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RESUMO  
 

 
O bibliotecário e sua inserção no mercado de trabalho por meio de concursos 
públicos constituem a temática desta dissertação, que teve como intuito investigar se 
as vagas em concursos públicos para bibliotecário vêm crescendo ou decrescendo 
nos últimos anos em instituições públicas brasileiras. Para o encadeamento desta 
pesquisa, delineou-se como objetivo geral identificar e analisar a existência da 
expansão do mercado de trabalho para os bibliotecários nas instituições públicas do 
Brasil, especificadamente, procurou-se levantar as ofertas de concursos públicos 
para bibliotecário nos últimos anos; identificar a oferta de concursos públicos por 
esferas de poder e tipologias das instituições públicas; verificar quais os 
conhecimentos especializados em Biblioteconomia que têm sido exigidos nesses 
concursos, por meio do estudo documental, onde o universo é definido pelo exame 
dos editais e provas de concursos, nas esferas federal, estadual e municipal definido 
pelo critério de acessibilidade (provas e editais disponíveis na internet) e a revisão 
de literatura para embasar a pesquisa, abordando temáticas referentes ao mercado 
de trabalho em linhas gerais e no serviço público, com enfoque para o bibliotecário, 
formas de ingresso nessas instituições, bem como a formação profissional dos 
egressos em biblioteconomia. Como resultado dessas observações verificou-se a 
expansão do mercado de trabalho para bibliotecário no âmbito dos concursos 
públicos. Conclui-se, portanto, que de modo geral, os bibliotecários almejam 
ingressar na atuação pública, em busca de ascensão profissional e estabilidade. 
 
Palavras-chave: Bibliotecários – mercado de trabalho. Bibliotecários – concursos 
públicos – Brasil. Bibliotecários – temas de concursos públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The librarian and his insertion in the labor market through public tenders constitute 
the theme of this dissertation, whose purpose was to investigate if the vacancies in 
public competitions for librarians have been increasing or decreasing in recent years 
in Brazilian public institutions. In order to link this research, the general objective was 
to identify and analyze the existence of labor market expansion for librarians in public 
institutions in Brazil. Specifically, it was sought to raise public bids for librarians in 
recent years; To identify the offer of public tenders by spheres of power and 
typologies of public institutions; To verify the specialized knowledge in Librarianship 
that have been demanded in these competitions, through the documentary study, 
where the universe is defined by the examination of the edicts and competitions 
tests, in the federal, state and municipal spheres defined by the criterion of 
accessibility (tests and edicts Available on the Internet) and the literature review to 
support the research, addressing topics related to the labor market in general lines 
and in the public service, with a focus on the librarian, ways of joining these 
institutions, as well as the professional training of graduates in librarianship . As a 
result of these observations, the labor market for librarians expanded in the context 
of public tenders. It is concluded, therefore, that in general, librarians seek to enter 
into public performance, in search of professional growth and stability.  
 
Keywords: Librarians - labor market. Librarians - open competitions - Brazil. 
Librarians - subjects of public tenders. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado profissional do bibliotecário tem sido constantemente ampliado 

nos últimos anos. Muito dessa realidade se deve ao fato de que a informação e as 

tecnologias desempenham papel relevante e trouxeram novas perspectivas de 

atuação na área, seja nas instituições públicas ou privadas. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a inserção do bibliotecário em órgãos  

públicos por meio de concursos é uma escolha cada vez mais recorrente destes 

profissionais. Nos últimos anos, observa-se uma tendência geral dos bibliotecários 

optarem pelos concursos públicos como forma de ingresso no mercado de trabalho. 

Essa predisposição vem ocorrendo nas diversas áreas do conhecimento, em razão 

das garantias propiciadas pelo serviço público.  

Ressalta-se que a oferta de vagas no serviço público, por sua vez, tem sido 

paulatinamente crescente após a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que 

exige no seu Art. 37 que a ocupação de um cargo no serviço público se dê por 

aprovação prévia em concurso público. Esse cenário conduz a Biblioteconomia e 

seus profissionais a aprofundarem e ressaltarem alguns aspectos relacionados à 

área e a essa fatia do mercado de trabalho. Essa e outras questões nortearam esta 

pesquisa. 

Para que esse estudo fosse realizado, foi imprescindível uma fundamentação 

teórica que trouxesse embasamento e permitisse reflexões sobre o objeto do estudo. 

Nesse sentido, no intuito de compreender o mercado de trabalho em 

Biblioteconomia no âmbito dos concursos públicos, a presente pesquisa buscou 

identificar e analisar a existência da expansão no mercado de trabalho para os 

bibliotecários nas instituições públicas do Brasil. Como objetivos específicos traçou-

se levantar as ofertas de concursos públicos para bibliotecário nos últimos doze 

anos; identificar a oferta de concursos por esferas de poder e tipologias das 

instituições públicas; verificar quais os conhecimentos especializados em 

Biblioteconomia que têm sido exigidos nesses concursos. 

A pesquisa metodologicamente caracterizou-se como um estudo documental, 

por meio do levantamento e análise de editais e provas de concursos públicos, cuja 

técnica de coleta de dados foi a análise dos conteúdos desses editais e provas. O 
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universo foi o dos editais e provas de concurso público para preenchimento de 

vagas para bibliotecário nas esferas federal, estadual e municipal. 

Ressalta-se que a pretensão de abarcar os últimos anos de concursos 

públicos foi definida em razão da disponibilidade destes editais e provas nos sítios 

eletrônicos. Desse modo, o universo foi composto por editais e provas dos 

concursos públicos realizados entre os anos de 2005 e 2016, que se encontravam 

disponíveis na web.  

Os resultados obtidos através da pesquisa apontaram que existe um 

crescimento de ofertas de concursos para bibliotecário nos últimos anos, sendo que 

as instituições de esferas federal e municipal foram as que mais promoveram 

concursos para bibliotecário no período analisado. 

Para apresentar o desenvolvimento deste estudo, a pesquisa encontra-se 

organizada em seis seções, seguindo essa introdução, logo após a seção da revisão 

de literatura, os quais deram embasamento aos dados da pesquisa, em seguida a 

metodologia, apresentação dos resultados, discussão dos resultados e, por fim, as 

considerações finais, a que se chegou ao término deste estudo. 
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2 REVISANDO A LITERATURA 

No intuito de apresentar considerações sobre a temática proposta nesta 

investigação, buscou-se apresentar uma discussão teórica, por meio das relações 

entre Biblioteconomia e sua interação com o mercado de trabalho para o 

bibliotecário em âmbito geral e no serviço público, as formas de acesso, além da 

formação e perfil profissional dos bibliotecários. 

A informação é um elemento de suma importância no cenário da “sociedade 

da informação”. Valentim (2000, p.18) afirma que “[...] a informação é ponto 

norteador para a atuação do profissional bibliotecário.” Além disso, vive-se em 

período de convergências das bases tecnológicas em todo momento no cotidiano 

social. Rubbi, Euclides e Santos (2006) relatam em suas pesquisas que:    

A formação básica para o profissional da informação é fundamental, 
uma vez que é no momento da graduação que se deve aliar a teoria 
e a prática relacionando-as para melhor preparação do profissional 
de acordo com o mercado de trabalho e o seu papel na sociedade. 
 

Com as tecnologias que compõem a “sociedade da informação”, as pessoas 

vêm modificando a cada dia o comportamento no meio em que vivem, numa era em 

que predomina o uso dos suportes digitais. Segundo Valentim (2000), a sociedade 

da informação é diretamente proporcional aos investimentos de um determinado 

país em educação, ciência e tecnologia. Miranda (1977, p. 24) em seus estudos 

pontificou: 

 

Pode-se entender a “informação” como a “entrada” e o “produto” da 
pesquisa aplicada ou fundamental; ou ela pode ser entendida como a 
transferência do conhecimento, não somente para servir à 
comunidade científica, mas a todo povo, engajado em todas as 
atividades, tais como: a educação, meios de comunicação de massa, 
saúde pública e demais desempenhos sociais e culturais. 

 

 Isso modifica significativamente as relações de trabalho, especialmente do 

bibliotecário, que lida essencialmente com informações nos mais variados suportes. 

Isso demonstra que em grande parte dos aspectos o desenvolvimento de uma 

determinada nação perpassa pela qualidade informacional, sendo adquirida ao longo 

da trajetória histórica e socioeconômica vivida pelos indivíduos. Conforme aponta 

McGarry (1999, p. 122) “[...] a formação de redes é uma das mais importantes 
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questões com que hoje se defronta a comunidade bibliotecária e de informação. A 

convergência da tecnologia afeta a criação, gestão e uso da informação.” 

O mercado de trabalho para o profissional da informação constantemente 

vivencia inúmeras transformações. Consideram-se aspectos relevantes como o 

volume informacional, que transforma consideravelmente a percepção acerca da 

importância deste profissional nas organizações, já que à medida que a sociedade 

se desenvolve surgem novas necessidades informacionais, e, consequentemente, 

maior necessidade das atividades desempenhadas pelo profissional bibliotecário. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como desafio elucidar não apenas a 

importância do profissional habilitado para tal função, mas também demonstrar que 

existe um crescimento significativo dos postos de trabalho, em especial no serviço 

público que, após a Constituição Federal de 1988, manteve números significativos 

de vagas para bibliotecário devido à obrigatoriedade em todas as instâncias 

públicas, tendo como requisito a seleção por meio de concurso público, que exige 

legalmente que a ocupação de um cargo no serviço público impõe a aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, gerando uma demanda 

a ser preenchida por essas instituições. 

A discussão em torno da temática do profissional da informação e sua 

inserção no mercado de trabalho por meio de concursos públicos vêm crescendo. A 

visibilidade e interesse se ampliam devido às indicações de que tem crescido as 

oportunidades para ingressar neste campo. Tais informações são atestadas em 

recursos informacionais nas redes sociais como blogs, facebook, sites de cursos 

preparatórios, sites especializados de concursos em Biblioteconomia, diários oficiais 

e demais fontes especializadas em concursos. 

 Por isso que nos últimos anos, observa-se uma tendência geral  dos 

bibliotecários optarem pelos concursos públicos como forma de ingresso no 

mercado de trabalho. Essa predisposição vem ocorrendo nas diversas áreas do 

conhecimento, em razão das garantias propiciadas pelo serviço público. 

Tendo essas questões como inquietantes, buscou-se na base da literatura 

cientificada área reflexões que pautassem esse estudo. Nesse sentido, para analisar 

as atividades desempenhadas pelo bibliotecário e o perfil profissional demandado 

pelas instituições, especialmente aquelas que promovem concursos públicos, e 

quais são as instituições no Brasil que mais promovem concursos públicos para o 
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preenchimento de vagas para bibliotecário,  buscou-se na literatura trabalhos 

relacionados ao mercado de trabalho para o profissional com formação em 

Biblioteconomia, bem como a dinâmica da profissão e formas de ingresso no serviço 

público, sua formação e  perfil profissional. 

 

2.1  O FAZER BIBLIOTECÁRIO E A CONSTITUIÇÃO DA PROFISSÃO 

 
Considerando questões acerca do bibliotecário, salienta-se que de acordo 

com Loureiro e Januzzi (2005), “[...] a denominação profissional da informação tem 

causado grandes discussões e divergências em relação ao perfil do profissional e ao 

conceito que define quem é e o que faz esse profissional [...]”, o que traz à tona 

abordagens sobre este profissional. Oliveira (1973, p.4) associa algumas 

características relacionadas à evolução do bibliotecário e da Biblioteconomia no 

Brasil, a saber: 

 

a) Criação de associação de profissionais, a partir de 1938, com a 
fundação da associação paulista de bibliotecários; 

b) Legislação profissional, assegurando monopólio de seus serviços 
através da lei n. 4.084, de 30 de junho de 1962 

c) Elaboração do código de ética da profissão, aprovado em 1963, 
na 14º reunião da federação brasileira de associações de 
bibliotecários (FEBAB), e várias vezes reformuladas; 

d) Elaboração do currículo acadêmico, enquadrando a 
Biblioteconomia em nível superior, com a aprovação do currículo 
mínimo em 1962; 

e) Prolongado treinamento especializado, proporcionado pela 
duração (3 anos) do curso de Biblioteconomia 

f) Desenvolvimento do corpo de teoria, principalmente a partir de 
1970, com a criação dos cursos de pós graduação em Ciência da 
Informação, no Instituto Brasileiro de Bibliografia e 
Documentação, hoje Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT); 

g) Incremento do volume da literarura especializada, com a 
publicação dos periódicos Ciência da Informação, Revista de 
Biblioteconomia da UFMG, Revista de Biblioteconomia de 
Brasília e Revista de Biblioteconomia e Documentação. 

