio da rede, com direito a browsing virtual; as bibliotecas 

tradicionais têm de se adaptar a esta realidade, sob pena de perderem seus clientes. E o 

profissional deve adquirir competências para manipular as tecnologias da informação,  

visão gerencial, habilidades de síntese da informação, consciência da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade de suas ações profissionais e dos serviços 

de informação que executa. Targino critica o enfoque muito especializado da formação 

“quando o que se requer, cada vez mais é uma visão ampla e polivalente do mundo, 

através de ação pautada pelo profissionalismo, no que se refere ao domínio das técnicas 

e processos da atividade informacional” (TARGINO, 2000, s.p.). 

 

Sobre este assunto, Ferreira, et al.(2004, p.127) comentam que, na atualidade, todos os 

profissionais atuantes em uma organização precisam dominar as técnicas de coleta, 

organização, registro e disseminação da informação, particularmente da informação 

digital, funções antes exclusivas de bibliotecários, documentalistas e arquivistas, isto 

porque o trabalho em uma organização e seu sucesso, hoje, são dependentes de 

informação e conhecimento, fontes geradoras e alimentadoras do processo de produção 

no modelo econômico atual. Eles observam que esta mudança na base da produção 

promoveu mudanças na gestão organizacional nas formas de trabalho e na sociedade, o 

que é um processo natural, pois toda vez que ocorre mudanças na base de produção o 
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ciclo se altera. E com base em Arruda, Marteleto e Santos (2000, apud FERREIRA et 

al. 2004, p.130) afirmam que a informação e o conhecimento, potencializados pelas 

TICs, vêm provocando mudanças nas organizações e no mundo do trabalho, o que 

impõe também transformações na relação trabalho-educação;  

 

O outro fator levantado por Ferreira et al. (2004, p. 131) é a grande facilidade de acesso 

que os meios de informação promovem na atualidade pro meio de tecnologia de rede e 

de outras soluções de tecnologia da informação, como, por exemplo, o palmtop, que põe 

a informação à disposição do usuário literalmente na palma da mão; dizem eles:  

“Assim o usuário tem em qualquer parte onde esteja, e sem conexões por cabos, a sua 

„autonomia‟ em busca de informação, sem precisar recorrer a intermediários ou 

edifícios físicos” (FERREIRA et al., 2004, p. 131) e concluem que estas facilidades 

vêm contribuindo para a desagregação do fazer do bibliotecário.  

   

Ferreira et al (2004, p. 130) asseveram que “o perfil profissional exigido nestes novos 

tempos de intensa utilização de tecnologias de informacão e de comunicação, prende-se, 

portanto, a um tripé que considera conhecimentos, habilidades e atitudes” (FERREIRA, 

et al., 2004, p.130);  e isto não está restrito aos bibliotecários ou aos profissionais da 

informação, mas a todos que têm uma ocupação, porque diz respeito às mudanças no 

mundo do trabalho (FERREIRA, 2004, p.130). 

 

Ferreira et al. (2004, p. 127-136), na verdade, realizam uma pesquisa com o objetivo de 

averiguar o alinhamento de profissionais bibliotecários, formados pelo curso de 

Biblioteconomia e Documentação da UFBA no período de 2001 e 2002, com o modelo 

produtivo da atualidade e detectaram, em parte, a dicotomia entre o perfil do 

profissional estudado e a realidade do mercado de trabalho; eles então sugerem que seja 

adotado o modelo das competências essenciais, oriundo das idéias de Mertens (1974) e 

Prahalad (1999), no esforço para formar um novo perfil profissional, mais condizente 

com a realidade atual, sobretudo com o mercado de trabalho. Ponderam que o mundo do 

trabalho, na complexidade que adquiriu na atual conjuntura, exige mais que a 

capacitação formal para garantir uma carreira profissional sólida; neste sentido a 

aplicação da noção de competência permite aprofundar a formação, pois engloba 
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conhecimento, a ser adquirido na formação; habilidades, que são adquiridas com a 

experiência; e atitudes, que envolvem o comportamento emocional e social do 

indivíduo. 

 

Por fim, Ferreira et al (2004, p. 133) admitem que bibliotecários têm “importante papel 

a desempenhar‟ no ambiente de trabalho intensivo em informação e que, adquiridas as 

respectivas competências “eles podem atuar numa profusão de novos espaços laborais”, 

em harmonia com outros profissionais; eles contemporizam ainda sobre a necessidade 

de revalorização dos espaços tradicionais de atuação dos bibliotecários, naturalmente 

bibliotecas públicas, escolares, universitárias e especializadas, que devem passar a 

contar com profissionais “afinados com os novos tempos” e devem funcionar como 

“ambientes de extensão do ensino para uma formação global”. 

 

Araripe filia-se a esta grita geral pela ressignificação da profissão, por meio da 

construção de um novo perfil, que contemple capacidades e competências para atender 

“às exigências  contemporâneas e futuras, observando o cenário social, político, 

econômico, educacional e cultural que se nos apresenta”; e ela contemporiza sobre esta 

situação, afirmando, por fim, que “Trata-se portanto de construir um novo profissional,  

para um novo espaço, em um novo tempo social e histórico” (ARARIPE, 1999, p. 106). 

E ela aprofunda seu estudo apresentando as competências que devem ser adquiridas 

pelo profissional da informação para atuar neste contexto; estas competências resultam 

de estudos desenvolvidos pela Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia e 

Documentação (ABEBD), atual Associação Brasileira de Escolas de Ciências da 

Informação(ABECIN) e pela própria Araripe. Ela começa por destacar a importância da 

inteligência e do conhecimento para que o profissional possa exercer o raciocínio 

analítico-crítico em suas ações, além de citar competências  e habilidades profissionais, 

das quais destacam-se: habilidades para processar informações e tomar decisões, bem 

como para difundir informações com recursos de tecnologias da informação e dos meios 

de comunicação de massa e para o exercício da cidadania na dimensão social e ética; o 

profissional deve reunir também instrumentos e conteúdos que facilitem a aprendizagem 

como competências lingüísticas, para bem se expressar oralmente e por meio da escrita; 

competências cognitivas, relativas à capacidade e habilidades do sujeito de pensar, 

aprender, entender, tomar decisões, interagir; e as competências sociais, envolvendo 
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responsabilidade, respeito, liderança; no que tange ao conhecimento devem ser 

destacadas as competências de domínio científico teórico-prático e as técnicas e 

tecnologias necessárias ao fazer profissional. (ARARIPE, 1999, p.106). E ainda 

avaliando o papel do profissional da informação nesta sociedade “onde a informação é 

elemento fundante”, ela  pondera que além do desempenho intelectual, este profissional 

deve exercer ações políticas, pedagógicas e de pesquisa, de forma proativa, 

empreendedora e criativa (ARARIPE, 1999, p.106-107). E conclui dizendo que o 

bibliotecário, como profissional da informação, deve ser  

 

[...] capacitado e qualificado para interagir no processo de transferência da 

informação (desde sua geração até seu uso) em unidades e serviços de 

informação, participando, através de reflexões críticas, da construção e 

interpretação da sociedade, consciente do valor da informação como 

instrumento básico para o desenvolvimento político, econômico, social e 

cultural (ARARIPE, 1999, p.107). 

 

Recentemente, Marcun (2005, s.p.) apresentou um artigo que faz uma reflexão sobre o 

fim da catalogação, em virtude das soluções de TICs para a representação e recuperação 

do conhecimento na Internet. Também, bem recentemente, Blumenthal (2005, s.p.), 

noticiou a digitalização da coleção integral da “biblioteca do aluno”, na Universidade do 

Texas, fazendo a ressalva de que foi mantida a biblioteca de pesquisa. Portanto o que 

parecia distante está acontecendo. As fontes de informação impressas estão se tornando 

digitais e estão sendo postas nas redes eletrônicas e, portanto, acessíveis a distância  

pelo usuário; e, no caso do usuário de biblioteca especializada, este está se tornando 

auto-suficiente, pois, em geral, ele é um especialista com alto nível de escolaridade. 

 

No entanto, a função do bibliotecário vai continuar existindo, desde que ele domine a 

teoria e a prática para manipular estas técnicas e ferramentas, produzindo ele próprio os 

sistemas necessários à gestão da informação, não se limitando a operar o sistema; 

também é preciso que ele enxergue o caráter estratégico que a informação assume na 

solução das situações complexas da organização e passe a dar a ela o caráter 

emergencial, utilitário e estratégico, que ela tem, pondo-a à disposição da organização, 

para que ela a use de modo preventivo, antecipando-se aos problemas e precavendo-se 

das ameaças externas do mercado ou até mesmo a use como forma de identificar as 
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oportunidades que o mercado oferece; ou seja, a informação tem de estar „viva‟ na 

organização e não estanque nas prateleiras das estantes. 

 

Valentim refletindo sobre esta questão pondera que o bibliotecário deve assumir uma 

postura crítica de si mesmo e deve buscar atualizar-se, adequando-se ao novo 

paradigma. E ela cita seis pontos que podem facilitar o realinhamento deste profissional 

ao contexto contemporâneo, quais sejam:  

 

1. Realidade: a) saber separar a situação real da situação ideal; b) conhecer 

os pontos fracos e fortes da área; c) ter noção de conjunto; d) ter 

consciência de país.  

2. Identidade: a) quem somos?; b) o que queremos?; c) qual é o nosso objeto 

de trabalho?; d) onde queremos chegar?; e) qual é a nossa estratégia 

profissional?  

3.  Foco: a) quem são nossos clientes reais?; b) quem são nossos clientes 

potenciais?; c) quem são nossos parceiros?; d) quem são nossos 

concorrentes?; e) o que somos para a sociedade?; f) o que queremos ser 

para a sociedade?  

4.  Processos: a) qual é a nossa matéria-prima de trabalho?; b) quais são os 

nossos produtos informacionais?; c) quais são os nossos serviços?; d) o 

que e como produzimos atualmente?; e) o que e como queremos produzir 

no futuro?  