 

A formação do bibliotecário, recorrendo à exposição dos autores acima, foi 

constituída por duas correntes predominantes: “[...] uma linha humanista, proposta 

pela Écola Nationale des Chartes, fundada em Paris, em 1821, e outra, de caráter 

tecnicista, surgida em 1887, nos Estados Unidos, com a School of Library Economy, 
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fundada por Melvil Dewey”, sendo que no Brasil, o modelo que prevaleceu foi o 

segundo, denominado tecnicista. 

A produção de informação ao longo da história da humanidade representa um 

mecanismo indispensável à transmissão dos saberes de uma geração a outra, 

sendo que ao longo dos séculos, os meios de transmissão foram se aperfeiçoando 

de acordo com as demandas da sociedade. 

 Conforme Shera (1977), o processo de construção do conhecimento ao longo 

da história e seu crescimento com o passar do tempo, gerou um volume 

informacional enorme e complexo, sendo necessárias discussões em torno de 

alternativas plausíveis na organização das fontes e de transformação em 

conhecimento, no intuito de facilitar cada vez mais o acesso à informação.  

Nessa ampla discussão, a Biblioteconomia pode ser compreendida como 

disciplina científica e um campo profissional basilar para as demais áreas do 

conhecimento, por se responsabilizar pelo armazenamento, organização, produção, 

disseminação e recuperação dos documentos e itens informacionais contidos nos 

mais variados suportes, assegurando o acesso e uso pela sociedade, de acordo 

com as suas necessidades específicas.  

Silveira (2008) em seus estudos menciona que “[...] se fizermos uma incursão 

pela história da Biblioteconomia veremos que a figura do bibliotecário emerge para o 

grupo das profissões humanas como artífice responsável pela organização e 

salvaguarda do patrimônio intelectual concebido ao longo dos tempos.” Nesse perfil 

erudito o autor também cita que “[...] aqueles que objetivassem exercer o ofício de 

bibliotecário eram necessárias qualidades como amor à leitura e prazer no trato com 

os livros; senso de organização, perspicácia para criar e manejar inúmeros sistemas 

classificatórios.” 

Mueller (1989) pontua algumas funções inerentes à formação e ao perfil do 

bibliotecário, que estão intrínsecas ao fazer profissional. Nesse quesito, pode-se 

mensurar que entre elas destaca-se a função de preservação, já que as informações 

devem ser armazenadas em quaisquer que sejam os suportes, para serem 

disponibilizadas aos usuários, salvaguardando os documentos. 

 Tem também a função da educação, já que o profissional atua 

eminentemente contribuindo para formação do espírito crítico, em diversos âmbitos 

educacionais, ajudando a dar continuidade à manutenção da educação em vários 
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níveis de estudo; além de ter a missão de apoiar o ensino e a pesquisa, já que é 

uma profissão fortemente ligada aos aspectos inerentes à guarda, acesso e 

desenvolvimento da informação. Além disso, o bibliotecário é um profissional 

promotor da leitura e da cultura. 

No entanto, de acordo com Valentim (2000), ainda observa-se que a 

formação do profissional permanece bastante voltada às técnicas, avançando com 

limites na abordagem de conhecimentos de aspectos humanísticos da profissão. 

Entretanto, é perceptível a consciência quanto à relevância de formar um 

profissional dinâmico e competitivo, que saiba disseminar e transferir a informação 

de maneira criativa e que contemple as demandas da comunidade em que o 

profissional esteja inserido em seu exercício profissional. 

Além disso, Taparanoff (1997) assegura que o profissional da informação no 

Brasil aparece desenvolvendo e assumindo papéis tradicionais, mas com um 

crescente envolvimento com novas tecnologias e novos procedimentos 

administrativos. Esta afirmação demonstra que para este profissional exercer as 

funções mencionadas, é necessário que se tenha uma formação superior em 

instituições de ensino credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), que verifica 

as condições institucionais, por meio de mecanismos de avaliação, no intuito de 

assegurar a qualidade do ensino superior, que devem cumprir os requisitos pré-

estabelecidos. 

Mas, para que o profissional esteja sempre atualizado, também se faz 

necessário que ele mantenha a linha de aprendizagem através de uma educação 

continuada, desenvolvendo habilidades específicas na área. Isso fica evidente nos 

estudos da área, que começam a chamar atenção para a função educacional do 

bibliotecário nas instituições em que atua.  

Esses estudos apontam que ele pode ser um facilitador de informações, 

contribuindo para a formação do cidadão. Entre esses estudos, situa-se Dudziak 

(2007), que afirma a necessidade do bibliotecário atuar também como um mediador 

pedagógico e agente de transformação na sociedade, quando apoia a troca de 

conhecimento que gera aprendizagem. 

O bibliotecário atua como agente social e tem a possibilidade de utilizar suas 

competências em informação, para disseminar tudo o quê for elemento 

transformador para a sociedade. A transferência da informação deve ser feita de 
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maneira que os usuários e a comunidade em geral se tornam autônomos e críticos 

em relação às suas necessidades informacionais. 

Nesse contexto, Mueller (1989) também destaca que o bibliotecário é um 

administrador dos recursos informacionais, tendo a responsabilidade de planejar e 

executar as atividades de informação nas instituições, bem como atividades de 

pesquisa, buscando soluções e entendimento para o campo de atuação profissional, 

voltado para o futuro e demandas a serem preenchidas. 

Nos últimos anos o perfil do profissional bibliotecário vem passando por 

modificações. De acordo com Barbosa (1998), nas escolas de formação destes 

profissionais, especialmente no Brasil, é necessário quebrar o estereótipo de que o 

bibliotecário atua apenas em bibliotecas, da mesma forma que seu objeto de 

trabalho também não se restringe a livros, focalizando seu perfil no atendimento às 

necessidades dos usuários reais e potenciais. 

Walter e Batista (2008) asseguram que “[...] responsabilidade social é parte 

da prática bibliotecária.” Entretanto também deve ser entendida para oferta de 

produtos e serviços no contexto de pesquisas no âmbito profissional. 

Desse modo, evidencia-se a importância do bibliotecário, que tem papel 

relevante a ser prestado à sociedade, o que se intensificou ainda mais após o 

fenômeno da explosão informacional, em especial no período da pós Segunda 

Guerra Mundial. Essa consciência, associada às mudanças sociais tem 

transformado o exercício profissional, como salienta Souto (2005), onde a atuação 

desses “novos profissionais” não se restringe mais aos ambientes da biblioteca, 

podendo atuar, por exemplo, tanto na gestão do conhecimento quanto na 

implantação de serviços de inteligência competitiva.  

Nessa perspectiva, Cunha (2006) também assegura que o novo modelo 

econômico introduz novas formas de gestão do trabalho e de socialização, 

valorizando as atividades em equipe, a interdisciplinaridade, e a aprendizagem 

contínua, visando ampliar a qualidade dos serviços desenvolvidos. 

No Brasil, a Biblioteconomia surgiu no período colonial no âmbito das 

atividades de religiosos, com a primeira biblioteca brasileira voltada para o ensino 

dos jesuítas. Entre o século XIX surgiram as primeiras bibliotecas públicas, sendo 

que a primeira foi instaurada na Bahia, na primeira metade deste século. Sobre 

considerações do seu surgimento, Azevedo (2012, p.5) traz abordagens acerca de 
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sua história, onde “ [...] essa biblioteca ressurgiu como instituição como um marco de 

um projeto que refletiu os ideais iluministas da sociedade soteropolitana do século 

XIX”. O termo “ressurgir” se empregou pelo fato da primeira Biblioteca Pública do 

país ter sofrido um incêndio, cujo acervo em sua grande parte foi perdido.  

Posteriormente, a Biblioteca Pública se consolidou novamente, sendo 

responsável armazenamento de obras de diversas naturezas e diferentes áreas do 

conhecimento.  Neste período existiam inúmeros estrangeiros em Salvador e a 

biblioteca recebeu inúmeras doações, o que enriqueceu o acervo, cuja riqueza 

perdura até os dias hodiernos, que fazem parte da construção da memória nacional. 

  A vinda da família real portuguesa também instaurou um rico acervo 

bibliográfico no Brasil. De acordo com Castro (2000), estes itens bibliográficos deram 

origem à Biblioteca Nacional, cujo ensino da Biblioteconomia no Brasil iniciou com a 

formação dos seus próprios funcionários em 1911. Assim, com o primeiro curso de 

Biblioteconomia no país, que também foi o primeiro da América do Sul e o terceiro 

do mundo, esses anos de ensino de Biblioteconomia no país impulsionaram novas 

iniciativas de implantação de outros cursos em outros Estados e cidades brasileiras.  

No intuito de qualificar os profissionais que já atuavam na Biblioteca Nacional, 

nasceu o primeiro curso de Biblioteconomia no Brasil, o que impulsionou a criação 

de novos cursos, e, consequentemente, a formação de novos bibliotecários com 

formação especializada, sendo que o segundo curso brasileiro de Biblioteconomia 

deu início em 1929 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo e o 

terceiro foi o da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1932. 

A partir desses cursos, o número de bibliotecários cresceu, fazendo com que 

aumentasse a formação de profissionais com formação em Biblioteconomia. De 

acordo com Almeida e Batista (2013): 

 

Nos primeiros anos de criação as escolas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo foram guiadas por diferentes visões. A primeira mantinha suas 
raízes humanísticas, enquanto a segunda era basicamente técnica. 
De tal forma, que os bibliotecários formados por uma determinada 
escola passavam a defender  a abordagem tecnicista ou humanística 
de acordo com a escola de formação. 
 

Mas, com o tempo as demandas foram de desenvolver as atividades 

biblioteconômicas para promover um serviço cada vez melhor para a comunidade, 
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buscando-se também a educação continuada dos profissionais, para que desta 

forma eles estejam mais preparados para ingressarem no mercado de trabalho e, 

também, serem aprovados nos concursos públicos. 

É de grande responsabilidade do profissional da informação evidenciar o valor 

da informação perante a sociedade. Além disso, na formação do profissional, é 

essencial promover essa crítica ao longo do percurso acadêmico. Embora seja a 

formação do profissional da informação de responsabilidade dos formadores, 

também é de fundamental importância que o próprio bibliotecário conscientize-se 

acerca de seu papel na sociedade e em relação às decisões do seu 

encaminhamento profissional. Rubbi, Euclides e Santos (2006, p. 82) constatam que 

“[...] a informação se tornou um insumo indispensável para qualquer atividade, 

considerada como recurso viabilizador de decisões do seu encaminhamento 

profissional.”  

De acordo com a Associação Brasileira de Educação em Ciência da 

Informação (ABECIN), a formação do profissional supõe o desenvolvimento de 

habilidades específicas, a formação de espírito crítico e o domínio das práticas 

essenciais de produção e difusão do conhecimento na área. Só assim o profissional 

estará em condições de suprir as demandas relativas ao seu campo de atuação. 

Essa totalidade de profissionais gerou a necessidade de uma organização 

profissional, resultando nos primeiros encontros da área e posterior articulação para 

implementar a legislação profissional. De acordo com a Constituição Brasileira 

(1988) “[...] é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às 

qualificações profissionais.”, por isso também as representações nos Conselhos de 

Classe para regulamentar a profissão. 

 

2.2 ENTIDADES DE CLASSE NA BIBLIOTECONOMIA 

 

Em 1959, no II Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 

(CBBD se criou a proposta da Federação Brasileira de Associações de 

Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), é uma instituição 

que tem a missão de defender e incentivar a profissão, juntamente com órgãos de 

profissionais da informação, sem fins lucrativos. 
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Esta Federação tem como objetivos congregar  as entidades para tornarem-

se membros e instituições filiadas; coordenar e desenvolver atividades de seus 

filiados e dos profissionais associados; atuar como centro de documentação, 

memória e informação das atividades de biblioteconomia, ciência da informação e 

áreas correlatas brasileiras; interagir com as instituições internacionais da área de 

informação; desenvolver e apoiar projetos na área, visando o aprimoramento das 

bibliotecas e dos profissionais; contribuir para a criação e desenvolvimento dos 

trabalhos das comissões e grupos de áreas especializadas de biblioteconomia e 

ciência da informação (FEBAB, 2012). 

A regulamentação da profissão do bibliotecário no Brasil decorreu da lei 

4.084, promulgada em 1962. Esse instrumento legal surgiu de um movimento da 

Biblioteconomia e representou a legalidade da profissão do bibliotecário no Brasil e 

sua real consolidação em relação à sociedade. Nas abordagens de  Pinheiro (2015, 

p. 192) aborda sobre algumas melhorias após a lei 4.084: 

 

[...] há de se concordar que a lei n° 4.084 trouxe, para o campo da 
Biblioteconomia no Brasil, não apenas a regulamentação da 
profissão de bibliotecário, mas, a possibilidade de permitir que 
instituições do país, tanto de natureza pública ou privada, pudessem 
a pensar na instalação de bibliotecas como forma de poder dar às 
suas demandas acesso ao conhecimento registrado. 
 

A lei, em linhas gerais, traz os aspectos importantes que norteiam o fazer 

bibliotecário, tais como a obrigatoriedade do diploma de bacharelado em 

Biblioteconomia para exercer a profissão e determina a obrigatoriedade de 

Conselhos Regional e Federal como mecanismo de fiscalização da profissão. Tal 

prerrogativa faz com que para que o exercício da profissão, o bibliotecário seja 

obrigado a registrar-se no Conselho de sua Jurisdição. 

Os Conselhos Profissionais existem para fiscalizar, defender e regulamentar 

as profissões com base em leis, no intuito de assegurar a qualidade na prestação 

dos serviços à sociedade. Também é dever do Conselho promover ações que 

demonstrem ética no exercício da profissão.  

No que se refere aos funcionários vinculados ao Conselho Federal de 

Biblioteconomia (2015, p. 18) , o CFB assegura: 
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Os funcionários do Conselho são contratados por concurso público 
desde a década de 1990, e hoje se discute a possibilidade de que 
eles sejam ou não reconhecidos como servidores  regidos pelo 
Regime Jurídico Único, de acordo com a Lei Federal n. 8112/1990. 

 

Para atuarem junto às fiscalizações e demais atribuições, os Conselhos 

cobram anualmente um tributo a ser pago por todos os profissionais que atuam em 

suas respectivas áreas, no intuito de assegurar as atividades fiscais. De acordo com 

o CFB (2015), os conselhos diferem-se dos sindicatos, pois não possuem natureza 

de pagamento de tributos. 

Com relação aos deveres e obrigações: dignificar a profissão, exercer o que 

foi estabelecido pela ciência e pela técnica de maneira ética, moral em qualquer 

instituição que estiver, seja ela pública, privada ou servindo para a sociedade de 

maneira geral; respeitar as leis definidas pela profissão, colaborar com a pátria, 

poder público e a cultura geral. 

No que se refere ao artigo 3°, com relação ao profissional de Biblioteconomia: 

é necessário preservar o cunho liberal e humanista da profissão, baseado na 

investigação científica e dignidade do ser humano, colaborar em prol da profissão, 

exercer a profissão de maneira digna, zelosa e honesta; manter-se atualizado sobre 

a legislação da Biblioteconomia e combater o exercício ilegal da profissão. 

Com relação à conduta do bibliotecário e com suas entidades de classe, o 

Código de ética salienta que é necessário ser leal, solidário e não ser conivente com 

atividades que não condizem com a ética e moral da profissão; respeitar as ideias 

alheias; prestigiar as entidades de classe, contribuindo nos assuntos que sejam em 

prol da coletividade. 

Além dessas atribuições, existe um artigo que trata sobre um dos principais 

objetos de trabalho do bibliotecário: o usuário real e potencial. De acordo com o 

artigo 7° é necessário prestar atendimento ao público sempre, com todo zelo e 

aplicando todos os recursos possíveis, tratando os usuários com o máximo de 

respeito, orientando-os em pesquisas e executando atividades de normalização de 

documentos. 

De acordo com a Seção III, no que se refere às infrações, é terminantemente 

proibido praticar atos que comprometam a dignidade da profissão, nomear pessoas 

para atuarem na profissão sem o respectivo registro no Conselho Regional de 
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Biblioteconomia, conceder registros, certificados, diplomas a pessoas que não 

estejam verdadeiramente habilitadas para exercer tais funções, além disso, no que 

se refere ao exercício biblioteconômico, violar o sigilo profissional, valer-se de 

influência política para benefício próprio, deturpar a interpretação de conteúdos e 

denegrir a imagem da profissão são atitudes terminantemente proibidas. 

O CFB, juntamente com o CRB atua colaborando na construção de leis que 

assegurem a digna atuação do profissional, cuja formação profissional esteve aliada 

a Associação Brasileira das Escolas de Biblioteconomia e Documentação (ABEBD), 

atual Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação , que contribui 

para assegurar as práticas desses profissionais. 

Além destes aspectos legais, é necessário que o bibliotecário conheça e 

coloque em prática o Código de Ética Profissional. O conhecimento deste código, 

embora tem sido, inclusive, exigido em inúmeros editais de concursos públicos, 

ainda é um tema pouco abordado durante a formação acadêmica do bibliotecário. 

Em relação ao controle bibliográfico, as bibliotecas foram as primeiras 

instituições responsáveis por esses instrumentos.  Campelo e Magalhães (1997) 

asseguram que com o aumento da produção de livros, surgiram as bibliotecas, 

instrumentos bibliográficos independentes voltados para diversos ramos do saber, 

como sociedades científicas e associações profissionais. Além disso, também 

afirmam da crescente do ambiente informacional. 

No que diz respeito às atividades desempenhadas, o profissional é 

responsável e habilitado para promover o efetivo funcionamento de determinada 

unidade de informação, atuando na gestão e planejamento dos serviços referentes 

às atividades ligadas à organização da informação, voltados também para a 

documentação, normalização da documentação de trabalhos técnicos e científicos, 

organização de bases dados virtuais, entre outras atividades que estejam vinculadas 

à organização e obtenção de informação, sejam eles disponíveis em quaisquer 

suportes. 

 A atuação dos bibliotecários está cada vez menos limitada aos campos 

tradicionais de atuação, demandando novas competências  e habilidades para lidar 

com as mudanças nos campos profissionais, decorrentes de um mercado de 

trabalho competitivo que exige profissionais cada vez mais qualificados. Nessa 

perspectiva, menciona-se Cunha (1999): 
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A diversificação de categorias de profissionais que lidam com a 
informação, que vem aumentando dia a dia, se dá em função da 
diversificação do mercado, e das funções ligadas à informação, 
consequência do desenvolvimento do que se convencionou 
denominar “sociedade da informação”. Fazendo parte de um grupo 
de profissionais que se diversifica devido a necessidades mais 
pontuais estamos frente a uma concorrência cada vez maior. 
 

Após o desenvolvimento tecnológico, se ampliaram as formas de 

comunicação que vem se modificando constantemente, facilitando o acesso às 

informações, proporcionando maior rapidez e eficiência no acesso à informação, 

bem como na dinâmica das instituições. Partindo do princípio do estudo de 

Figueiredo e Souza (2007), que afirmam que a taxa de empregabilidade para o 

bibliotecário é de 90%, em âmbito nacional, especialmente no setor público, notam-

se as perspectivas para atuação desse profissional nos próximos anos. 

Segundo Carvalho e Reis (2007, p.35), na atualidade “[...] há necessidade de 

interlocução entre cultura, sociedade e informação, sendo a centralidade vista na 

perspectiva da produção, organização e utilização da informação.” Em função disso, 

muito se discute sobre a mudança de perfil desse profissional da informação, 

buscando se adaptar à realidade vigente, repleta de novas demandas e exigências 

mercadológicas rodeadas de desafios. 

Embora as atividades passem por transformações ao longo do tempo, na 

essência, desde a invenção da imprensa de Gutemberg, permanece primordial 

disseminar a informação com precisão e agilidade para o usuário, no intuito de 

facilitar o acesso e uso dessa informação. A imprensa causou efeitos totalmente 

significativos, especialmente no que se refere ao número de exemplares disponíveis 

de uma mesma produção intelectual, tornando a produção do conhecimento cada 

vez maior, potencializando também a sua preservação para as gerações 

subsequentes. 

 

Os cinco séculos decorridos desde que Gutemberg montou sua 
tipografia têm sido moldados de formas profundas e variadas por um 
dispositivo que é, em essência, extremamente simples. Foi essa 
invenção que viria a se tornar tão forte ao espalhar o poder e a 
influência pelo mundo afora. [...] O contexto da demanda por um 
novo meio de comunicação crescia constantemente. [...] 
(MCGARRY, 1999) 

 



27 
 

 
 

A construção do exercício da profissão de bibliotecário e da organização da 

informação demanda alguns fatores que perpassam desde a Antiguidade até os dias 

atuais. As bibliotecas foram precursoras no controle bibliográfico. Tal afirmação pode 

ser ratifica por meio das reflexões de Campello e Magalhães (1997) quanto aos 

primeiros instrumentos para esse fim, utilizando-se de catálogos para norteamento 

de toda a bibliografia disponível, sendo que o catálogo da biblioteca de Alexandria 

foi o grande marco na história do controle bibliográfico, representando um relevante 

quantitativo do acervo. 

Nesse contexto, salienta-se que à medida que foi aumentando a produção 

bibliográfica, coube nessa dinâmica dar início à criação de bibliografias, onde era 

possível organizar todo o conhecimento em determinadas instituições com suas 

respectivas peculiaridades do ramo do saber. Daí em diante a atuação na 

organização do saber se amplificou. 

 

O projeto mais ambicioso foi, provavelmente, o estabelecimento, em 
1895, do Instituto Internacional de Bibliografia (IIB) , em Bruxelas, 
com o objetivo de reunir toda a produção bibliográfica mundial, na 
forma de um catálogo em fichas que indicaria também a localização 
das obras. Esse catálogo, conhecido como Répertoire 
bibliographique universel, chegou a acumular cerca de 20 milhões de 
fichas, representando acervos de bibliotecas europeias e 
americanas, mas foi interrompido devido a dificuldades financeiras. O 
instituto, no entanto, manteve outras atividades no campo da 
documentação, vindo a transformar-se mais tarde na Federação 
Internacional de Informação e Documentação (FID). (CAMPELLO, 
MAGALHÃES, 1997). 

 

No contexto informacional, até o século XVII o único meio de produção e 

disseminação de conhecimento eram os livros. Campello e Magalhães (1997, p. 3) 

contextualizam que “a partir daí, com o crescimento da ciência experimental, que 

surge um novo produto voltado para a difusão dos conhecimentos: o periódico 

científico.”, desse período até a contemporaneidade, inúmeros periódicos surgiram 

dinamizando ainda mais as pesquisas, difundindo cada vez mais conhecimentos.  

 

Depois do periódico, surgiram outros tipos de publicação: relatórios 
técnicos, trabalhos de congressos, documentos oficiais, materiais 
não bibliográficos e, mais recentemente, a comunicação e publicação 
eletrônicas, nas quais a inforação é desvinculada do seu suporte 
físico tradicional. Essa diversidade de registros trouxe novos 
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problemas e a busca de outras soluções, que tornam cada vez mais 
complexo  o controle de produção intelectual. (CAMPELLO, 
MAGALHÃES, 1997). 

 

Em continuidade a esse processo de organização do conhecimento, em 1970, 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

criou um programa juntamente com a Federação Internacional de Associações e 

Instituições Bibliotecárias (IFLA) para disponibilizar todos os registros de produção 

bibliográfica em todos os países, no intuito de tornar a informação mais acessível a 

todos que buscarem.  