5.  Recursos: a) quais as tecnologias atuais e quais as tendências para as 

tecnologias de informação no próximo milênio?; b) quais as competências 

e habilidades necessárias ao profissional hoje e quais serão no futuro?; c) 

como é a unidade de trabalho hoje e como será no futuro?  

6.  Perspectivas: a) quem seremos no futuro?; b) qual será o nosso objeto de 

trabalho no futuro?; c) qual será nosso mercado de trabalho no futuro?; d) 

o que a sociedade estará precisando no futuro? (VALENTIM, 2000, s.p.). 

 

Também nesta perspectiva de contribuir para a reconstrução da profissão objetivando 

criar novos espaços de atuação,  Gomes et al. (1998, p. 38) avalia que a tendência é que 

o bibliotecário se torne um „refinador‟ da informação, gerando informação com valor 

agregado para serviços específicos; ele deve também ser o guia do usuário na navegação 

nas redes de informação, assim como deverá assumir a tarefa de análise e decodificação 

do conteúdo da informação; prestar serviços a outros atores e setores não-tradicionais, 

como bancos, empresas, profissionais liberais, “Isto implica, entre outras coisas, o 

domínio das teorias, paradigmas e  tendências da informação; dos parâmetros 

contextuais e cognitivos da transferência de informação, com vistas ao processo de 

produção e uso do conhecimento, o que se constitui em objetos de estudo importante e 

necessários a esse profissional”, bem como dominar conceitos científicos em áreas 
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correlatas à biblioteconomia e ciência da informação, capacidade de analisar políticas, 

sintonia com as novas tecnologias, manipular serviços avançados de informação, com 

tratamento eletrônico da informação, combinando habilidades gerenciais, técnicas, 

políticas, além de atitude ética.  

 

Araújo (1986, apud GOMES et al., 1998, p. 38) pondera que o profissional da 

informação tem de adotar uma postura política e crítica diante da realidade e procurar 

instrumentar-se com conhecimentos de outras áreas tecnocientíficas, com as quais as 

atividades de informação guardam relação, tais como, a Economia, a Administração a 

Comunicação, a Sociologia e Antropologia e outras disciplinas, que possam subsidiar  o 

trabalho com informação 

 

Para Antônio (1991, apud GOMES, 1998, p.38), o profissional da informação deve ser 

capaz de compreender o contexto histórico da sociedade e de seu próprio papel; deve 

também estar preparado para exercer novas funções em sistemas avançados de 

informação, assim como, deve procurar privilegiar a aplicação das soluções de 

tecnologia da informação em atividades devotadas à informação; deve ser capaz de 

criar, desenvolver e gerenciar unidades e serviços de informação, adaptados às 

possibilidades tecnológicas e às necessidades dos usuários. Conseqüentemente, deverá 

ter uma competência profissional ampla envolvendo conhecimento interdisciplinar, 

habilidades gerenciais, técnicas e políticas, além de atitude ética.  

 
No desenvolvimento de serviços e  rodutos o bibliotecário manipula conceitos 

científicos de outras áreas, que ele deve procurar dominar, quais sejam: conceitos 

lingüísticos, para análise e indexação de documentos; conceitos sociológicos, como os 

de comunidade científica, rede de comunicação e uso; conceitos psicológicos, como 

necessidade de informação, interação e atitude; conceitos lógicos, como os da lógica 

booleana e os da lógica difusa.  O novo perfil desse profissional deve, assim, combinar 

conceitos das áreas de informática, comunicação social, administração, economia, 

lingüística, biblioteconomia, documentação e ciência da informação, mantendo, sempre, 

o caráter humanístico,  pedagógico e social inerente à área (GOMES, 1998, p. 38). 
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Cano (1999, p.27) recorre à perspectiva histórica para explicar o atual contexto do 

mundo da informação e nesta óptica explica também as mudanças econômicas, técnicas 

e laborais que mudaram as práticas profissionais do bibliotecário e justificam sua 

transformação em gestor da informação. Para Cano, a Biblioteconomia e suas práticas 

ao longo do tempo abraçaram três princípios: 

 o bibliotecário é um guardião do acervo cultural e uma de suas funções 

primordiais é a de adquirir e preservar o patrimônio bibliográfico. 

 o bibliotecário é um criador de sistemas de armazenamento e uma de 

suas funções primordiais é a de propor sistemas de organização e 

ordenamento para o patrimônio bibliográfico sob sua custodia. 

 o bibliotecário é um mediador entre os sistemas de ordenamento e os 

usuários finais do patrimônio bibliográfico e uma de suas funções 

principais é facilitar o acesso à informação contida no acervo 

bibliotecário (CANO, 1999, p.27). 

 

Continuando, Cano (1999, p. 27) explica que estes princípios nortearam o 

surgimento e o desenvolvimento de teorias e de 

 

[...] práticas profissionais concretas que vão desde sistemas de preservação de 

manuscritos até a biblioteca eletrônica; desde sistemas de classificação e 

catalogação, passando por bases de dados até o hipertexto e, desde modestas 

visitas guiadas à biblioteca, até sofisticados vídeos e páginas web para a 

formação e orientação de usuários (CANO, 1999, p. 27) 

 

Ainda segundo Cano (1999, p. 27), estes princípios sustentam-se na premissa de que a 

informação é um bem comum (como o ar e a água),  é um patrimônio cultural e, 

portanto direito de todos; e é este o princípio que garante o investimento em bibliotecas 

públicas, nacionais, escolares, universitárias etc, mas este princípio está sendo superado 

pelo princípio de informação como recurso institucional (como o dinheiro);  nos Estados 

Unidos, na Inglaterra e na Escócia cobram-se por determinados serviços de biblioteca, 

tais como: buscas em bases de dados, empréstimo interbibliotecário, acesso à internet, 

acesso de pesquisadores visitantes a qualquer serviço etc. 

 

Schiller (1996, apud ARRUDA et al.. s.p.), no entanto, referindo-se aos Estados Unidos, 

avalia que não é apenas esta característica de mercadoria que a informação assumiu a 

partir do fim do século XX que tem contribuído para as mutações nas bibliotecas e na 

carreira dos bibliotecários americanos, pois “desde a invenção da imprensa ocorre o 

comércio e o empacotamento do conhecimento”, para o autor, é a política deliberada de 

eficiência e lucratividade assumida pelos serviços públicos americanos e que ferem os 
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princípios de gratuidade norteadores da ação dos bibliotecários; este posicionamento 

vem exigindo a substituição do bibliotecário de base humanista por um perfil de 

bibliotecário orientado para o cliente e para a geração de recursos.  

 

Cano (1999, p. 27) prosseguindo em sua avaliação afirma que a cultura profissional 

emergente adere ao princípio de que a informação é um recurso institucional, ou seja a 

informação deixa de ser um bem comum e passa a ser um ingrediente necessário para a 

competitividade; as práticas do gestor de informação tomam esta premissa como 

orientação. Citando Orna (1990 apud CANO, 1999, p.27), ela diz que a prática da 

auditoria informacional nas organizações tem se consagrado a levantar as necessidades 

de informação dos diversos setores da organização e identificar os recursos informativos 

gerados interna e externamente, que contribuem com a organização na redução de seus 

custos, na obtenção de vantagem sobre seus concorrentes e a ser mais eficiente em seus 

processos. 

 

Cano (1999, p. 27-28) assinala que é evidente que os conceitos de ordenamento, 

preservação e armazenamento persistirão, agora gerenciados por sistemas 

informatizados; o gestor da informação precisa ser, no mínimo, um consumidor 

inteligente de tecnologias de informação e comunicação; portanto uma das 

competências profissionais é o domínio das tecnologias de informação atinentes a sua 

área de atuação; a informação é um bem corporativo e deve ser administrada para 

atender seus objetivos, logo o responsável pela sua gestão deve apresentar competências 

administrativas e de gestão para administrar os recursos informacionais, além de 

pessoal, orçamentos, recursos financeiros, recursos materiais etc.; deve ser competente 

em técnicas de marketing e mercadológicas  para saber avaliar a oportunidade de oferta 

de novos serviços, através da analise a demanda e novas modalidades de uso; o gestor 

de informação deve também ser competente em técnicas de comunicação e relações 

públicas; “o gestor de informação deve convencer a altos executivos empresariais dos 

benefícios reais dos serviços de informação e deve justificar a razão da continuidade de 

sua existência” (KEISER, 1992, apud CANO, 1999, p.28) 
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Por fim, Cano conclui que é preciso reformular o perfil do bibliotecário transformando-

o em gestor de informação, não necessariamente anulando a cultura profissional e as 

práticas que ele sempre exerceu, mas buscando adaptá-lo.   

 

Fazendo uma analogia biológica, os dinossauros não conseguiram 

sobreviver às mudanças drásticas de seu meio ambiente e pereceram. É de se 

esperar que a comunidade bibliotecária reconheça a necessidade imperiosa 

de adaptação e gere as características necessárias para assegurar a 

sobrevivência dos futuros profissionais da informação (CANO, 1999, p.28) 

  

Smit (2000, p. 121) ressalva que não compete ao bibliotecário gerir toda informação 

“que circula pelo mundo afora”. É necessário fazer um corte epistemológico nesse 

universo informacional”(SMIT, 2000, p.121) e evidenciar que a 

Bbiblioteconomia/Documentação, a Arquivologia  e a Museologia trabalham com a 

informação registrada, ou seja, aquela que existe de forma concreta em qualquer tipo de 

suporte e em algum lugar no universo, ou seja elas estão armazenadas e constituem um 

estoque ou um acervo., porque alguém, em algum lugar considerou que ela poderia ser 

útil; ou seja há nessa atitude uma “noção de utilidade potencial”  Smit observa que a 

Ciência da Informação, faz muito tempo, prega a mudança de paradigma do acervo para 

o usuário, ou do acervo para a informação, ou do acervo para o acesso (MORRIS, 1994; 

VALENTIM, 1995), no entanto ela ainda é regida pelo acervo.  