 

O controle bibliográfico incorpora os conceitos de acessibilidade 

bibliográfica e acessibilidade física. Isto significa que o sistema deve 

levar em conta não só a possibilidade de identificar a existência do 

documento, mas também sua localização e obtenção. (CAMPELLO, 

MAGALHÃES, 1997) 

 

As novas tecnologias exercem grande função de comunicação do 

conhecimento em nossa sociedade, principalmente para a comunicação científica 

permitindo a disseminação de informações de forma mais rápida e trazendo novas 

oportunidades para a produção científica por meio do acesso aberto. O acesso 

aberto colabora com a comunicação científica com o uso de softwares que geram 

menos custos para publicação, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao 

conteúdo científico que é disseminado e a circulação do conhecimento nas mais 

diferentes esferas da sociedade e não somente em meio científico.  

Nessa direção é que parte dos pesquisadores se ocupa em analisar e 

formular propostas em torno da formação e do perfil dos bibliotecários, já que 

atualmente vinculada aos aportes teóricos da Ciência da Informação, a 

Biblioteconomia é uma disciplina científica responsável pela formação de uma das 

profissões mais antigas da civilização, que segue contribuindo para o 

desenvolvimento social. 

Considerando essas questões que norteiam a formação do bibliotecário, 

ressalta-se a importância das abordagens de pesquisa mais voltada para o mercado 

de trabalho e às atividades desempenhadas que serão tratadas ao longo da próxima 

subseção, abordando as possibilidades de atuação desse profissional. 
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2.3 MERCADO DE TRABALHO DO BIBLIOTECÁRIO E AS ATIVIDADES DA          

INFORMAÇÃO: MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES 

 

À medida que a sociedade evolui, novas formas de trabalho e novas 

exigências são demandadas. Nesse contexto, os ambientes em que o bibliotecário 

pode atuar se expandem cada vez mais, considerando tanto as instituições públicas 

quanto as privadas. Esse rápido crescimento segundo Silva, Dib e Moreira (2007, p. 

68) “[...] influenciam o mercado de trabalho – determinado pelas oportunidades que 

são oferecidas -, e a sociedade, na medida em que novos profissionais são 

requeridos.’’  

Os profissionais da informação exercem suas atividades voltadas para o 

conhecimento em diversos tipos de instituições, cujas nomenclaturas dos setores 

podem ser bibliotecas, centros de documentação e informação. De todas essas 

designações, a biblioteca é o espaço mais tradicional, podendo ser classificadas de 

acordo com as seguintes tipologias: públicas, escolares, especializadas, 

universitárias, infantil, nacional. 

Bibliotecas públicas assim como todas as tipologias de bibliotecas e às 

atividades inerentes ao bibliotecário têm um relevante papel social. De acordo com 

Suaiden (2000), isto tem a ver com a identidade deste tipo de instituição, que 

representa um local de formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. Esse protagonismo social vai muito além do acervo bibliográfico. Nesse 

sentido, com relação à importância social ressalta-se também que: 

 

A biblioteca pública tem hoje papel fundamental na sociedade, na 
medida em que se torna um local de interação, debates e 
manifestações culturais e artísticas, extrapolando seu papel de 
democratização da cultura letrada. É um centro de promoção cultural, 
atuando como veículo para exercício da cidadania. (FERRAZ, 2014, 
p. 21-22) 

 

É de responsabilidade dos profissionais vinculados à biblioteca pública a 

função educativa, promovendo atividades que estimulem a formação da comunidade 

geral, bem como utilizar os recursos disponíveis para contemplar os interesses 

comunidade, além de preservar a memória dos recursos informacionais.  
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A biblioteca pública é o centro local de informação, disponibilizando 
prontamente para os usuários todo o tipo de conhecimento. Os 
serviços fornecidos pela biblioteca pública baseiam-se na igualdade 
de acesso para todos [...]. O acervo deve refletir as tendências atuais 
e a evolução da sociedade, assim como a memória das conquistas e 
imaginação da humanidade. Coleções e serviços não podem ser 
objeto de nenhuma forma de censura ideológica, política ou religiosa, 
nem de pressões comerciais. (IFLA/UNESCO, 1994)  

 

Bibliotecas escolares localizam-se nas escolas e servem como uma extensão 

de ensino e aprendizagem na sala de aula, no intuito e utilizar possíveis formas de 

integração com a base curricular, sendo suporte pedagógico, facilitando a 

aprendizagem dos usuários, promovendo uma parceria entre bibliotecário e 

professor neste ambiente educacional. 

 

A biblioteca escolar proporciona informação e ideias fundamentais 
para sermos bem sucedidos na sociedade atual, baseada na 
informação e no conhecimento. A biblioteca escolar desenvolve nos 
estudantes competências para a aprendizagem ao longo da vida e 
desenvolve a imaginação, permitindo tornarem-se cidadãos 
responsáveis. (IFLA/UNESCO, 2006). 

 

Bibliotecas especializadas tem a função de promover todo o tipo de 

informação especializada acerca de determinada áreas em qualquer suporte. 

Bibliotecas universitárias são localizadas em instituições de nível superior, 

servindo como insumo basilar para atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Biblioteca infantil é responsável por estimular o hábito de leitura para crianças 

que estão em processo de aprendizagem, por meio de ludicidade, com brincadeiras 

que estejam agregadas ao processo de aquisição do conhecimento. 

Biblioteca nacional é a biblioteca responsável por armazenar todos os 

exemplares das obras feitas por meio de depósito legal, onde deposita todo o 

patrimônio cultural de uma determinada nação. 

Cunha (1999) explicita aspectos relacionados à mudança na sociedade e no 

mercado de trabalho, pois “[...] neste cenário, as profissões têm um papel 

fundamental. São formadas por grupos de pessoas que aplicam conhecimentos 

abastados a casos particulares, de forma a resolver problemas específicos para uma 

clientela.” Como ratifica Siqueira (2010, p. 63) “[...] homem, trabalho, comunicação, 
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conhecimento, elementos que ao se relacionarem se transformam. Há, portanto, 

uma nova era informacional.” 

As informações disponíveis para acesso são amplas e de variadas naturezas. 

Por este motivo, o mercado de trabalho busca profissionais que tenham qualificação 

para solucionar problemas e facilitar a busca dos usuários, facilitando a 

recuperação, acesso e uso da informação. Nesse sentido, Cunha (1999, p.5) 

evidencia que “[...] as mudanças que estamos vivenciando na profissão e nas 

unidades de informação representam um desafio sem precedentes.”, o que deve  

fortalecer os profissionais na busca por melhorias. 

Nesse contexto, para ingresso no mercado de trabalho, esse profissional 

recebe formação em Biblioteconomia em Instituições de ensino superior (IES), onde 

são formados para atuar em diversos setores que lidem com informação. O período 

mínimo do curso é de quatro anos e esses bacharéis são formados, sendo 

habilitados para exercer sua profissão após registro no Conselho Regional de 

Biblioteconomia que fiscaliza e torna obrigatório o exercício profissional apenas a 

bacharéis regularmente formados e com registro no conselho de classe. 

Por outro lado, o mercado de trabalho passou a exigir profissionais com essa 

formação e cada vez mais dinâmicos, com vasto conhecimento nas diversas áreas 

do conhecimento. Esse novo contexto impõe ao bibliotecário novas aprendizagens 

na busca do aperfeiçoamento. 

Para analisar as possibilidades de inserção do bibliotecário no mercado de 

trabalho, Santos, Neves e Job (2004, p.58) sugerem que “[...] é necessário avaliar o 

lugar que o bibliotecário está ocupando na sociedade como cargo ou função.”, não 

apenas o lugar que ele está ocupando na sociedade, como também nas instituições 

que oferecem oportunidades para este profissional atuar de maneira efetiva. 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (Brasil, 2002), 

os bibliotecários desempenham as seguintes funções: 

 

Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades 
como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e 
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam 
tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 
conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão 
cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de 
assessoria e consultoria. 
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Portanto, o campo de atuação do bibliotecário é amplo. Segundo o estudo de 

Valentim (2000), existem três grupos no mercado de trabalho do profissional da 

informação: o tradicional, que são, por exemplo, as bibliotecas públicas, 

universitárias, escolares, especializadas. Existe também o mercado de trabalho 

existente, mas que é pouco [ou nunca] ocupado pelos profissionais habilitados, tais 

como editoras, livrarias, centros de preservação e restauração de documentos, 

cartórios,  fóruns. Jornais, televisão.  

E, por fim, a autora também menciona espaços de atuação do mercado 

informacional de tendências. Para que o bibliotecário esteja inserido nessa 

realidade, faz-se necessário que o profissional se especialize em diversos 

conhecimentos aplicados à tecnologia. Podem fazer parte deste segmento agências 

de publicidade, organizações de bases de dados virtuais, arquitetura da informação, 

entre outras instituições destas naturezas. 

Mesmo com  a crise econômica enfrentada no país, parece se manter certo 

crescimento do mercado de trabalho para Biblioteconomia em relação a outras 

profissões. Talvez esse fato também seja decorrência da lei 12.244, de 2010, que 

assegura que todas as bibliotecas devem ter bibliotecário. Fatores como este, 

podem estar contribuindo para a manutenção e o crescimento dos espaços de 

atuação do profissional bibliotecário. Assim, buscou-se identificar na literatura, 

trabalhos que tratassem mais diretamente da situação do mercado de trabalho do 

bibliotecário no setor público.  

No que diz respeito à inserção no mercado de trabalho por meio de concursos 

públicos, essa fatia do mercado de trabalho demanda profissionais que buscam 

atualização em diversas áreas do conhecimento, sendo que cada instituição tem sua 

particularidade nas exigências. 

Essa perspectiva acaba também reforçada pela promoção de concursos 

públicos realizados em escala nacional, que sempre estão focalizados na oferta de 

vagas para bibliotecários atuarem em espaços mantidos pelo poder público. Por 

outro lado, estudos de Cunha (2006) reforçam que a prática profissional em todas as 

áreas do conhecimento vem se modificando, repercutindo amplamente no mundo do 

trabalho que se encontra em reorganização, o que costuma trazer insegurança aos 

profissionais. Este processo de mutação do âmbito profissional é inerente ao novo 
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modelo econômico, que introduz novas formas de gestão do trabalho e de 

socialização que tem ressaltado a importância da aprendizagem continuada. 

Entre as possibilidades e espaços de atuação em que o bibliotecário pode 

exercer a função, têm-se as instituições públicas, cujo acesso em grande parte delas 

só é garantido por meio de aprovação em concursos públicos. Nesse aspecto, as 

instituições públicas constituem-se uma parcela importante do mercado de trabalho 

do bibliotecário. 

Assim, o bibliotecário permanece ingressando em cargos públicos, 

notadamente com a exigência de qualificação técnica científica, para realizar 

atividades de qualidade aos usuários reais e potenciais, já que é função das 

instituições públicas a prestação de serviços de qualidade à sociedade. 

De acordo com os princípios da Administração Pública, órgão público é o 

centro de competências instituído para  o desempenho de função estatal. A unidade 

de atuação é integrante da estrutura da administração direta ou indireta, cujos 

mecanismos visam focar na prestação de serviços para o cidadão, buscando não 

apenas a eficiência, como também a eficácia nos seus procedimentos do âmbito 

técnico-administrativo. 

Silva, Dib e Moreira (2007, p. 71), “[...] as instituições públicas foram criadas 

para fortalecer e dar sustentação ao desenvolvimento econômico, político e social do 

país, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.”. Nesse aspecto, é 

importante mencionar que após a obrigatoriedade constitucional de concurso para 

ingresso no serviço público, a abertura de concursos foi efetivada em larga escala 

tanto em órgãos da administração direta quanto da administração indireta. 

Segundo Silva (2007), dois acontecimentos promoveram a abertura de 

concursos públicos: a constituição de 1988, que tornou obrigatório o ingresso no 

serviço público por meio de concurso, além da reformulação das regras de 

aposentadoria, que ocorreu na década de 1990. Isto provocou a aposentadoria de 

muitos profissionais, desta forma foram ampliadas as vagas de concursos públicos 

em escala nacional, assim, muitas áreas foram beneficiadas, como é o caso da 

Biblioteconomia, cujos profissionais começaram a vislumbrar novas oportunidades 

de trabalho. 
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Concurso público é o procedimento posto à disposição da 
Administração Pública direta e indireta, de qualquer nível de governo, 
para a seleção do futuro melhor servidor, necessário à execução de 
serviços que estão sob sua responsabilidade. Não é, assim, 
procedimento de simples habilitação (todos os que lograrem 
ultrapassar um certo mínimo são considerados aptos ou habilitados. 
É um processo competitivo, onde as vagas são disputadas pelos 
vários candidatos. [...] observa-se ainda que a Constituição não se 
satisfaz com um curso. Exige concurso público. Este é o que permite 
a participação de qualquer interessado que atenda às condições da 
lei e do edital. (DIÓGENES, 1993) 

 

Assim, as instituições públicas tendem a permanecer representando um 

importante mercado de trabalho para os bibliotecários. Essas instituições se 

distribuem entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Essas instituições 

visam satisfazer as necessidades coletivas 

Na administração pública federal, o poder executivo atua para implantar 

programas de governo e de prestação de serviço público, sendo formado por órgãos 

de administração direta (como os ministérios) e indireta (como as empresas públicas 

e demais autarquias).  

Por sua vez, o poder legislativo é composto pela Câmara dos Deputados e 

Senado Federal, que representam, respectivamente, o povo brasileiro e os estados. 

As duas Casas formam o Congresso Nacional, localizado em Brasília, onde 

trabalham os senadores e deputados federais. Também faz parte do Poder 

Legislativo, o Tribunal de Contas da União (TCU), responsável pelo controle e 

fiscalização da administração pública. 

O terceiro poder é o judiciário, cuja função é de garantir os direitos individuais, 

coletivos e sociais, além de resolver conflitos entre os cidadãos, entidades e Estado. 

Para isso, ele tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição 

Federal. 

Lima (2005, p. 227) afirma que “[...] os órgãos públicos são centros de 

competência instituídos por lei, ou seja, entidades que detém delegação para a 

execução de tarefas determinadas. Executam suas tarefas através da Administração 

Direta e Indireta.” 

Na administração direta estão situados os órgãos que atuam na gestão e 

implantação das políticas públicas, enquanto que a administração indireta são entes 

que prestam serviço de interesse público. No âmbito do serviço público, destaca-se 
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também o servidor público que, segundo Lima (2005) está inserido na categoria de 

agentes públicos, que nada mais são que pessoas físicas que devem executar as 

funções estatais em todas as esferas do serviço público. 

Nesse contexto, o autor afirma que os servidores públicos trabalham para a 

administração pública em caráter profissional, não eventual, sob vínculo de 

subordinação e dependência, recebendo remuneração paga diretamente dos cofres 

públicos, onde a Constituição Federal (CF) defende os princípios de eficiência na 

administração pública, o que impõe um processo rigoroso de auto avaliação de 

atuação dos órgãos de fiscalização profissional de qualificação e adequação da 

formação.  

Nesse sentido, é importante mencionar os princípios que norteiam a 

administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, aspectos que também devem ser objeto dessa auto avaliação. 

No âmbito do serviço público há um vasto mercado que permite ocupação por 

parte dos bibliotecários. Conforme Silva, Dib e Moreira (2007) a oferta de concursos 

públicos aumentou, e várias áreas foram beneficiadas, como é o caso da 

Biblioteconomia, cujos profissionais começaram a vislumbrar novas oportunidades 

de trabalho e, por conseguinte, maior espaço no mercado de trabalho. 

É perceptível que ao fazer uma comparação dos anos 1980 com o período 

contemporâneo, verifica-se com base na afirmação de Robinson (1980, p.15), que 

“[...]a dificuldade na inserção e permanência no mercado de trabalho está cada vez 

mais rodeada de empecilhos para o contingente populacional.” Esse cenário reforça 

o interesse pelas oportunidades oferecidas pelo serviço público. Entretanto, os 

bibliotecários candidatos a vagas por concurso público devem obedecer alguns 

critérios e pré-requisitos que norteiam os certames públicos.  

O ingresso em instituições públicas exige dos profissionais requisitos 

indispensáveis, a exemplo da realização de provas objetivas que versam sobre 

conhecimentos específicos, como os de língua portuguesa, conhecimentos gerais, 

atualidades, sendo que em muitos também são exigidos conhecimentos 

relacionados à área jurídica. Além disso, há instituições que exigem o conhecimento 

da língua inglesa. 

Na perspectiva da importância da informação, Minarelli (1995, p.23) menciona 

que “[...] são raros os profissionais que, estando bem empregados, têm o cuidado de 
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verificar, periodicamente, como estão seus conhecimentos, suas habilidades e 

experiências.” 

No entanto, em contraponto  a Minarelli (1995), Dias (2000) afirma que é 

crescente o número de profissionais bibliotecários que tem buscado ampliar seus 

conhecimentos, voltando-se para habilidades gerenciais e do domínio das diversas 

tecnologias , visando o aprimoramento de suas atividades. Em função disso, os 

bibliotecários têm aprofundado seus estudos para se qualificarem e se prepararem 

para o ingresso em órgãos públicos, através da aprovação em concursos públicos, 

alcançando uma melhor remuneração, além da estabilidade no emprego. 

Desse modo, surgem questões importantes, já que a sociedade vem 

demandando um novo profissional bibliotecário e se as instituições públicas 

permanecem como um forte ambiente de ofertas de postos de trabalho para os 

bibliotecários. Muitos estudos da área concluem que o mercado de trabalho do 

bibliotecário tem se transformado, como consequência do que Fonseca e Oddone 

(2005) defendem estar relacionado às mudanças de processos e das relações 

produtivas na organização do próprio Estado. 

Frente a isso, percebeu a necessidade de identificar e analisar como vem se 

desenvolvendo no Brasil as ofertas de vagas, levantar as ofertas de concursos 

públicos para bibliotecário nos últimos anos,  identificar a oferta de concursos por 

esferas de poder e tipologias das instituições públicas perfil dos profissionais, 

verificar quais os conhecimentos especializados em Biblioteconomia exigidos nesses 

concursos ,o que será detalhado no traçado metodológico da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção abordam-se os procedimentos metodológicos para alcançar o 

pretendido no estudo. A seção vigente descreve o caminho percorrido para executar 

o estudo, buscando relatar as práticas que foram assumidas para constituir a base 

da pesquisa. Nessa perspectiva, Marconi e Lakatos (2009) sustentam que a 

pesquisa científica é a sistematização dos conhecimentos, com ideias 

correlacionadas e buscando estudar a atuação de diversos fenômenos nos quais se 

deseja aprofundar. 

O problema estudado nesta pesquisa foi de investigar se as vagas para 

bibliotecário em concursos públicos vêm crescendo ou decrescendo nos últimos 

anos em instituições públicas brasileiras. Tomando-se como referência as notícias 

frequentes  em sites e mídias institucionais, formulou-se como hipótese que embora 

o país venha enfrentando um período de recessão na economia, ainda é significativa 

a oferta de vagas para bibliotecários em editais de concursos públicos no país, 

principalmente na esfera federal. 

Desse modo, este estudo teve como objetivo geral: identificar e analisar a 

existência da expansão no mercado de trabalho para os profissionais da informação 

nas instituições públicas do Brasil.  

E para alcançar o objetivo geral, traçou-se como objetivos específicos: 

a) levantar as ofertas de concursos públicos para bibliotecário nos últimos 

anos (2005 a 2016); 

b) identificar a oferta de concursos por esferas de poder e tipologias das 

instituições públicas; 

c) verificar quais os conhecimentos especializados em Biblioteconomia que 

tem sido exigidos nesses concursos. 

           Com os objetivos definidos, foram definidos os método, as técnicas de coleta 

de dados, o universo, a amostra, os instrumentos e procedimentos de coleta e 

análise de dados obtidos na pesquisa. 

 

 

 

 



38 
 

 
 

3.1 MÉTODO E TÉCNICA DE COLETA DOS DADOS 

    
Para a realização do estudo adotou-se o método documental, já que se deu a 

partir do levantamento de provas e análise dos editais e provas de concursos 

públicos coletados nas páginas da web de instituições públicas e/ou veículo de 

divulgações de concursos.  Gil (2017) considera o estudo documental um tipo de 

pesquisa feita pela grande maioria dos pesquisadores voltados às Ciências Sociais, 

o que se assemelha com a pesquisa bibliográfica, onde segundo o autor difere-se 

apenas  na natureza das fontes de informação. A técnica de coleta de dados 

adotada foi a análise desses editais e provas. Após a formulação do problema da 

pesquisa, pode-se iniciar a pesquisa de caráter documental, elaborando o plano de 

pesquisa, identificando as fontes a serem pesquisadas, localizando-as para 

obtenção do material. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Definidos o método e a técnica da pesquisa, delimitou-se o universo e a 

amostra. O universo foi o dos editais e provas dos concursos para bibliotecário no 

Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal. A partir desse universo, 

estabeleceu-se 2 amostras com base no critério de acessibilidade dos editais e 

provas ainda disponíveis na web.  Assim, a amostra foi constituída pelos editais e 

provas dos concursos realizados nos últimos doze anos (2005 a 2016). 

Foram utilizadas como fonte de informação para coleta das informações 

referentes às amostras selecionadas os sítios da web dos Diários Oficiais e outros, 

como: Biblioconcursos, Blog Biblioteconomia para concursos, Mundo Bibliotecário, 

entre outros sites especializados em concursos, que colaboram na divulgação de 

editais e provas. 
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Quadro 1: Lista dos endereços eletrônicos utilizados para a coleta de dados sobre 

editais e provas. 

Web site Endereço eletrônico 

PCI Concursos <www.pciconcursos.com.br/vagas/bibliotecario> 

Portal do 
bibliotecário 

<www.portaldobibliotecario.com> 

Mundo do 
bibliotecário 

<www.mundobibliotecario.com.br> 

Ok Concursos <www.okconcursos.com.br> 

Agrobase <www.agrobase.com.br/concursos/vagas/biblioteconomia> 

De olho na Ci <www.deolhonaci.com/news/biblio-concursos> 

Biblioteconomia 
para concursos 

<www.biblioteconomiaparaconcursos.com> 

Biblioconcursos <www.biblioconcursos.com.br> 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dessa maneira, a amostra selecionada para realização da pesquisa foi 

composta pelos editais e provas de concursos oferecidos nos últimos doze anos nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

 Para averiguar com mais cuidado as informações, também foram visitados os 

sites das próprias instituições promotoras desses concursos, quando foi possível 

verificar quais entidades da Administração Pública estão vinculadas, confirmando as 

esferas às quais se enquadram. 

Para os registros das informações coletadas, foram construídos formulários, 

contendo os dados sobre as instituições promotoras dos concursos públicos e as 

informações relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para identificar e analisar a existência da expansão do mercado de trabalho 

no serviço público brasileiro foram desenvolvidas observações diretas e intensiva 

dos sites mencionados que disponibilizam as informações sobre os concursos 



40 
 

 
 

públicos disponíveis. Das 731 amostras de editais e provas dos últimos 12 anos, 

cada informação obtida serviu para alimentação dos formulários,  quadros e gráficos, 

cujo registro dos dados ocorreu a partir da leitura dos editais e provas. 

De acordo com Gil (2017, p. 102) “[...] formulário pode ser definido como a 

técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente 

elaboradas e anota as respostas.”  

Para o tratamento e análise das informações, foram feitas leituras criteriosas 

e analíticas dos editais e provas para identificação, categorização das informações e 

quantificação dos dados. A partir dessa organização das informações pelas 

categorias: esferas de poder; tipologias de instituição,  temas indicados nos editais e 

constantes das provas, foi possível tratar quantitativamente as informações. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos após a coleta e análise 

dos dados. Os resultados foram obtidos em endereços eletrônicos na web, e 

serviram para nortear e quantificar a pesquisa. Neles foram baixados editais e 

provas, onde foram levantadas as ofertas de concursos por todo o Brasil, as esferas 

do poder das instituições públicas ofertantes, bem como os conhecimentos 

especializados em Biblioteconomia que foram exigidos nos concursos. 