 

Retomando o que disse Brígido (2001, s.p.), nem todas as organizações vão estar na 

linha de fogo da competitividade, porque a grande maioria atua no mercado doméstico; 

portanto as bibliotecas especializadas deverão continuar existindo por um bom tempo; 

de qualquer forma elas vão exigir um alto grau de conhecimento do profissional 

bibliotecário porque todas já estão fazendo uso de recursos avançados de informática e 

de  gestão e porque o mercado interno também é competitivo e as regras de qualidade 

valem para qualquer situação. 

 

Um outro ponto a destacar em relação às bibliotecas especializadas é a tendência à fusão 

de papéis profissionais; estudo realizado por BARBOSA (2000, p.218) conclui que os 

serviços de documentação e informação de empresas demandam um perfil de 

profissional que associa as teorias e práticas de Biblioteconomia, Arquivologia e 
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Documentação e tangencia muitas outras disciplinas  confirmando a noção de 

interdisciplinaridade nas práticas profissionais,  apontando também para mudanças no 

ensino. O estudo foi realizado com uma empresa do Pólo Petroquímico de Camaçari, 

mas foram também avaliados o perfil do profissional da informação de outra empresa 

petroquímica e de um banco estatal. E a tendência se confirmou nas três instituições. A 

conclusão deste estudo sobre as competências que deve ter o bibliotecário que vai atuar 

em áreas especializada é a seguinte:  

 

Os bibliotecários que atuarão em bibliotecas especializadas, centros de documentação, 

centros de informação, serviços e sistemas de informação em geral, vinculados a 

organizações especializadas, públicas ou privadas, devem adquirir as seguintes 

competências: competências gerenciais -  para realizar o processo de gerenciamento da 

informação na organização, por meio de procedimentos técnicos e recursos tecnológicos 

e da mobilização de pessoas e equipamentos, e para compreender o negócio da 

organização, de modo a canalizar os serviços de informação ao desenvolvimento deste 

negócio; competências técnicas, para proceder à busca, tratamento e preservação da 

informação, objetivando sua posterior recuperação, disseminação e uso; a base de 

conhecimento para estas atividades são as teorias e práticas da Biblioteconomia e da 

Arquivologia; competências tecnológicas, para avaliar e usar tecnologias de informação 

apropriadas aos serviços da organização e  desenvolver produtos e serviços 

especializados e adequados à  sua necessidade. Deve ser, ainda, capaz de garimpar, 

avaliar  e filtrar as informações necessárias ao exercício de monitoramento de negócios 

e de monitoramento tecnológico  a ser desenvolvido pela organização; para tanto, é 

necessária a capacitação para analisar o contexto global em que se insere a organização 

e para o gerenciamento de sistemas e serviços de informação genéricos da organização; 

domínio de tecnologias de informação voltadas aos contextos de gerenciamento 

convencionais; e fundamentação teórica em economia e finanças, para avaliação de 

contextos de atuação da organização e a fim de atrelar os serviços de informação aos 

objetivos dos negócios da organização. Conhecimentos sobre administração, gestão 

organizacional e gestão de informação são essenciais para a eficiência profissional. Por 

fim, deve-se destacar o desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão, 

necessárias ao relacionamento profissional e às  competências sociais, tendo em vista 
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que a essência do trabalho do profissional da informação é a transmissão do 

conhecimento, função tipicamente social. 

 

A  Special Libraries Association (1996, s.p.), instituição americana devotada às 

questões da biblioteca especializada, levantou e divulgou as competências que o 

bibliotecário do século XXI de uma biblioteca especializada deve agregar, apresentadas 

a seguir: 

 

1) ter conhecimento dos conteúdos das fontes de informação, incluindo a habilidade de 

avaliá-las  criticamente e filtrá-las, por exemplo, acessar e manusear com facilidade 

fontes impressas, on-line e CD-ROM e avaliar as informações do ponto de vista de 

utilidade e relevância para seu cliente/usuário; ser dotado de pensamento 

estratégico, para efetuar, com segurança, a seleção e análise da informação de 

interesse da organização.  

2)  ter conhecimento subjetivo especializado apropriado para o negócio da organização 

ou do cliente, por exemplo, conhecimento de finanças, gerência, ou outros assuntos 

relacionados com a missão de sua instituição, que podem ser adquiridos em cursos 

de pós-graduação e outros, pois o bibliotecário deve monitorar e explorar a área de 

negócios de sua instituição, acompanhando jornais, bases de dados, fontes na 

Internet etc. 

3) desenvolver e gerenciar serviços de informação, com custo acessível, alinhados com 

as estratégias de sua organização, por exemplo, elaborar um plano estratégico de 

ação afinado com os objetivos da organização; instalar processos de gerência, 

supervisão e orçamento; elaborar pesquisas simples, intermediárias e complexas, 

analisando e sintetizando as informações levantadas.  

4) instruir e apoiar os usuários/clientes quanto ao uso dos serviços da biblioteca e de 

informação, tal como busca na Internet, consulta a base de dados, garimpagem de 

dados etc.  

5) levantar, avaliar e elaborar planos para atender às necessidade de informação da 

organização, por exemplo, identificar e avaliar informação para os grupos de 

projeto, tornando-se membro da equipe;  
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6) usar tecnologia de informação apropriada para adquirir, organizar e disseminar 

informação, por exemplo, selecionar software e hardware adequado, juntamente 

com a equipe de informática, para hospedar a base de dados da biblioteca e 

disponibilizar os serviços na intranet da organização; criar „página eletrônica‟ da 

biblioteca, ligando-a a outros sítios de interesse para a organização. 

7) participar de atividades de gerenciamento de conhecimento que criam, capturam, 

trocam usam e comunicam o capital intelectual da empresa;  

8) usar instrumentos de negócios e gerência  para manter a direção da empresa 

informada da importância dos serviços de informação da biblioteca, por exemplo 

elaborar o plano de negócios da biblioteca; calcular o retorno de investimentos feitos 

em serviços de informação e da biblioteca. 

9) avaliar os efeitos do uso da informação e conduzir pesquisa relacionada com a 

solução de problemas de gestão da informação;  desenvolver medidas de freqüência 

do uso dos serviços, satisfação dos clientes e impacto da informação na tomada de 

decisão da empresa.  

10) Incrementar continuamente serviços de informação em resposta às necessidades de 

mudança, por exemplo, monitorar as tendências da indústria e disseminar 

informação para as pessoas-chave na organização ou clientes individuais; reforçar 

serviços de informação sobre as novas necessidades de negócios;  

11) ser um membro efetivo da equipe sênior de gerenciamento e um consultor para a 

empresa em fluxos de informação; desenvolver as políticas de informação; 

participar do planejamento estratégico da empresa; participar das equipes de 

benchmarket; obter informação de patentes etc. (Adaptado de Special Libraries 

Association. Competencies for special librarians of the 21st. Centuries, 1996). 

 

No espaço das competências especializadas, mas que são indispensáveis aos 

bibliotecários dos três tipos de ocupação – bibliotecário de biblioteca pública, de 

biblioteca escolar e de biblioteca especializada – há uma vasta gama de estudos que, via 

de regra, procurou analisar a adequação do perfil e da formação do bibliotecário às 

demandas sociais e, por vezes, abordou especificamente as competências. Uma 

apreciação destes estudos é apresentada a seguir: 
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Ponjuán (2000, s.p.), por exemplo, ponderando sobre as competências que são 

necessárias para que profissionais e organizações exerçam atividades de processamento, 

comunicação e criação de conhecimento, questiona se apenas um perfil profissional 

daria conta deste amplo espectro ou se deveriam coexistir os atuais profissionais 

bibliotecários, arquivistas, documentalistas, especialistas em informação, gerentes de 

informação, consultores... e outros que ainda talvez não tenham nome nem identidade 

definida” (Ponjuan, 2000, s.p.). Ela aponta algumas funções que estão se delineando na 

área de informação, como gerente, gestor de recursos, criador e produtor, conservador 

da cultura, organizador, pesquisador, educador, assessor e avaliador. Para formá-los, 

deve-se adotar novos enfoques metodológicos, que contemplem o desenvolvimento da 

capacidade de negociação, orientação para a aprendizagem contínua, assimilação de 

mudanças como condição permanente, espírito de pesquisa, condições de liderança, 

formação tecnológica, noções de Economia e trabalho de equipe. Tais habilidades 

devem ser induzidas no processo de ensino, em que se deve buscar a permanente 

transformação da profissão, por meio de enfoques novos e da superação de velhos 

vícios.(Ponjuán, 2000, s.p.). 

 

Guimarães (1997, p.128)  realizou estudo sobre o moderno profissional da informação- 

MIP (da expressão em inglês Modern Information Professional), grupo criado pela FID, 

conforme já citado, e, ao fazê-lo, levantou outros fatores que interagem com os 

processos de mudança na formação do profissional da informação, tal como a 

substituição do “passivo usuário” pelo “interativo cliente”; o compartilhamento e a 

integração de atividades e recursos informacionais, em virtude da falta de recursos; o 

caráter estratégico da informação, a partir da competição industrial e do avanço 

tecnológico etc. (Guimarães, 1997, p.128). 

 

Os papéis exercidos pelo MIP estão condicionados a algumas atividades básicas como: 

gerência de unidades e sistemas de informação, nesta ocupação o profissional 

administra o “ambiente informativo”,  sua equipe de informação e os recursos 

informativos, “dando-lhes coesão e coerência”; para isto ele mobiliza conhecimentos de 

Administração, Economia e Psicologia e, em lugar do técnico, emerge a figura do 
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“manager”; na atividade de  tratamento da informação, o princípio que norteia o 

profissional é de que a informação deve ser organizada para ser recuperada pelo usuário, 

e alguns domínios do conhecimento documentário são necessários, como descrição 

física, análise e representação temática (indexação e classificação), que têm interface 

com a Lingüística, a Terminologia e a Lógica, dentre outros; no inter-relações pessoais 

e sociais, devem ser realçadas atitudes como ética, confidencialidade e privacidade da 

informação, responsabilidade civil pelo fornecimento da informação etc. As 

Tecnologias de Informação dão suporte para a realização destas atividades e portanto o 

MIP precisa dominá-las. São características do MIP, segundo Welch (citado por 

Guimarães, 1997, p.130): orientação para o cliente, responsabilidade, adequação, 

desenvolvimento profissional constante, por meio, por exemplo, da  educação 

continuada, e atividade associativa; novos mercados parecem estar se abrindo par estes 

profissionais, tais como, ocupações em videolocadoras, bancos de dados, estoques 

informacionais de todo tipo, inclusive na Internet etc. 

 

A Associação Brasileira de Ensino de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação (ABEBD) elaborou o documento 13, que apresenta resultados de pesquisas 

coordenadas pela instituição, com o objetivo de estabelecer o perfil do profissional, a 

ser formado pelas escolas, adequado para cada região do país, considerando-se São 

Paulo e as regiões Sul, Leste, Centro-oeste e Nordeste,  além de um estudo genérico 

que, a partir de levantamento de dados das escolas da região Norte, propõe o perfil 

nacional.  

 

Este estudo que pretende ser de cunho nacional, elaborado por Barbalho (1998, p. ), 

considera que “A concepção da formação do moderno profissional da informação 

perpassa a compreensão e adoção de uma proposta curricular que permita a atuação 

eficaz e a capacitação do indivíduo para atuar em um mercado diferenciado e 

competitivo. Isto implica afirmar que um novo perfil necessita se consolidar de modo a 

contemplar a capacidade gestora, inovadora e criativa destes profissionais para 

responder às exigências do próximo século”. Barbalho aborda ainda a concepção de 

Chiavenato, que diz “... que os aspectos inerentes à estrutura, ao ambiente, às tarefas, às 

pessoas e à tecnologia se apresentam como pontos básicos que permitirão uma visão 

holística do profissional do próximo século” .(Barbalho, 1998, p. ). Conforme já 
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mencionado no item 4.3 deste estudo, a classificação de habilidades e competências 

estabelecida por Chiavenato para os administradores aplica-se, na verdade, a qualquer 

profissional, principalmente se ele estiver exercendo cargo gerencial, inclusive o 

bibliotecário investido de cargo de gestor. 

  

Miranda (2000, p.71)   ressalva que os fatores condicionantes das mudanças nas áreas 

de atuação dos profissionais de informação – as novas tecnologias, a organização 

virtual, o acesso à informação, a qualidade e produtividade e a cooperação – que vêm 

impactando as formas de produção, processamento e distribuição da informação, 

alteram até mesmo os estoques convencionais já armazenados nos acervos das 

bibliotecas, porém, mesmo com tais transformações nos processo de trabalho do 

profissional da informação, ele  vislumbra um papel essencial para ele –  bibliotecário, 

educador ou assessor especializado – qual seja o de mediador entre o usuário e os 

sistemas de informação, onde estarão os estoques de informação, como se fossem 

“arquipélagos distribuídos em milhares de pontos presumivelmente acessíveis, mas 

requerendo para isso um esforço fantástico de intervenção profissional para sua 

organização e uso mais adequados” (Miranda, 2000, p.71). Ou seja a recuperação destes 

estoques vai exigir o trabalho de equipes multidisciplinares, no que tange ao tratamento 

prévio dos estoques, objetivando a viabilidade de recuperação da informação. Abrem-se 

assim novas e diferenciadas oportunidades de trabalho para o profissional da 

informação, que exigem o desenvolvimento de competências pertinentes. 

 

Miranda, contemporiza, ainda, que a solução dos problemas aportados pelo advento da 

sociedade da informação é responsabilidade de toda a sociedade, até porque todos os 

campos profissionais gravitam hoje em torno do conhecimento. No entanto, existe um 

nicho compatível com a atuação do profissional da informação, relacionado com o 

registro do conhecimento, que exige competências em níveis distintos, e portanto 

formação em níveis distintos, dando origem a uma carreira profissional constituída de: 

técnico de segundo grau, com qualificação para operar os sistemas e informação;  

graduação universitária, conhecedor das teorias e processos de busca, tratamento, 

recuperação e disseminação da informação; especialização, com formação orientada 

para setores específicos do mercado de informação; mestrado, para capacitar 

administradores, gerentes, planejadores, consultores e docentes, com o papel de 
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promover o desenvolvimento do setor, e  doutores e pós-doutores, para formar as 

competências relativas à pesquisa, essenciais à renovação das teorias e processos 

operativos dos sistemas (MIRANDA, 2000, p.77-78). 

 

Os conceitos de Tarapanoff (1997)  a respeito do fazer do profissional centram-se nas 

características técncicas de seu trabalho, asseverando que é a relação do bibliotecário 

com o ciclo documentário e da informação que mais caracteriza sua função. Tarapanoff 

(1997) e o Grupo SIG/MIP da FID (1991 apud GUIMARÃES, ), concluem que este 

profissional continuará exercendo o seu papel tradicional baseado nas funções de 

seleção, descrição, interpretação, disseminação e preservação de documentos, que se 

traduzem em atividades como pesquisa bibliográfica on-line, recuperação de 

informação, buscas na literatura, atendimento e treinamento de usuários.  Mas outros 

perfis e oportunidades estão ganhando importância, como pesquisador, especialista, ou 

administrador cultural; consultor informacional; administrador de bases de dados;  

especialista em informação tecnológica; administrador de informações etc.o profissional 

deve encontrar sua identidade na Sociedade do Conhecimento, sem perder de vista a 

dimensão profissional de responsável pelo ciclo documentário e da informação. Em suas 

competências porém, o profissional deve privilegiar, além do conhecimento técnico 

inerente à área, a capacidade gerencial e o domínio das novas tecnologias 

(TARAPANOFF, 1997 ).  

 

O IV Encontro de Diretores de Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do 

Mercosul, ocorrido em Montevidéu, de 24 a 27 de maio de 2000, discutiu as 

competências a serem adquiridas pelos bibliotecários e exigidas para o exercício 

profissional no âmbito do Mercosul.  O documento “Programa, Acordos e 

Recomendações” apresenta as deliberações do encontro. As competências estabelecidas, 

de cunho genérico, foram classificadas em quatro grupos: competências em 

comunicação e informação; competências técnico-científicas; competências gerenciais; 

e competências sociais e políticas (VALENTIM, 2000). 

 

O estudo sobre competências do bibliotecário pode ser enriquecido ainda com o estudo 

elaborado pelas escolas espanholas de biblioteconomia e documentação, objetivando a 
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compatibilização da carreira e do perfil profissional aos padrões da União Européia já 

citado neste estudo. Este estudo reconhece a especificidade dos perfis de bibliotecários 

de biblioteca pública, escolar e especializada e de arquivistas e faz  um exaustivo 

levantamento das competências destes profissionais; este levantamento foi submetido às 

escolas, instituições profissionais e comunidade de bibliotecários e arquivistas que 

atribuíram um valor a cada uma delas de acordo com a intensidade com que elas entram 

no perfil do profissional (PROYECTO, 2003).  

 

Por fim, acentua-se a necessidade de absorver nos perfis profissionais, como 

competências a serem adquiridas, aquelas sugeridas por Le Boterf (2003, p.37-92) como 

condição mínima para que o profissional adquira o grau de profissionalismo necessário 

para agir com responsabilidade e ética, respaldado por saberes e saberes-fazer, para ser 

reconhecido e respeitado na sociedade contemporânea. 

 

Entende-se que os quatro pilares da educação – saber, saber-fazer, saber-ser e saber-

conviver –, instituídos pela UNESCO, são as competências básicas que o sujeito deve 

adquirir para se tornar cidadão apto a viver em comunidade e a prosseguir nos estudos, 

profissionalizando-se; enquanto as características sugeridas por LeBoterf assumem o 

caráter de competências nucleares de uma condição profissional, que são, portanto, 

estruturadas, alicerçadas pelas competências básicas.  

 

A seguir o esquema instituído por Le Boterf (2003, p. 92), acompanhado de exemplo de 

uma aplicação no campo da profissão e das práticas do bibliotecário. 

 

Saber agir com pertinência – o bibliotecário deve adquirir competência para agir em 

uma situação profissional complexa tal como na organização e administração de uma 

biblioteca, quando tem de aplicar métodos e técnicas gerenciais, procedimentos 

biblioteconômicos e soluções de tecnologias da informação e da comunicação, 

viabilizando soluções para gerir os recursos disponíveis e os acervos e torná-los 

acessíveis a sua comunidade, cumprindo a missão da biblioteca. 

 



113 

 

Saber mobilizar saberes e conhecimentos em um contexto profissional – a 

administração deste serviço exige dele a mobilização de conhecimentos teórico-práticos 

tais como: desenvolvimento de coleções, representação descritiva (catalogação), 

representação de conteúdo (classificação e indexação), referência (técnicas recepção e 

abordagem do usuário),  acesso a fontes de informação, estratégia de busca de 

informação em  fontes impressas, bancos de dados digitais e na internet; disseminação 

da informação, armazenamento, preservação do acervo etc. 

 

Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos – o bibliotecário deve 

adquirir competência para criar o sistema de informação para o gerenciamento do 

acervo, no qual estão integrados conhecimentos biblioteconômicos de desenvolvimento 

de coleções, de representação descritiva e de conteúdo, inclusive formato de 

representação legível por computador (MARC, por exemplo) e técnicas de busca, 

recuperação e disseminação da informação, além do conhecimento teórico-prático de 

informática; o bibliotecário deve saber lançar mão de todos os recursos teóricos e 

técnicos de seu tempo; por isso o bibliotecário contemporâneo deve saber elaborar o 

portal de sua biblioteca e nele divulgar informações sobre políticas de acesso e uso da 

biblioteca, eventos, novas publicações etc; deve também saber elaborar serviços de 

alerta para o usuário, enviando-o para seu e-mail ou lista de discussão etc. 