Assim, eles estão apresentados em três etapas correspondentes aos 

objetivos específicos e contemplará na primeira subseção a oferta de concursos 

públicos para bibliotecário no Brasil de 2005 a 2016. Na segunda subseção são 

identificadas as esferas e tipologias, Na terceira subseção apresentam-se os 

conhecimentos especializados em Biblioteconomia. 

Foram delineadas subseções com as seguintes categorias: esferas do poder, 

distribuição percentual de ofertas de concursos públicos oferecidos, os concursos de 

âmbito federal, estadual e municipal e conteúdos exigidos nos editais, 

respectivamente. As informações obtidas desta pesquisa quantitativa foram 

inicialmente tabuladas para busca dos resultados. 

 

4.1 OFERTAS DE CONCURSOS PARA BIBLIOTECÁRIO NOS ÚLTIMOS 12 ANOS  

 

Pode-se observar que esses concursos surgiram da necessidade das 

instituições da administração pública para preencher em seu quadro de servidores 

públicos. Uma vez permitido e publicado nos diários oficiais da união (DOU),  as 

instituições selecionam uma entidade para organizar o concurso, bem como aplicar 

as provas, cujo nível de questões e estilos de avaliação dependerá da instituição 

organizadora. 

Nesse contexto  são elaborados os editais, as provas e a correção delas, que, 

na maioria das vezes depende do órgão ao qual o concurso está vinculado. Após a 

seleção por meio dessas provas específicas é que são selecionados os mais novos 

funcionários direcionados à administração pública, para então a sua efetiva tomada 

de posse, que, a depender de cada edital, contém suas instruções, prazos e demais 

pré-requisitos. Assim, a partir da análise de cada edital e prova em seus contextos 
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específicos, alcançaram-se os resultados que estão apresentados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 

Para averiguar em quais entidades se enquadram as instituições promotoras 

de concurso dos últimos doze anos, verificou-se, individualmente nos sites das 

instituições, quais entidades da Administração Pública estão vinculadas. Os dados 

foram inicialmente tabulados e organizados por ano, conforme se observa na tabela 

2. 

 
Tabela 1: Distribuição percentual de ofertas de concursos públicos no Brasil – 2005 

a 2016 
 

ANO DO CONCURSO TOTAL POR ANO 

 N % 

2005 23 3,1% 

2006 51 6,9% 

2007 50 6,8% 

2008 66 9% 

2009 46 6,3% 

2010 69 9,4% 

2011 54 7,4% 

2012  
124 

 
17% 

2013 57 7,8% 

2014 83 11,4% 

2015 50 6,8% 

2016 58 7,9% 

TOTAL 731 
 

100% 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

A análise dos editais trouxe informações retratando os aspectos relacionados 

ao mercado de trabalho proporcionado pelos concursos públicos. Através de 

observações feitas nos editais dos concursos públicos nos últimos 12 anos (entre 

2005 e 2016), a remuneração varia entre R$1.200 à R$18.000, a depender da 

tipologia da instituição, se forem órgãos do poder Legislativo e Judiciário a 

remuneração tende a ser superior às instituições vinculadas ao Poder Executivo. 
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Portanto, é perceptível que existe uma grande dinamização no mercado de trabalho 

em Biblioteconomia em todos os aspectos, especialmente com relação aos 

concursos públicos.  

Os prejuízos da pouca remuneração trazem à tona problemas referentes a 

pouca valorização dos profissionais com formação em Biblioteconomia por parte de 

algumas entidades, já que é desproporcional à formação deste profissional, cuja 

importância é de imensa relevância para a sociedade, embora o Sistema CFB 

(Conselho Federal de Biblioteconomia) tenha recomendações de honorários para o 

profissional bacharel em Biblioteconomia.  

Após a obrigatoriedade de concurso para ingresso no serviço público, a 

abertura de concursos foi efetivada em larga escala tanto em órgãos da 

Administração Direta quanto da Administração Indireta, cuja oferta de vagas variou 

entre 1 a 12 vagas para bibliotecário, a depender do órgão, sendo que a partir da 

pesquisa documental nos editais, é notório que  nas bibliotecas universitárias são 

oferecidos sempre um quantitativo maior que nos demais órgãos públicos. Nota-se 

também que a tendência é que não apenas as Universidades, mas Prefeituras, 

Tribunais e Ministérios promovam concursos anualmente em todo o Brasil. 

No que se refere à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o 

Bibliotecário também pode ser designado como Biblioteconomista, Bibliógrafo, 

Cientista de informação, Consultor de informação, Especialista de informação, 

Gerente de informação, Gestor de informação, bem como o Documentalista, que 

pode ser Analista de documentação, Especialista de documentação, Gerente de 

documentação, Supervisor de controle de processos documentais, Supervisor de 

controle documental, Técnico de documentação, Técnico em suporte de 

documentação. O curso para o profissional da informação na Universidade Federal 

da Bahia é Biblioteconomia e Documentação. 

Nesse sentido, observou-se também no campo da nomenclatura para o 

profissional bibliotecário, os editais apresentam diferentes designações, conforme 

sintetiza a tabela 3. 
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Tabela 3:  Designações para o bibliotecário presente nos editais 

Bibliotecário 435 59,5% 

Bibliotecário/Documentalista 271 37% 

Biblioteconomista 2 0,3% 

Bibliotecônomo 1 0,1% 

Analista-judiciário 1 0,1% 

Analista Ministerial 1 0,1% 

Analista Universitário 12 2% 

Analista de gestão organizacional 1 0,1% 

Analista Legislativo 1 0,1% 

Analista de Documentação 2 0,3% 

Analista de Políticas Públicas 1 0,1% 

Analista Jurídico 1 0,1% 

Analista Portuário 1 0,1% 

Bibliotecário Judiciário 1 0,1% 

TOTAL 731 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A tabela 3 demonstra que, majoritariamente,  as denominações mais 

presentes nos editais são Bibliotecário (59,5%) e Bibliotecário/Documentalista 

(37%), o que demonstra que são as atribuições mais comuns dadas para estes 

profissionais. Verifica-se também que 12 das universidades que ofereceram 

concursos, denominaram o cargo do profissional como “Analista Universitário”, 

representando a 3ª maior denominação para o profissional nas instituições. 

De acordo com as informações constantes nos editais, o gráfico 1 demonstra 

o quantitativo de concursos que foram promovidos entre os anos de 2005 a 2016, 

em âmbito nacional. 
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Gráfico 1: Quantitativo de Instituições promotoras de concurso (2005-2016) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Vale destacar que após o ano 2005, período em que foram teve a menor 

quantidade de concursos ofertados para bibliotecário, totalizando apenas 23 

concursos levantados na web, verifica-se que ao longo dos últimos 11 anos 

analisados obteve-se um equilíbrio no quantitativo de concursos ofertados, sendo 

que é importante mencionar que o ano de 2012 se destaca em relação à maiores 

ofertas de concursos promovidos, totalizando 124, em segundo lugar o ano de 2014 

(83), logo depois 2010 com 69 concursos oferecidos, e, bem próximo desse 

quantitativo, o ano de 2008, com 66 concursos oferecidos.  

 

4.2 OFERTAS DE CONCURSOS POR ESFERAS DO PODER E TIPOLOGIAS DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

Como resultado do estudo realizado junto aos editais e provas de concurso 

para bibliotecário nos últimos 12 anos, identificou-se que, em relação às esferas de 

poder, os órgãos federais que estão vinculados à Presidência da República são os 

que mais ofereceram concursos para os bibliotecários (335 concursos, o equivalente 

a 45,8%), o que pode ser explicado devido às verbas serem superiores aos demais 
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órgãos subordinados nesta hierarquia de esferas de poder que promovem estes 

processos anualmente. 

 Em seguida, os órgãos que mais ofereceram concursos neste recorte 

temporal foram os de esfera municipal, que totalizaram 290 concursos (39%) e, por 

último, as instituições do âmbito estadual foram as que menos ofereceram 

concursos públicos, cuja amostra contabilizou 106 concursos, o que representa 

14,5%, sendo os órgãos menos expressivos em termos de realização de concursos 

públicos, conforme apresentado no gráfico 1. Em nenhum dos anos do recorte foi 

verificado que os órgãos vinculados ao governo estadual receberam um número 

maior de ofertas de concursos em relação aos órgãos de esfera federal e municipal 

no Brasil. 

Gráfico 2: Percentual de concursos por esfera de poder 

           

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito a essas instituições, verificou-se que grande parte das 

instituições que promoveram concursos para este profissional é universidades e 

prefeituras. Muito dessa realidade pode ser explicada devido a lei 12.244  de 2010, 

que dispõe sobre a universalização de bibliotecas nas instituições de ensino do país. 

Esses dados estão demonstrados na tabela 3 a abaixo, sendo que as universidades 

representam tanto órgãos estaduais quanto federais. Essa tendência pode ser 

justificada devido à missão institucional de cada uma deles, já que a promoção de 

educação e cultura   nesses órgãos estão intimamente ligados. Infere-se, portanto, 
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que as universidades são as instituições onde se concentram o maior quantitativo de 

bibliotecários concursados em ambas esferas do poder. 

 

Tabela 4: Distribuição percentual de concursos por tipologias das instituições 
 

Tipologias % 

Aeronáutica 0,8% 

Agências Nacionais 2,5% 

Arquivo Nacional 0,2% 

Assembleias Legislativas 1,7% 

Banco Nacional 0,5% 

Biblioteca Nacional  0,5% 

Casa da Moeda 0,2% 

Companhias 2% 

Detran 0,2% 

Defensoria Pública 0,5% 

Departamentos Nacionais 0,2% 

Eletrobrás / Petrobrás 1,4% 

Imprensa Oficial 0,2% 

Institutos Federais 6,7% 

Institutos Nacionais 2,2% 

Indústrias Nucleares 0,2% 

Marinha 0,2% 

Ministérios 5% 

Prefeituras 28% 

Refinarias 0,2% 

Senado Federal 0,5% 

Tribunais 12,1% 

Universidades 34% 

TOTAL 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto às tipologias das instituições, podemos verificar por meio da 

observação na tabela 4, que as instituições mais promissoras para gerar 
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empregabilidade aos bibliotecários foram as Universidades, em sua maioria da 

esfera federal (34%), em seguida as prefeituras municipais demandaram com 

quantidade expressiva totalizando 28%. Por outro lado, observa-se que mesmo em 

menores quantidades, os tribunais, os institutos federais e ministérios também 

ofereceram concursos em escalas consideráveis, totalizando  12,1%, 6,7% e 5%, 

respectivamente. O gráfico 3 expõe resumidamente as tipologias de instituições que 

mais ofereceram concursos nos últimos 12 anos. 

 

Gráfico 3: Tipologias das instituições que mais ofereceram concursos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse contexto, é importante mencionar as ofertas de concursos anualmente, 

cujos dados demonstraram algumas variações ao longo dos anos a serem 

destrinchados a seguir. 
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Tabela 5: Distribuição percentual de ofertas de concursos públicos no Brasil por 
esferas de poder – 2005 a 2016 

 

ANO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL POR ANO 

 N % N % N % N % 

 

2005 12 52,3% 
 

5 
 

21,7% 

 

6 

 

26% 23 100% 

 

2006 
 

33 
 

64,7% 
 

6 
 

11,8% 

 

12 

 

 

23,5% 51 100% 

 

2007 
 

18 
 

36% 
 

6 
 

12% 

 

26 

 

 

52% 50 100% 

 

2008 
 

40 
 

60,6% 
 

9 
 

13,6% 

 

17 

 

 

25,8% 66 100% 

 

2009 
 

35 
 

76,1% 
 

7 
 

15,2% 

 

4 

 

 

8,7% 46 100% 

 

2010 
 

32 
 

46,4% 
 

15 
 

21,7% 

 

22 

 

 

31,9% 69 100% 

 

2011 
 

14 
 

26% 
 

5 
 

9,2% 

 

35 

 

 

64,8% 54 100% 

 

2012 
 

42 
 

33,9% 
 

22 
 

17,7% 

 

60 

 

 

48,4% 
 

124 
 

100% 

  

2013 
 

29 
 

50,9% 
 

13 
 

22,8% 

 

15 

 

 

26,3% 57 100% 

 

2014 
 

39 
 

46,9% 
 

13 
 

15,7% 

 

31 

 

 

37,4% 83 100% 

 

2015 
 

17 
 

34% 
 

3 
 

6% 

 

30 

 

 

60% 50 100% 

 

2016 
 

24 
 

41,4% 
 

2 
 

3,5% 

 

32 

 

 

55,1% 58 100% 

TOTAL 335 
45,8% 

106 14,5% 290 39,7% 731 

Fonte: Dados da pesquisa. 



50 
 

 
 

Nesse sentido  , observa-se também na tabela 5 que no ano de 2011 os 

órgãos municipais dispararam em relação aos órgãos federais e estaduais. Nesse 

mesmo ano foram identificados 35 concursos oferecidos na esfera municipal 

(64,8%), seguido de 14 na esfera federal (26%) e 5 na esfera municipal (9,2%), 

conforme se expressa no gráfico 2 um dos anos que mais obtiveram concursos da 

esfera federal em relação às outras. 

Outro dado em relação aos órgãos municipais que merece destaque é em 

relação aos órgãos da esfera municipal, que apresentam maior número de 

concursos ofertados em 5 anos desse recorte entre 2005 e 2016, não apenas em 

2011, mas também no ano de 2007; 2011 e 2012, consecutivamente e 2015 e 2016 

também sucessivos.  

Talvez essa informação seja explicada devido às cidades de lotação dos 

órgãos municipais se restringirem apenas às cidades nas quais os concursos são 

oferecidos, como o nome já diz. Diferentemente dos órgãos estaduais e municipais, 

cujas cidades de lotação da vaga muitas vezes sofrem alteração. Já os municípios, 

especialmente os do interior dos Estados, muitas vezes têm uma demanda maior 

por profissionais qualificados em determinadas áreas, no caso os bibliotecários.  

 

Gráfico 4: Percentual de concursos no ano de 2011 por esferas de poder 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à distribuição de concursos ofertados no Brasil entre o recorte 

temporal (2005-2016), verificou-se que embora venha ocorrendo redução e postos 
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no setor público, a amostra de 731 instituições em todo o país demonstra que a 

região sudeste é a que mais ofereceu concursos neste período (34%), o que 

oportuniza compreender que as oportunidades de trabalho nessa área se 

concentram em maior quantidade nessa região. Esse aspecto pode ser explicado 

devido a região ser considerada a mais capitalizada do país, consequentemente, 

oferecendo maiores oportunidades nos postos de trabalho para os que almejam um 

espaço no mercado. 

Em seguida, um dado que chamou atenção é que a segunda região que mais 

ofereceu concursos foi a do Nordeste (22%). Esse destaque demonstra que as 

instituições dos estados nordestinos juntamente com os profissionais vêm 

conquistando um espaço cada vez mais, em especial nesse contexto de atuação na 

Administração Pública.  Em terceiro lugar o Norte brasileiro com 17%, a penúltima 

região foi Sul (14%) e com a mais baixa porcentagem de concursos para 

bibliotecário a região Centro-oeste, com apenas 12%. conforme ilustra na figura 2. A 

existência de um quantitativo menor de ofertas de concursos nas duas últimas 

regiões mencionadas pode se explicar devido ao menor quantitativo de Estados 

brasileiros concentrados nessa região, o que pode se justificar pela menor 

quantidade de instituições disponíveis ofertando concursos, tanto na área de 

Biblioteconomia quanto nas demais. 

Figura 1: Distribuição percentual de concursos oferecidos por regiões no Brasil 
(2005-2016) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outra informação relevante diz respeito aos anos que tiveram uma quantidade 

mais expressiva de concurso para o bibliotecário. Conforme está elucidado na tabela 

1, o ano que mais promoveu concursos com base nos levantamentos foi o de 2012, 

totalizando 124 oferecidos, seguido do ano de 2014 com 83 concursos, pelo ano de 

2010 com 69 instituições promovendo processos seletivos. 

 

4.3  CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM BIBLIOTECONOMIA EXIGIDOS 
NOS CONCURSOS 

 

No que tange aos conteúdos exigidos nos concursos para bibliotecário, 

verificou-se que 100% deles exigem nos seus editais conteúdos relacionados à 

representação da informação (catalogação, classificação, indexação), bem como 

assuntos relacionados à tecnologia da informação, tais como, redes e sistemas de 

informação e gerenciamento eletrônico de documentos. Essa informação evidencia 

que na formação profissional essas disciplinas são essenciais para que o 

bibliotecário tenha maiores possibilidade de ter um bom rendimento  nas seleções 

de concursos para ingressar nesse mercado de trabalho almejado por esses 

profissionais da Biblioteconomia. O quadro 1 elenca os conteúdos exigidos nos 

editais durante o período analisado. 

 

Quadro 2: Conteúdos dos editais 

 
INTRODUÇÃO À BIBLIOTECONOMIA 

Documentação: conceitos básicos e finalidades 

Biblioteconomia e ciência da informação: conceitos básicos e finalidades 

As cinco leis da Biblioteconomia 

 
ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

MARC 21 

Sistemas de informação nacionais e internacionais 

Normalização - Normas Técnicas da ABNT 

 Tesauros 

Web Semântica 

Taxonomias 

Ontologias 
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Metadados 

Indexação 

AACR2 (Código de Catalogação Anglo Americano) 

RDA (Descrição de Recursos e Acesso) 

FRBR (Requisitos funcionais para registro Bibliográficos) 

Classificação Decimal Universal (CDU) 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) 

Classificação Decimal de Dóris ¹ 

 
GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO 

Catálogos 

Administração de bibliotecas 

Marketing da informação 

 
DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Desenvolvimento de coleções 

Fontes de informação 

Referência 

Disseminação Seletiva da Informação 

Estudo de usuário 

Bibliotecas Digitais 

Web 2.0 

Automação de bibliotecas 

Banco de dados 

 
LEGISLAÇÃO 

Redes e Sistemas de Informação 

Missão do bibliotecário 

Código de ética do profissional da informação 

 
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Legislação do Profissional Bibliotecário 

Controle Bibliográfico 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Fonte: Dados da pesquisa. 

¹ Esta modalidade de classificação é abordada nas provas quando o concurso público é 

para atuar em bibliotecas jurídicas 

 

Os conhecimentos exigidos transitam desde à compreensão da área da 

Biblioteconomia de modo geral, até o processo de disseminação da informação. 

Nesse contexto, pode-se compreender que o aprendizado adquirido ao longo da 

graduação contribui de forma significativa para que se possam ter bons rendimentos 
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nas seleções de concursos públicos, além do esforço individual por parte do 

profissional por meio da pesquisa e da constante atualização. 

Por outro lado, a demanda dos concursos inerentes ao desenvolvimento de 

coleções justifica-se pelo fato de que é nesse momento que se planeja a concepção 

da unidade informacional, que vai desde o estudo de comunidade, onde se delineia 

o público real e o potencial que usará a unidade informacional até a seleção de 

materiais. 

Não menos importante, vê-se nas provas de concursos diversas questões 

inerentes à representação da informação, já que é um dos afazeres mais específicos 

da Biblioteconomia, e consiste na atividade que irá proporcionar a recuperação da 

informação por parte do usuário, tendo em vista que, se organizado, será 

representada de maneira efetiva, cuja informação será recuperada de maneira 

exitosa. 

Em um quantitativo inferior mencionam outras disciplinas também abordadas 

em concursos, são elas: Fontes de Informação, Redes e Sistema de Informação, 

Introdução à Biblioteconomia / Fundamentos da Informação, Conservação e 

Restauração de Documentos e Editoração. 

Gráfico 5: Percentual dos conteúdos exigidos nas provas de concurso por áreas 

Fo
nte: Dados da pesquisa 
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Em relação aos conteúdos exigidos nos editais e provas, estes foram 

separados por sete áreas, cujas nomenclaturas se subdividiram em matérias que 

abrangem a introdução à Biblioteconomia, a organização e representação da 

informação, gestão de unidades de informação, disseminação da informação, 

tecnologia da informação, legislação, e, por fim, conteúdos relacionados à pesquisa 

bibliográfica. 

Nessa vertente, essas áreas categorizadas foram contabilizadas para verificar 

as quais são as mais exigidas nas provas para bibliotecário. No que tange aos 

conteúdos exigidos nos concursos para bibliotecário, verificou-se que a maior parte 

deles exigem nos seus editais conteúdos relacionados à organização e 

representação da informação (catalogação, classificação, indexação), totalizando 

41,12%,  em seguida, conteúdos que tem em sua abordagem a disseminação da 

informação (26,61%), logo depois abordagens referentes à tecnologia da 

informação, com 10,48%, também quase com a mesma porcentagem das 

tecnologias, são solicitadas com 9, 67% as disciplinas relacionadas à gestão da 

informação, e por último questões introdutórias da Biblioteconomia (5,2%) e 

pesquisa bibliográfica (2,01%). 

Essa informação evidencia que na formação profissional essas disciplinas são 

essenciais para que o bibliotecário tenha maiores possibilidade de ter um bom 

rendimento  nas seleções de concursos para ingressar nesse mercado de trabalho 

almejado por esses profissionais da Biblioteconomia. 

A partir da análise dos resultados observa-se que existe um crescimento real 

de ofertas de concursos para bibliotecário nos últimos 12 anos, sendo que as 

instituições de esferas federal e municipal foram as que mais promoveram concursos 

para bibliotecário no período analisado, além disso as disciplinas que estão mais 

evidentes nas provas são as relacionadas à organização e representação da 

informação. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção é realizada a discussão dos resultados da pesquisa 

apresentados na seção anterior, destacando-se os pontos principais e confrontando-

os à luz da literatura dos objetivos previamente definidos. Nesse sentido, para 

demonstrar melhor a compreensão alcançada, a discussão apresenta-se dividida em 

três subseções que compreendem: as ofertas de concursos públicos para 

bibliotecário nos últimos anos, as esferas do poder e as tipologias das instituições 

públicas e os conhecimentos especializados em Biblioteconomia que vem sido 

exigidos nesses concursos públicos. 

 

5.1 A EXPANSÃO DO MERCADO DE TRABALHO EM BIBLIOTECONOMIA POR 

MEIO DE CONCURSOS PÚBLICOS 

 
Os resultados apresentados na seção anterior, obtidos a partir da observação 

direta dos editais e provas de concursos oferecidos entre os anos 2015 a 2016 

foram identificados e analisados tomando por base a literatura e suas contribuições 

para construção desse trabalho. 

Na primeira etapa da pesquisa verificou-se um equilíbrio do mercado de 

trabalho por meio de concursos públicos nos últimos 12 anos e obteve-se uma 

amostra de 731 instituições que ofereceram concursos nesse recorte temporal. Esse 

resultado demonstra um avanço em termos de ampliação do mercado de trabalho 

para o bibliotecário no âmbito da atuação pública.  

Este rápido crescimento segundo Silva, Dib e Moreira (2007, p. 68) 

“influenciam o mercado de trabalho – determinado pelas oportunidades que são 

oferecidas –, e a sociedade, na medida em que novos perfis profissionais são 

requeridos.”, o que acontece com os concursos públicos oferecidos nas mais 

diversas instituições por todo o Brasil. 

Ainda sobre esse crescimento, no que se refere à abordagem educacional 

nas instituições em que o bibliotecário atua, ele pode ser um facilitador de 

informações, contribuindo para a formação do cidadão. Desta maneira, Dudziak  

(2007) salienta que o bibliotecário atua também como mediador pedagógico e 
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agente de transformação, através da troca de conhecimento para gerar a 

aprendizagem.  

O bibliotecário como agente social tem a possibilidade de utilizar suas 

competências informacionais disseminando tudo o que for elemento transformador 

para a sociedade. A transferência da informação deve ser feita de maneira que os 

usuários/ comunidade se tornem autônomos e críticos em relação às suas 

necessidades informacionais.  