 

Saber transpor – ele deve estar apto a superar os esquemas de sua área de conhecimento, 

por exemplo transpondo técnicas de organização de bibliotecas físicas para organizar 

informações em bibliotecas virtuais; transfere, adapta as técnicas de sistematização da 

informação, por exemplo usando metadados, indexação e busca em meio digital; deve 

saber transpor as barreiras do meio físico, por exemplo, digitalizando acervos para 

compor bases de dados digitais acessíveis a distância; ou mesmo transformando o 

catálogo impresso em base de dados digital e hospedando-o na Internet para que esteja 

acessível ao público. 

 

Saber aprender e aprender a aprender – os exemplos acima mencionados, nos quais o 

profissional utiliza-se de conhecimentos teórico-práticos para transformar acervos 

físicos em acervos digitais é uma forma de aprendizagem com o meio e com seu tempo. 
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Saber envolver-se –  deve ser estimulado no profissional a competência para reconhecer 

os limites das técnicas e dos equipamentos, ou seja, ele deve ter senso crítico para saber 

que os conhecimentos,  técnicas e equipamentos mobilizados em sua ação não se 

encerram em si mesmos; a biblioteca tem uma função social a cumprir e a meta é atingir 

o usuário; se o bibliotecário atua em uma biblioteca pública ou escolar sua meta deve 

ser contribuir para melhorar os níveis educacionais, caso contrário a biblioteca não tem 

sentido; se é uma biblioteca especializada, ele tem o desafio de ajudar a organização a 

cumprir seus objetivos e metas; o bibliotecário deve saber empreender, por exemplo, 

elaborando projetos de modernização e de captação de recursos, para atualizar e ampliar 

o acervo, melhorar os recursos tecnológicos, reformar instalações e criar serviços 

customizados para o usuário; enfim, o bibliotecário deve ir além do prescrito, indo ao 

encontro das necessidade do seu usuário, ainda que este não reconheça estas 

necessidades, como costuma acontecer com o usuário da biblioteca pública e mesmo da 

escolar. 
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O profissional: 

aquele 

que sabe administrar 

uma situação 

profissional 

complexa 

  

 

 

saber agir e 

reagir com 

pertinência 

- saber o que fazer; 

- saber ir além do prescrito; 

- saber escolher na urgência; 

- saber arbitrar, negociar, decidir; 

- saber encadear ações com uma finalidade. 

 

 

saber combinar 

recursos e  

mobilizá-los 

em um 

contexto 

- saber construir competências a partir de recursos; 

- saber tirar partido não somente de seus recursos 

incorporados (saberes, saber-fazer, qualidades), 

mas também dos recursos de seu meio. 

 

 

 

 

 

 

saber transpor 

- saber memorizar múltiplas situações e soluções-

tipos; 

- saber distanciar-se, funcionar “em dupla direção”; 

- saber utilizar seus metaconhecimentos para 

modelizar; 

- saber determinar e interpretar indicações de 

contexto; 

- saber criar as condições de transponibilidade com 

o auxílio de esquemas transferíveis. 

 

 

saber aprender 

e aprender a 

aprender 

- saber tirar as lições da experiência; saber 

transformar sua ações em experiência; 

- saber descrever como se aprende; 

- saber agir em circuito duplo de aprendizagem. 

 

 

saber envolver-

se 

- saber envolver sua  

subjetividade; 

- saber assumir os riscos; 

- saber empreender; 

- ética profissional 
 

Quadro 1- Características Esperadas do Profissional 

Fonte – Le Boterf (2003, p. 92) 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA 

BASES  FUNÇÕES COMPETÊNCIAS 
Antiguidade/Idade Média 

Exercício profissional milenar, prática natural, porque a produção de 

Informação é condição humana e social; a necessidade de uso gerou os 

processos de armazenamento, organização e representação;  a prática 

guiou o saber-fazer/saber 

Empírico (SILVA & RIBEIRO, 2004) 

 

Reunião da coleção para preservação (LA VEGA, 1960) 

(NANCI, 1998) (VALENTIM, 19...) (CARVALHO, 2002) 

(CASTRO,199  ) (SILVA&RIBEIRO, 2004) 

 

Elaboração do Pinakes- catálogo do acervo de Alexandria, pelo 

bibliotecário Calímaco (BARBOSA, 2002) 

 

Séc. XV e XVI – Renascimento  

Reunião da coleção para preservação; copistas 

 

popularização do livro 

 

Início do séc. XVIII – nacionalização das bibliotecas reais e das 

bibliotecas eclesiais; surgimento das bibliotecas públicas;  

 

1821 – Fudação da Ecole des Chartes.  Formação do bibliotecário e do 

arquivista-paleógrafo para auxiliar os pesquisadores, especialmente 

historiadores – modelo historicista (Palegrafia, Diplomática, 

Bibliologia, Arquivo- 

logia e Sigilografia 

 

Colecionador; Guardião do conhecimento e 

pesquisador 

 

 

Organizador do acervo 

 

 

Colecionador, guardião 

 

 

 

 

 

Colecionador, guardião e pesquisador 

 

 

 

Mediador 

Conservador 

Pesquisador 

 

 

 

Colecionador 

Mediador 

Pesquisador 

 

 

Habilidades em: 

 
Teorias e técnicas de seleção e aqusição 

 

Processos de organização 

 

Processos para armazenamento 

 

Teorias e técnicas de seleção e aquisição 

Processos de organização  

Processos para armazenamento 

Processos para conservação 

 

 

Processos para organização do acervo e da 

bibliografia 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADOS NA LITERATURA 

ANALISADA – (continuação) 

 

BASES 

 

FUNÇÕES COMPETÊNCIAS 

 
Séc. XVI – Reforma religiosa; aumento da produção de livro; 

popularização do livro 

 

Início do séc. XVIII – nacionalização das bibliotecas reais e das 

bibliotecas eclesiais; surgimento das bibliotecas públicas;  

 

1821 – Fudação da Ecole des Chartes.  Formação do bibliotecário e do 

arquivista-paleógrafo para auxiliar os pesquisadores, especialmente 

historiadores – modelo historicista (Palegrafia, Diplomática, 

Bibliologia, Arquivo- 

logia e Sigilografia 

 

A profissão do bibliotecário consagra-se como uma ocupação 

“espontaneamente estimulada pela sociedade” (LA 

VEGA 1960) 

 

1876 – criação do curso de nível superior,  na Universidade de 

Columbia, por Melvil Dewey 

 

O bibliotecário já cataloga, classifica e ordena o acervo (LA VEGA, 

1960) 

 

“Buscar um livro para cada leitor: fazer com que o livro e o leitor se 

encontrem , substituindo o livro que ordinariamente se pede, pelo que 

devia ser pedido” (BOSTWICk, 1929, apud LA VEGA, 1960 

 

1876 – criação do curso de nível superior,  na Universidade de 

Columbia, por Melvil Dewey 

 

 

 

 

 
Mediador 

Conservador 

Pesquisador 

 

 

 

Colecionador 

Mediador 

Pesquisador 

 

 

 

 

Colecionador 

Mediador 

 

Habilidades em: 

 

 

 
Conhecimento do fluxo da informação e das 

técnicas para gerenciá-la 

 

 

 

Técnicas de organização da informação e de 

disseminação 

Técnicas de pesquisa bibliográfica 

 

 

 

 

 

Técnicas de processamento e disseminação 

Referência 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de processamento e disseminação 

da informação, com catalogação, 

classificação, bibliografia 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA – (continuação) 

 

BASES 

 

FUNÇÕES COMPETÊNCIAS 

 
 

1876 – criação do curso de nível superior,  na Universidade de 

Columbia, por Melvil Dewey 

 

O bibliotecário já cataloga, classifica e ordena o acervo (LA VEGA, 

1960) 

 

“Buscar um livro para cada leitor: fazer com que o livro e o leitor se 

encontrem , substituindo o livro que ordinariamente se pede, pelo que 

devia ser pedido” (BOSTWICk, 1929, apud LA VEGA, 1960 

 

 “O bibliotecário é como um filtro entre o depósito de livros e o leitor”  

(ORTEGA Y GASSET, 1949, apud LA VEGA, 1960. 

 

Aquisição de sólidas noções gerais da área de atuação nas bibliotecas 

tecno-científicas SAMBAQUI 1956, apud, CASTRO, 2000) 

 
O bibliotecário converte-se em um agente ativo, intermediador entre o 

conhecimento produzido e registrado em bibliotecas e bibliografias e a 

comunidade científica e a sociedade em geral 

(LA VEGA, 1960) 

 

1970 Emergência de um novo contexto centrado na informação 

(SILVA&RIBEIRO, 2004) (JAMBEIRO&SILVA, 2004)  

 

Confirmação do bibliotecário como um profissional que trabalha com 

informação, juntamente com arquivistas e museólogo 

UNESCO (1978) ; UNESCO((1987) 

 

 

 

 

 

Organizador  

 

 

Selecionador / Mediador 

 

 

 

Selecionador 

 

 

Bibliotecário especializado 

 

 

Agente de informação 

Mediador 

Pesquisador 

 

 

 
 

 

Um dos profissionais da informação/bibliotecário 

Habilidades em: 

 

Técnicas de processamento e disseminação 

da informação, com catalogação, 

classificação, bibliografia 

 

Catalogação e classificação 

 

Mediação 

Disseminação 

Pesquisa bibliográfica 

 

 

Mediação 

Disseminação 

Pesquisa bibliográfica 

 
Domínio de conhecimento especializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação/classificação/Mediação 

Disseminação/Pesquisa bibliográfica 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA –(continuação) 
 

BASES FUNÇÕES COMPETÊNCIAS 

 
 

 

Confirmação do bibliotecário como um profissional que trabalha com 

informação, juntamente com arquivistas e museólogo 

UNESCO (1978) ; UNESCO((1987) 

 

 

Previsão de papel importante na Sociedade da Informação (HORTON 

JÚNIOR, 1982) 

 

Confirmação do bibliotecário como profissional que lida com 

informação, mas indicação de diversificação dos perfis, com o 

surgimento de profissionais de outras áreas trabalhando no âmbito da 

informação. (LITTO, 1981; FARIA, 1983; ARAÚJO,1986;  

ROBREDO, 1986; SARACEVIC, 

1998, apud PEREIRA, 2000); 

(SOENEM, 1987 apud GUIMCHAT & MENOU, 1987); ( SANTOS 

1996); (SILVA& RIBEIRO, 2004) 
 
Alerta sobre a defasagem da formação do bibliotecário 

(ARAÚJO, 1986; ROBREDO, 1986, apud PEREIRA, 2000;  

ODDONE, 1998; GOMES et al. 