Esses bibliotecários que optam pelos concursos públicos, buscam atualização 

constante, conforme aponta Fonseca, (1992, p. 107) “a atualização pode ser feita 

formalmente em cursos ou informalmente. A biblioteconomia é uma das profissões 

mais bem contempladas com tais recursos.”, tal afirmação é comprovada por meio 

das centenas de instituições coletadas para o estudo.  

Para a tomada de posse desses concursos para bibliotecário, a legislação 

básica que foi promulgada em junho de 1962, a lei 4.084, faz com que para o 

exercício da profissão , o bibliotecário seja obrigado a registrar-se no Conselho de 

sua Jurisdição para ter uma representação e contribuir na fiscalização de sua 

profissão.  

  De Acordo com a Resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia, que 

segundo Job e Oliveira (2006) é um órgão que congrega os Conselhos Regionais de 

Biblioteconomia, o Código de Ética do Bibliotecário tem como objetivo estabelecer 

padrões de conduta para estes profissionais no exercício da profissão. Além destes 

aspectos legais, é necessário que o bibliotecário conheça e coloque em prática o 

Código de Ética do Bibliotecário. Este código, inclusive, tem sido exigido em 

inúmeros editais de concursos públicos e é um assunto pouco abordado durante a 

formação acadêmica. 

A oferta de concursos públicos aumentou, e várias áreas foram beneficiadas, 

como é o caso da Biblioteconomia, cujos profissionais começaram a vislumbrar 

novas oportunidades de trabalho e, por conseguinte, maior espaço no mercado, 

conforme aponta estudos de Silva, Dib e Moreira (2007), a grande necessidade de 

informações contínuas e atualizadas contribui para ampliação do mercado de 

trabalho em biblioteconomia.  

Esse dado referenda o estudo realizado por Silva (2007) quando apontou as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho a partir de concursos públicos. 
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Esses espaços de atuação de mais frequente ocupação do bibliotecário são 

considerados ambientes mais consolidados do exercício profissional na área da 

Biblioteconomia. Por esse motivo Valentim acrescenta que “[...] o mercado 

informacional tradicional é composto por segmentos bastante conhecidos dos 

profissionais, e, geralmente, são os únicos lembrados pela sociedade e muitas 

vezes pelo próprio bibliotecário.” 

Partindo do princípio do estudo de Figueiredo e Souza (2007), que afirmam 

que a taxa de empregabilidade para o bibliotecário é de 90%, em âmbito nacional, 

especialmente no setor público, notam-se as perspectivas para a atuação deste 

profissional nos próximos anos. 

 

5.2  AS TIPOLOGIAS E ESFERAS DO PODER DAS INSTITUIÇÕES 
 

Como já mencionado, nesta pesquisa também foi verificado as instituições por 

esferas de poder e tipologias, onde a organização do Estado, no que diz respeito à 

divisão do território, à forma de governo, a investidura dos governantes, a instituição 

dos poderes e as garantias individuais, estrutura-se hierarquicamente de certas 

atribuições que estão sob sua responsabilidade. (GASPARINI, 1993). 

Santos, Neves e Job (2004, p. 58) sugerem que “é necessário avaliar o lugar 

que o bibliotecário está ocupando na sociedade como cargo ou função”, não apenas 

o lugar que ele está ocupando na sociedade, como também as instituições que 

oferecem oportunidades para este profissional atuar de maneira efetiva. 

Ressalta-se que a oferta de vagas no serviço público, por sua vez, tem sido 

paulatinamente acrescida após a Constituição Federal de 1988 (Art. 37), que exige 

legalmente que a ocupação de um cargo no serviço público impõe a aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, gerando uma demanda 

a ser preenchida por essas instituições. 

Tal como afirma a Constituição de 1988, após a obrigatoriedade de concurso 

para ingresso no serviço público, a abertura de concursos foi efetivada em larga 

escala nos órgãos da Administração Pública, cuja oferta de vagas variou entre 1 a 

12 vagas para bibliotecário, a depender do órgão, sendo que a partir da pesquisa 

documental nos editais, é notório que nas bibliotecas universitárias são oferecidas 

sempre um quantitativo maior que nos demais órgãos. 
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Conforme aponta estudos de Silva, Dib e Moreira (2007), a grande 

necessidade de informações contínuas e atualizadas contribui para ampliação do 

mercado de trabalho em biblioteconomia. Por outro lado, é importante mencionar 

que nem todas as esferas do poder contemplaram um bom quantitativo de 

concursos, como foi o caso das instituições do âmbito estadual, que teve 

porcentagem ínfima de ofertas de concursos em todo o Brasil.  

Muito dessa realidade pode ser explicada pelo fato das esferas federais terem 

mais recursos oriundos do governo federal e as municipais dispõem de inúmeros 

municípios que demandam profissionais, respectivamente, especialmente no que diz 

respeito à lei 12.244, de 24 de maio de 2010, sobre a universalização das bibliotecas 

das instituições de ensino do país, onde até 2020 devam ter profissionais habilitados 

para tais funções nesses ambientes, os bibliotecários.  

 

 5.3 SOBRE OS CONTEÚDOS EXIGIDOS NOS CONCURSOS PARA 

BIBLIOTECÁRIO 

 

Segundo o portal da ABECIN, verifica-se que para que a formação seja 

efetivada, é preciso que o curso superior em Biblioteconomia contemple as 

seguintes disciplinas de formação específica: Fundamentos teóricos da 

Biblioteconomia; Organização e tratamento da informação; Gestão da informação e 

do conhecimento; Recursos e serviços de informação; Tecnologias em informação; 

Políticas e gestão de unidades e serviços de informação; Metodologia da pesquisa. 

Essa informação é assegurada nos editais e provas de concursos para bibliotecário 

que exigem exatamente disciplinas relacionadas a estas naturezas. 

Silva, Dib e Moreira (2007, p.75) ressaltam que “[...] a exigência dos 

conhecimentos específicos da área apresenta grande variação entre as instituições, 

no que diz respeito ao quantitativo das questões e ao peso a elas atribuído[...].” 

Por isso, foram verificados quais conhecimentos especializados em 

Biblioteconomia foi exigido nos concursos para bibliotecário. Silva, Dib e Moreira 

(2007, p.75) ressaltam que “a exigência dos conhecimentos específicos da área 

apresenta grande variação entre as instituições, no que diz respeito ao quantitativo 

das questões e ao peso a elas atribuído,” nesse sentido, além dos conhecimentos 
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em Língua Portuguesa, que é comum em todas as instituições, os dados 

evidenciaram que Catalogação, Tecnologia da Informação, Normalização da 

Documentação, Administração/ Gerência / Planejamento de Unidades de 

Informação, Classificação, Indexação, Formação e Desenvolvimento de Coleções 

são as disciplinas que abordam conteúdos mais recorrentes nos concursos públicos, 

o que corrobora com os dados coletados. 

Nesse contexto, verifica-se nas provas e editais quais assuntos são mais 

exigidos nos concursos. Com isso pode mencionar que “aptidões vem a ser mais 

valorizadas do que outras, e quem as possui gozará de uma posição de prestígio 

correspondente, que reflete os valores sociais contemporâneos. (MCGARRY, 1999, 

p. 146). 

As disciplinas que abordam a representação da informação demonstram que 

representar a informação é relevante, já que a tecnologia da informação que 

possibilita a interligação dos acervos das bibliotecas e de serviços bibliográficos 

apresenta uma nova perspectiva. Aliada ao fenômeno da globalização que dilui as 

fronteiras. (CAMPELLO, MAGALHÃES, 1997). 

Por isso, ainda de acordo com Campello e Magalhães (1997, p. 53) “a 

UNESCO recomenda que os programas de catalogação na publicação sejam 

vinculados à bibliografia nacional, para melhor racionalização de esforços., para que 

as informações sejam catalogadas em tempo hábil.” 

Por outro lado, outros conhecimentos são exigidos com frequência, como é o 

caso do desenvolvimento de coleções. Essa demanda se justifica pelo fato de que é 

nesse momento que se planeja a concepção da unidade de informação, que vai 

desde o estudo de comunidade, onde se delineia o público real e o potencial que 

usarão a unidade informacional, a seleção de materiais de informação, conforme 

Andrade e Vergueiro (1996, p.11) “é necessário no trabalho de aquisição pessoas 

especializado nesse trabalho, pessoas que receberam educação formal sobre o 

assunto, os bibliotecários.” 

Segundo Tarapanoff (1997), o profissional da informação no Brasil aparece 

desenvolvendo e assumindo papéis tradicionais, mas com um crescente 

envolvimento com novas tecnologias e novos procedimentos administrativos. Essa 

afirmação demonstra e pode ser verificado nos resultados obtidos na pesquisa, que 

as disciplinas referentes à tecnologia da informação sempre são recorrentes nas 
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provas e editais de concursos, por se tratar de um insumo essencial que auxilia nas 

atividades inerentes à Biblioteconomia, facilitando e suprindo as necessidades 

informacionais. 

Muitos conteúdos exigidos nos concursos públicos também dizem respeito à 

disseminação da informação, onde é considerado um elemento totalmente 

importante nos serviços oferecidos pelas bibliotecas. Lancaster (1933, p. 1) 

considera o funcionamento da biblioteca “como se fosse essencialmente um 

casamento entre os recursos informacionais e pessoas treinadas na utilização desse 

recurso para benefício dos usuários.” 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo a inserção do bibliotecário no 

mercado de trabalho por meio de concursos públicos. O recorte do estudo esteve 

centrado na análise dos editais e provas de concursos públicos em Biblioteconomia 

dos últimos doze anos, pois se acredita na expansão dessa fatia do mercado de 

trabalho, cujos profissionais, em sua grande maioria optam por se inserirem nesse 

contexto mercadológico. Em relação aos aspectos que caracterizaram o problema 

da pesquisa, foram indicadas evidências que foram apresentadas e discutidas nas 

seções anteriores, a partir dos quais se formulou as considerações finais desta 

pesquisa. 

A análise dos resultados desta pesquisa sinaliza um equilíbrio nas ofertas de 

concursos para bibliotecário. Entretanto, um fator que chamou atenção foi em 

relação à demanda de concursos vinculados à esfera municipal, muito embora 

disponha de menos recursos que as demais esferas analisadas. 

Para alcançar os resultados que foram evidenciados, realizou-se uma revisão 

de literatura que possibilitou uma maior compreensão acerca da temática 

pesquisada do bibliotecário ingressando em órgãos públicos por meio de concursos, 

que abordou o fazer bibliotecário e a constituição da profissão, as entidades de 

classe na Biblioteconomia, bem como o mercado de trabalho do bibliotecário, as 

atividades de informação e suas múltiplas possibilidades. Entretanto, no que se 

refere a esta abordagem, foi notório que é necessário aprofundamento nas 

pesquisas desta natureza. 

Em relação aos objetivos delineados na pesquisa, considera-se que foram 

concretizados ao longo da investigação, já que foi identificada a existência da 

expansão do mercado de trabalho para os profissionais da informação em 

instituições públicas no Brasil, foram levantadas as ofertas de concursos públicos 

para bibliotecário nos últimos doze anos, por esferas de poder e tipologias das 

instituições públicas e também foram verificados quais os conhecimentos 

especializados em Biblioteconomia foram exigidos nesses editais e provas.  

Diante deste exposto, considera-se que o estudo mostra que concursos 

oferecidos por instituições públicas representam, especialmente na atuação 

bibliotecária, uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho e estabilidade. 
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Este objetivo pode ser alcançado através de um estudo direcionado e uma constante 

atualização nos assuntos referentes aos concursos públicos. 

Em um panorama geral, este trabalho pode ser aproveitado para ampliar o 

conhecimento sobre a amplitude do mercado de trabalho em Biblioteconomia nos 

órgãos públicos, bem como gerar a reflexão em relação às disciplinas abordadas e 

seus respectivos desafios, no sentido de incentivar a atualização constante dos 

profissionais relacionados à área da Biblioteconomia, propondo estratégias 

pragmáticas de reformulação curricular. 
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