1999; TARGINO, 2000; MILANESI, s.d. apud CARVALHO, 2002; 

JAMBEIRO& SILVA 2004; FERREIRAet al. 2004 ) 

 

 

 

Um dos profissionais da informação/bibliotecário 

 

 

 

 
Articulador 

 

 

 

Um dentre nuitos profissionais da informação 

 

Mediador/Organizador do acervo/Pesquisador 

Agente de educação cultura e lazer/Agente social 

 

 

 

Habilidade em: 
 

Catalogação/classificação/Mediação 

Disseminação/Pesquisa bibliográfica 

 

 

 

Técnicas de articulação 

 

 

 

Técnicas de processamento e disseminação 

da informação, com catalogação, 

classificação, bibliografia/Mediação 

Pesquisa bibliográfica 

Teorias e técnicas de relacionamento 

interpessoal 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA –(continuação) 

 

BASES FUNÇÕES COMPETÊNCIAS  

 
 

 

O bibliotecário está entre as profissões da informação, mas tem 

dificuldade de se inserir, porque não domina as tecnologias de 

informação com a profundidade necessária 

(ROBREDO, 1986 apud PEREIRA, 2000); (GOMES, et al 1999) 

(TARGINO, 2000) 

(CARVALHO, 2002) (DAMÁSIO, 2002) 

(JAMBEIRO & SILVA, 2004) 

(FERREIRA, 2004) 

 
Indefinição do campo de atuação do profissional ; não-delimitação do 

campo de abrangência da área (Mueller, 1989) 

 

Artigo de Mason, 1990, sobre o Moderno Profissional da Informação – 

MIP (sigla em inglês) 

 

Criação do Grupo SIG/MIG pela FID – 1991 

(GUIMARÃES, 1997) (TARAPANOFF, 1997) 

(ARRUDA, MARTELETO, SOUZA, 2000) 

(TARGINO, 2000) (CASTRO,2000) (ARRUDA et al., 2000) 

 

Artigos de Pónjuan sobre o MIP 

1992, 1993 

(GUIMARÃES, 1997; TARGINO, 2000) 
 

 

 

 

 
Selecionador/disseminador de informação/ 

bibliotecário de referência 

Catalogador/classificador/indexador 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerente de biblioteca 

Gerente de unidades de informação 

Planejador de sistemas de informação  

Produtor de sistemas de informação 

 

Gerente de recursos informacionais 

 

 

 

Supridor de informação/mediador 

Instrutor/ensina a buscar a informação 

 

 

Habilidades em: 
 
Técnicas de processamento e disseminação 

da informação, com catalogação, 

classificação, bibliografia, Mediação 

Disseminação,Pesquisa bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorias e técnicas gerenciais 

Organização de sistemas de informação 

Representação da informação 

Gerenciamento da informação 

Gerenciamento de recursos informacionais 

 

 

 

Letramento 

Conhecimento de fontes de informação 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA – (continuação) 

 

BASES FUNÇÕES 

 

COMPETÊNCIAS  

 
 

 

1994 – 3º Manifesto da UNESCO para Bibliotecas Públicas – 

democratização da informação e das novas tecnologias (BARBOSA, 

2000) 

 

 

Previsão de que o bibliotecário terá papel catalisador na Sociedade de 

Informação; trabalho fora da biblioteca, provavelmente como 

consultor. 

(LANCASTER, 1995, apud . ODDONE, 1998) LANCASTER, apud 

BARBOSA, 2000) 

 

Pesquisa da Escola de Biblioteconomia da UFMG revela mercado para 

serviços de informação baseado no acervo e mercado emergente de 

serviço baseado em acesso 

 

1997 Manifesto das Bibliotecas Escolares 

 

Convergência de papéis, por causa das TICs;  bibliotecário 

responsável pelos sistemas que abordam a informação do ponto de 

vista de metaconteúdo (FIALHO, 1998) 

 

Muito relevante é o papel do bibliotecário nos processos de 

comunicação e transferência de informação e de mediação na 

construção do conhecimento(ODDONE, 1998) 

 

 

 

Mediador 

Agente de cultura, educação e lazer/Mediador 

Instrutor de TICs 

 

 

 

Consultor de serviços de  informação 

especializada 

 

Bibliotecário organizador do estoque de 

informação; mediador; agente de educação, 

cultura e lazer 

 

 

 

 

Agente de educação, cultura e lazer, pesquisador 

 

 

Organizador de sistemas de informação 

bibliográficos e de documentos corporativos 

 

Intermediário/mediador nas ações de 

comunicação, de transferência do conhecimento 

Papel de interfaciamento; Selecinador; elo no 

processo de apropriação de novos conheci-

mentos; cibrarian; ciberotecário 

Habilidades em: 

 

Técnicas de processamento e disseminação 

da informação, com catalogação, 

classificação, bibliografia/disseminação 

Técnicas de mediação/Pesquisa bibliográfica 

TICs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de animação cultural/técnicas de 

pesquisa bibliográfica/métodos de pesquisa 

Teoria e técnicas de didática 

 

 

Domínio das TICs 

 

 

Técnicas de seleção/ de mediação  

TICs 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA – (continuação) 

BASES FUNÇÕES COMPETÊNCIAS  

 

 

 
Special Libraries Association – Competences for special 

librarians of the 21
 
st. Centuries,  1996 

 

 

 

 
Bibliotecário especializado 

 

Habilidades em: 

 

Conhecimento dos conteúdos das fontes de 

informação especializada 

 

 Avaliação, crítica e seleção destas fontes 

 

Ser dotado de pensamento estratégico 

 

Ter conhecimento  especializado apropriado 

para o negócio da organização 

 

Desenvolvimento e gerenciamento de 

serviços de informação  

 

Letramento informacional (instruir e apoiar o 

usuário no uso dos serviços, busca em fontes, 

Internet, intranet, banco de dados, 

garimpagem de dados. 

 

Conhecimento da tecnologia apropriada aos 

serviços: selecionar software e hardware, 

elaborar sítio da biblioteca, com apoio da 

equipe de informática 

 

Usar instrumentos de negócio para gernciar a 

biblioteca e seus serviços; 

 

Monitorar as informações de interesse do 

usuário e mantê-lo informado 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA – (continuação) 

 

BASES FUNÇÕES 

 

COMPETÊNCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educação – objetivo precípuo de qualquer biblioteca (ESPANHA, 

1999) 

 

Perfis diferenciados (BARBOSA, 2000) 

Biblioteca Pública 

 

 

 

Biblioteca escolar 

 

 

 

 

Biblioteca especializada/centro de documentação/serviço de 

informação: ocupação mais disputada pelas demais profissões 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agente de educação cultura e lazer; letramento 

 

Agente de educação cultura e lazer; orientador da 

pesquisa educacional; letramento 

 

 

Gestor de informação; observar o caráter 

estratégico que a informação tem para a 

organização; monitoramento da informação de 

negócios e tecnológica; observar que a 

informação é vantagem competitiva para a 

organização. 

 

 

 

Mediador de acervo digital 

Habilidades em: 

 

Avaliação dos efeitos do uso da informação 

 

Consultoria sobre fluxos dainformação 

 

Planejamento estratégico 

 

 

Teorias e técnicas de relações interpessoais 

 

Noções de didática 

Teorias e Técnicas de  pesquisa bibliográfica 

Conhecimento de pesquisa escolar; técnicas 

de leitura 

 

Conceitos de administração estratégica;  de 

administração de negócios; inteligência 

competitiva. 

 

Conhecimento de tecnologias de informação 

e de sistemas informatizados ao nível de 

construir e gerir o sistema 

 

 

Conhecimento de gestão 

Conhecimennto de TICs e de sistemas 

informatizados 
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4 COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO COTEJADAS A PARTIR DE FUNÇÕES IDENTIFICADAS NA LITERATURA 

ANALISADA – (continuação) 

 

 

BASES FUNÇÕES 

 

COMPETÊNCIAS  

 

 

 

Carreira do profissional da informação, incluindo o bibliotecário 

(MIRANDA, 2000) 

 

Tendências de atividades na ocupação do bibliotecário: novos velhos 

papéis (TARAPANOFF, 2000): a informação tem um conceito 

estratégico e econômico nas organizações privadas;  organizar a 

informação segundo este princípio, elaborando um portfólio de 

serviços, com negócios e produtos da organização. É a informação 

como commodity 

 

Nas organizações públicas a informação é um bem público 

 

 

 

 

 

Técnico, graduado, pós-graduado 

 

 

Ser responsável pela memória e cultura da 

produção técnica e científica local e institucional 

 

Especialista da informação 

(information workers/information brokers) 

 

Conhecedor do negócio e das estratégias da 

organização 

 

Conhecedor do ciclo da informação 

 

Conhecedor de hardware/software voltados ao 

interesse da gestão da informação 

Habilidades em: 

 

 

 

 

Preservação da informação 

Organização da informação  

Gestão de estoques 

Métodos e técnicas de acesso 

Agregar valor à informação 

Socializar a informação, promovendo o 

acesso publico 

Educar para a utilização;  

Valorizar o conceito econômico de 

informação; 

Intermediar/ facilitar o acesso à informação 

Ser empreendedor 

Conhecimento especializado sobre negócio  

Conhecimento do ciclo da informação 

Saber vender e cobrar pelo seu produto 

Conhecer muito bem o mercado 

Conhecer muito bem seu usuário 

Conhecer métodos e técnicas de vigilância 

informacional e inteligência competitiva; 

 

 



125 

 

5 ANÁLISE CONTRASTIVA: COMPETÊNCIAS POSTULADAS PELO CNE/CES e COMPETÊNCIAS COTEJADAS NA 

LITERATURA 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº19/2002 

 
COMPETÊNCIAS COTEJADAS  

 
CONTRASTE 

 

 
Gerais 

 

 Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e 

divulgá-los; 

 Formular e executar políticas institucionais; 

 Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos; 

 Utilizar racionalmente os recursos disponíveis; 

 Desenvolver e utilizar novas tecnologias; 

 Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e 

comunidades nas respectivas áreas de atuação; 

 Desenvolver e utilizar novas tecnologias; 

 

 Responder a demandas sociais de informação produzidas 

pelas transformações tecnológicas que caracterizam o mundo 

contemporâneo. 
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5 - ANÁLISE CONTRASTIVA: COMPETÊNCIAS POSTULADAS PELO CNE/CES e COMPETÊNCIAS COTEJADAS NA 

LITERATURA (continuação) 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº19/2002 

 
COMPETÊNCIAS COTEJADAS  

 
CONTRASTE 

 

 
Específicas: 

 

 Interagir e agregar valor nos processos de geração, 

transferência e uso da informação, em todo e qualquer 

ambiente; 

 

 Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar 

recursos e produtos de informação; 

 

 

 Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 

 

 Processar a informação registrada em diferentes tipos de 

suporte, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e 

práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão 

da informação; 

 

 

 Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, 

transferência e uso da informação. 

 

 

 

 

 

Habilidades em: 

 

 
Teorias, técnicas de seleção e aquisição 

 

Teorias e Técnicas de organização do acervo 

 

Processos para armazenamento de estoques 

 

Teorias e Técnicas de  conservação 

 

Processos para organização da bibliografia 

 

Técnicas de processamento e disseminação da 

informação, com catalogação, classificação, 

bibliografia 

 

Mediação/Disseminação/Pesquisa bibliográfica 

 
Domínio de conhecimento especializado 

 

Técnicas de articulação 

 
Teorias e técnicas de relacionamento interpessoal 

 

 

 

As competências sugeridas pelo 

CNE/CES são de caráter  genérico e 

fica difícil uma comparação mais 

acurada; devido a abrangência é 

possível enquadrar a maioria das 

competências relacionadas pela 

literatura. 

  

Competências não-abordadas 

 

Competências relacionadas com o 

eixo estratégico da informação, tais 

como : dominar o conceito 

econômico da informação, conhecer 

o mercado, conhecer técnicas de 

monitoramento informacional, 

conhecer o negócio da organi- 

zação; conhecer o contexto político e 

econômico  
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5 ANÁLISE CONTRASTIVA: COMPETÊNCIAS POSTULADAS PELO CNE/CES e COMPETÊNCIAS COTEJADAS NA 

LITERATURA (continuação) 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº19/2002 

 
COMPETÊNCIAS COTEJADAS  

 
CONTRASTE 

 

 
Específicas: 

 

 Interagir e agregar valor nos processos de geração, 

transferência e uso da informação, em todo e qualquer 

ambiente; 

 

 Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar 

recursos e produtos de informação; 

 

 

 Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 

 

 Processar a informação registrada em diferentes tipos de 

suporte, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e 

práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão 

da informação; 

 

 

 Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, 

transferência e uso da informação. 

 

 

 

 

 

 

Habilidades em: 

 

 
Teorias e técnicas gerenciais 

Organização de sistemas de informação 

Representação da informação 

Gerenciamento da informação 

Gerenciamento de recursos informacionais 

 

 

 

Letramento 

Conhecimento de fontes de informação 

 
TICs 

 

Técnicas de animação cultural/técnicas de pesquisa 

bibliográfica/métodos de pesquisa 

Teoria e técnicas de didática 
 

 

 

 
Competências não-apontadas 

 

 

Domínio da área especializada de 

trabalho; esta falha é conceitual; 

decorrente da formação voltada para 

as técnicas de controle e 

disseminação da informação, 

mediante tratamento do acervo. 

 

Senso empreendedor/ 

Senso de autonomia 

Profissionalismo 

Ética 

 

Teoria e técnicas de letramento 

 

Teorias e técncias de relacionamento 

interpessoal 
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5 ANÁLISE CONTRASTIVA: COMPETÊNCIAS POSTULADAS PELO CNE/CES e COMPETÊNCIAS COTEJADAS NA 

LITERATURA (continuação) 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº19/2002 

 
COMPETÊNCIAS COTEJADAS  

 
CONTRASTE 

 

 
Específicas: 

 

 Interagir e agregar valor nos processos de geração, 

transferência e uso da informação, em todo e qualquer 

ambiente; 

 

 Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar 

recursos e produtos de informação; 

 

 

 Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 

 

 Processar a informação registrada em diferentes tipos de 

suporte, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e 

práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão 

da informação; 

 

 

 Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, 

transferência e uso da informação. 

 

 

 

 

 

Habilidades em: 

 
Teorias e técnicas de relações interpessoais 

 

Noções de didática 

 

Teorias e Técnicas de  pesquisa bibliográfica 

 

Conhecimento de pesquisa escolar; técnicas de leitura 

 

Conceitos de administração estratégica;  de 

administração de negócios; inteligência competitiva. 

 

Conhecimento de tecnologias de informação e de 

sistemas informatizados ao nível de construir e gerir o 

sistema 

 

Conhecimento de gestão 

 

Preservação da informação 

 

Organização da informação  

 

Gestão de estoques 

 

Métodos e técnicas de acesso 

 

 
Teorias e técnicas de didática 

 

Teorias e técnicas de leitura 

 

As competências em tecnologia são 

consideradas competências gerais, 

mas o bibliotecário precisa utilizar-se 

de sistemas especiais e especialistas 

(para indexação, por exemplo), para 

estudos bibliométricos e de frqüência 

de informação (sistemas de data 

mining e dataware house) 

 

As competências sobre fontes de 

informação não são exploradas de 

forma profunda, considerando que 

este é um dos pilares da profissão 

deveriam ser mais detalhadas. 
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5 - ANÁLISE CONTRASTIVA: COMPETÊNCIAS POSTULADAS PELO CNE/CES e COMPETÊNCIAS COTEJADAS NA 

LITERATURA (continuação) 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº19/2002 

 
COMPETÊNCIAS COTEJADAS  

 
CONTRASTE 

 

 
Específicas: 

 

 Interagir e agregar valor nos processos de geração, 

transferência e uso da informação, em todo e qualquer 

ambiente; 

 

 Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar 

recursos e produtos de informação; 

 

 

 Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 

 

 Processar a informação registrada em diferentes tipos de 

suporte, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e 

práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão 

da informação; 

 

 

 Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, 

transferência e uso da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades em: 

 
Agregar valor à informação 

 

Socializar a informação, promovendo o acesso 

publico 

 

Educar para a utilização da informação;  

 

Valorizar o conceito econômico de informação; 

 

Intermediar/ facilitar o acesso à informação 

 

Ser empreendedor/ agir com autonomia 

 

Conhecimento especializado sobre negócio 

  

Conhecimento do ciclo da informação 

 

Saber vender e cobrar pelo seu produto 

 

Conhecer muito bem o mercado 

 

Conhecer muito bem seu usuário 

 

Conhecer métodos e técnicas de vigilância 

informacional e inteligência competitiva; 

 

 

 
Não há preocupação com  

a formação de um profissional 

mais reflexivo, analítico e preparado 

para as mudanças 
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6 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

 

A seguir apresenta-se o mapeamento de competências extraídas da literatura. 

Privilegiou-se a literatura produzida no Brasil, no que tange aos novos perfis 

profissionais, atendendo ao requisito da regionalidade; usou-se alguma literatura 

estrangeira, apenas para reforçar a historicidade e universalidade das funções 

profissionais e, também, fez-se um corte na literatura, pinçando-se apenas a produção 

literária, que, de algum modo, abordasse os perfis profissionais, com ênfase nas 

competências. 

 

Análise: 

 

O que se denota de imediato é a persistência de duas funções: a mediação e a função 

social e aderente a esta última estão, principalmente, a função educativa e de 

transferência do conhecimento; outro ponto que se sobressalta é o manejo da 

informação para uso público, e aqui ressalta-se a missão da biblioteca pública e da 

biblioteca escolar, e a informação para uso estratégico, voltada para as questões 

políticas e econômicas, de interesse dos países e das instituições que visam lucro e , 

deste modo, concorrem no mercado interno ou também no internacional.  

 

A função de preservação do conhecimento, apesar de milenar, permanece; também o 

fluxo de controle da informação permanece inalterado, ou seja o registro,  o 

processamento, o armazenamento e disseminação da informação são ainda 

indispensáveis, mas os procedimentos mudaram radicalmente; a informática, as 

soluções convergentes de tecnologia da informação e as redes – intranet e internet – 

imprimiram um novo padrão a estes processos; e estas tecnologias são a cada dia mais 

refinadas e mudam muito rapidamente, é o que se pode perceber na leitura dos textos; 

por exemplo, os estudos bibliométricos – viraram infométricos, cientométricos -  antes 

realizados, manualmente por métodos estatísticos, são hoje operados pela máquina, 

usando softwares sofisticados de data mining e cobrindo uma abrangência ilimitada de 

tempo e lugar. E eles continuam servindo a funções tão prosaicas, como, a seleção de 

publicações, como podem ser aplicados para a espionagem industrial, para o controle do 

crime organizado etc. As bases de dados utilizam-se de eficientes instrumentos  de 
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busca e permitem que a pesquisa bibliográfica seja refinada ao gosto do cliente. Os 

metadados permitem registro eficiente dos dados em meios digitais; e a digitalização 

está engolindo acervos inteiros.  

 

Outro ponto observado, é o fato de o bibliotecário ainda se considerar integrante de um 

seleto grupo de profissionais da informação, constituído só dele, de arquivistas e 

museólogos, em que cada um tinha função bem delimitada; desde os trinta últimos anos 

do século passado, a cena vem mudando e o mundo instalou a competitividade, como 

padrão a ser perseguido; e as TICs propiciaram um ferramental de alto poder no 

controle de informações; a informação ganhou caráter estratégico, para os negócios, 

para a ciência e para a segurança dos países; a informação ganhou tanta aplicação e 

utilidade que não há como um só profissional preencher este campo. Almado Ascêncio 

(1997) enunciou este axioma muito bem:  

 

Nenhum profissional da atualidade tem condições de reunir todas as 

habilidades, conhecimentos e competências necessárias para interagir e 

equacioanr os problemas decorrentes dos fluxos de informação e 

conheciemnto. Para resolvê-lo é necessária a formação de equipes 

interdisciplinares em todos os níveis e processos: estratégicos, gerencias e 

operatórios (Almado Ascencio, 1997, apud ARRUDA, 2000, s.p.) 

 

A questão é, então de ordem: – os bibliotecários têm de estabelecer os limites de seu 

campo de atuação, para, assim, definirem seu perfil profissional e traçarem sua 

formação. Este espaço está sendo definido pela disputa entre profissões e no mercado 

estabelece-se quem tem competência para realizar os serviços úteis à sociedade, mas em 

uma sociedade competitiva como a atual, há que se atender a alguns ditames da 

economia, pelo menos para garantir sobrevivência. 

 

 

O bibliotecário brasileiro deve, portanto, continuar cumprindo a missão social da 

biblioteca, por meio da biblioteca pública e escolar, ou mesmo em espaços como ONGs, 

mas se quer atuar na biblioteca especializada, nos centros de documentação, nos 

serviços de informação especializados, tem de modificar seu perfil; tem de se tornar 

competitivo. 

 

Suas funções essenciais de preservar o conhecimento, mediar a informação, suprir o 

usuário de informação de contribuir para melhorar o nível de educação e tornar a 
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população mais culta está preservada; ainda assim, ele precisa se atualizar, dominar as 

tecnologias de informação, procurar ter cultura geral ampla, noções de economia, 

mercado, pois o mundo hoje gira em torno deste setor do conhecimento e tanto ele 

quanto o seu leitor precisam estar bem informados. 

 

É preciso, portanto, responder à questão o que é ser mediador entre a informação – aqui 

entendida como conhecimento – e o usuário na conjuntura atual? Qual a missão social 

que a biblioteca deve cumprir no contexto da sociedade atual, com ênfase no espaço 

brasileiro e nordestino, onde as carências são maiores? Que espaço o bibliotecário quer 

ocupar? 

 

 Ainda assim é pertinente ver a informação com o caráter estratégico que lhe é inerente; 

a competitividade acirrada pela economia, pela globalização, pelo neoliberalismo, 

enfim, pelo capitalismo voraz e não-ético, foi que pecaminou esta conotação da 

informação. Mas ela sempre existiu. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise em perspectiva histórica da sociedade desvelaram algumas verdades que 

subjazem à natureza do mundo do trabalho.  Os capítulos devotados à fundamentação 

teórica, além de desfilar teorias, realidades históricas e processos em que a formação 

humana vem-se desenrolando, revelou também os embates ideológicos e o medir de 

forças das classes sociais envolvidas a fim de manter o controle da  situação.  

 

No que tange à formação humana, os campos do trabalho e da educação mantêm uma 

relação permanente; no entanto, há indícios, de que, a partir da noção de competência a 

organização está buscando intensificar sua atuação na formação de pessoal, de modo a 

direcionar a formação de competências para atender às estratégias definidas em seu 

projeto de inserção no mercado; a prova disto é o surgimento das chamadas 

universidades corporativas;  

 

Com efeito, as características de individualidade e subjetividade  da noção de 

competência favorece este tipo de ação e demonstra a incapacidade da universidade de 

gerar modelos de ensino que atendam plenamente às aspirações do mercado, o que, 

aliás, não é mesmo seu papel, mas pelo qual ela é insistentemente cobrada. 

 

Na perspectiva dialética em que se analisou a literatura sobre competência, este estudo 

resultou por aprofundar a análise de teorias, da lógica política, econômica e social e das 

práticas que estruturam a aplicação da noção de competência no campo do trabalho e da 

educação, na expectativa de que este cabedal de conhecimento possa subsidiar a 

aplicação do modelo de competência na formação do bibliotecário. 

 

O referencial teórico mostrou que a noção de competência é naturalmente voltada às 

práticas do saber fazer e tem sido apropriada pelo mercado como um instrumento de 

competitividade para a gestão organizacional, contudo as pesquisas e teorias de 

aprendizagem surgidas nos últimos tempos abrem a perspectiva da aplicação das 

competências no ensino como um instrumento pedagógico. 
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Por fim, procurou-se estabelecer o resgate histórico do papel do bibliotecário e a 

evolução do seu fazer profissional ao longo do tempo, como recurso metodológico para 

mapear as competências adquiridas e mobilizadas no seu fazer-profissional e, com base 

nas revelações da literatura estudada apontar novas competências, que possam produzir 

um novo fazer profissional, coerente com as demandas atuais da sociedade, mas que 

também possam intensificar a formação de cidadãos críticos, criativos, empreendedores 

e emancipados. 

 

Neste percurso, confirmou-se a emergência de um campo profissional que atua em torno 

das teorias e práticas da informação e que intitulado pela práxis de “profissional da 

informação”, sobre o qual há uma vasta literatura,  mas cujo perfil ainda vem-se 

delineando acompanhando o trajeto das TICs; o grupo é constituído de profissionais de 

diversas áreas, com destaque para informáticos, engenheiros e administradores, que são 

os mais bem-sucedidos até o momento.  

 

Embora grande parte da  literatura sobre este profissional, sobretudo aquela originária 

do campo da biblioteconomia e da ciência da informação, afirme que o bibliotecário 

integra este grupo, esta mesma literatura aponta dificuldade do bibliotecário para se 

firmar no grupo, sobretudo pela aplicação constante nas práticas profissionais do grupo  

de inovações tecnológicas, com fundamentos na Informática, na Eletrônica e nas 

Telecomunicações, campos cujos fundamentos científicos e tecnológicos não são do 

domínio do bibliotecário. 

 

Há, porém,  um nicho de mercado exclusivo do profissional bibliotecário, qual seja 

aquele referente às bibliotecas públicas, escolares, escolares e, em parte, as bibliotecas  

especializadas.  

 

A biblioteca pública aparece neste cenário como um recurso privilegiado de incentivo à 

educação e à cultura da comunidade a que serve, apoiando o letramento e base de 

sustentação do desenvolvimento econômico do país, são, pelo menos nos países em 
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desenvolvimento, peças fundamentais na engrenagem para a sua emancipação político-

econômica.  

 

O outro perfil profissional que se destaca é o do bibliotecário escolar, para o estudo do 

qual há muito pouca literatura e poucos exemplos recolhidos. Mas o consenso é de que 

este profissional, além das competências gerais deve dominar conhecimentos de 

didática e de seus e recursos instrucionais, de pesquisa escolar, técnicas de incentivo à 

leitura etc.  É também indispensável que desenvolva o espírito da pesquisa e de seus 

métodos, para apoiar a pesquisa escolar, metodologia essencial para desenvolver o 

senso crítico e reflexivo nas crianças e jovens, desenvolvendo nelas as facilidades de 

adaptação e adequação aos meios e a novas realidades, isto é levando-as a desenvolver a 

capacidade permanente de  “aprender a aprender”,   além de ser um instrumento de 

estímulo à manutenção da curiosidade, essencial para despertar no indivíduo o interesse 

pela educação continuada 

 

Os bibliotecários que atuarão em bibliotecas especializadas, centros de documentação, 

centros de informação, serviços e sistemas de informação em geral, vinculados a 

organizações especializadas, públicas ou privadas, devem ter competência para realizar 

os processo de gerenciamento da informação, atinentes à busca, tratamento e 

preservação da informação, para posterior recuperação, disseminação e uso, cujas bases 

de conhecimento são oriundas da Biblioteconomia e da Arquivologia, ou seja, neste tipo 

de unidade de informação há uma convergência nas atividades e perfil do profissional.  

 

Além disso, para atividade de gestão da informação de natureza estratégica, ou seja 

aquela informação que se volta para as estratégias organizacionais, dominante nas 

unidades de informação especializada, o bibliotecário mostrou-se desqualificado e até 

mesmo, as diretrizes curriculares nacionais não contemplam esta demanda social e de 

mercado;  é preciso, portanto, promover, em âmbito nacional, uma discussão que resulte 

em medidas de correção deste problema; de antemão porém assinala-se que a introdução 

no currículo de uma visão epistemológica que contemple a natureza estratégica e o valor 

econômico da informação são essenciais em qualquer circunstância; isto  pode ser 

conseguido adotando-se este caráter estratégico e econômico da informação como um 

eixo transversal, pois este valor tem de estar perceptível, como conteúdo programático, 
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devendo permear o currículo como um todo; outro eixo transversal deve ser o usuário, 

pois o ciclo da informação se processa, visando a função social de transmissão do 

conhecimento, e o usuários representam a dimensão social destes fazeres; portanto a 

temática relativa ao usuário deve ser outro tema transversal, articulado com os diversos 

componentes curriculares. 

 

Por fim, sugere-se a continuidade dos estudos, principalmente do levantamento de 

competências atinentes à atividade do bibliotecário na contemporaneidade, uma vez que 

este estudo não teve e não teria condição de esgotar este tópico, principalmente por 

causa da vastidão da literatura, bem como sugere-se que a aplicação de um modelo de 

competência na formação do bibliotecário seja precedida de análise criteriosa, na qual 

se busque uma abordagem pedagógica, evitando-se a transposição direta de modelos 

oriundos do mercado. 
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