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RESUMO 

 O presente trabalho analisou a importância dos estudos de comportamento 

informacional para bibliotecas universitárias. Para tanto, os objetivos foram: 

identificar o perfil dos bibliotecários atuantes nas bibliotecas universitárias; levantar a 

percepção dos bibliotecários sobre o estudo de comportamento informacional e 

identificar os obstáculos para realização do referido estudo. A abordagem 

quantitativa, realizada com a utilização de questionário para coleta de dados, coletou 

dados de 56 questionários respondidos por bibliotecários atuantes em bibliotecas 

universitárias. Os resultados mostram que há muitos bibliotecários que nunca 

participaram de um estudo de usuários em todo tempo de carreira. O desinteresse 

da coordenação e a falta de profissionais capacitados para realizar o estudo foram 

os principais obstáculos citados pelos respondentes. A maioria dos respondestes 

afirma saber que, por intermédio do estudo de comportamento informacional é 

possível conhecer a necessidade informacional dos usuários e atender melhor suas 

expectativas, porém não o priorizam da forma devida, o que justifica o fato de muitas 

bibliotecas universitárias, em nenhum momento, terem realizado um estudo de 

comportamento informacional. 

 

Palavras-chave: Comportamento informacional. Biblioteca Universitária. 

Bibliotecário.  



 

 

ABSTRACT (opcional) 
 

This study analyzed the importance of information behavior studies for 

university libraries. Therefore, the objectives were to identify the profile of active 

librarians in university libraries; raise awareness of librarians about the study of 

information behavior and identify the obstacles to completion of the study. The 

quantitative approach, performed with the use of questionnaire to collect data, 

collected data from 56 questionnaires answered by librarians active in university 

libraries. The results show that many librarians who have never participated in a 

study of users throughout career time. The disinterest of coordination and lack of 

trained professionals to conduct the study were the main obstacles cited by 

respondents. Most answered claim to know that, through the information behavior 

study can meet the informational needs of users and better meet your expectations, 

but does not prioritize the proper form, which justifies the fact that many university 

libraries at no time have a study of information behavior. 

 

Keywords: Informational behavior. University library. Librarian.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por estarem diariamente expostos a muita informação, os usuários estão 

cada vez mais exigentes na qualidade de atendimento, a fim de que a necessidade 

informacional seja atendida de forma rápida, objetiva e precisa, especialmente o 

usuário universitário que vive em constante busca de informação (PEREIRA, 2006). 

A biblioteca universitária constitui-se de recursos que são fundamentais na 

vida universitária dos usuários, ela é gestora do conhecimento e disseminadora da 

informação. Essa biblioteca visa realizar atendimentos específicos apoiando às 

atividades de ensino (SANTOS, 2012). 

O estudo de comportamento informacional permite as bibliotecas 

universitárias identifique a atuação dos usuários em questão, a forma que se realiza 

o processo de busca, as necessidades de conhecimento de uso. Além disso, busca 

compreender o motivo de o usuário utilizar a informação (OLIVEIRA, 2013). 

Deste modo, os estudos sobre o comportamento informacional têm potêncial 

para contribuir com o desenvolvimento de uma série de serviços das bibliotecas. 

Esses estudos possibilitam a identificação de vários aspectos do comportamento 

dos usuários em relação à informação (OLIVEIRA, 2013). 

Desta forma, a presente pesquisa objetiva identificar o perfil dos bibliotecários 

atuantes nas bibliotecas universitárias, a percepção que possuem sobre os estudos 

de comportamento informacional na biblioteca em que atuam e quais são os 

desafios e obstáculos para a realização desses estudos.  
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1.1  Problema 

De acodo com Santiago e Netto (2012), para conhecer as necessidades 

informacionais e atender as novas demandas, é necessário que a biblioteca 

estabeleça um canal permanente de comunicação com o usuário. Nesse sentido, é 

primordial que a biblioteca organize, planeje e desenvolva ações que visem à 

interação e à capacitação dos usuários para o devido uso das ferramentas e/ou 

recursos disponibilizados. O presente trabalho busca identificar a opinião dos 

bilbliotecários  sobre a importância do estudo de comportamento informacional para 

as bibliotecas universitárias. 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), 

significa “aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação; propósito”. 

No estudo, foram delineados o objetivo geral e três objetivos específicos.          

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

   Analisar a importância do estudo de comportamento informacional para 

as bibliotecas universitárias na percepção dos bibliotecários. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1- Identificar o perfil dos bibliotecários atuantes nas bibliotecas universitárias; 

 

2- Levantar a percepção dos bibliotecários sobre o estudo de comportamento 

informacional;  

 

3- Identificar os obstáculos para realização do estudo de comportamento 

informacional. 
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1.3 Justificativa 

 

Nos dias atuais, o ser humano vive diariamente exposto a uma grande 

quantidade de informação, uma gama infinita de novas notícias, descobertas e 

publicações na sociedade. Entretanto, quanto mais informações existem, mais difícil 

se torna selecioná-las. Neste aspecto concentra-se uma das funções das bibliotecas 

que é ajudar o usuário a encontrar as informações desejadas para que os usuários 

epossam utilizá-las conforme suas necessidades (HUBNER, 2014). 

As bibliotecas universitárias possuem relevante papel na formação 

acadêmica, ao contribuir para a inserção dos estudantes no universo da pesquisa. 

Elas estão presentes na trajetória da formação dos estudantes, contribuindo para o 

crescimento pessoal e profissional, além de exercerem papel importante no 

cotidiano da universidade (HUBNER, 2014). Tal vocação, entretanto, não se realiza 

na maioria das bibliotecas universitárias brasileiras, ou seja, as bibliotecas 

universitárias não conseguem atuar de maneira eficaz e eficiente, muitas vezes por 

falta de recursos financeiros suficientes para manter e atualizar os acervos, investir 

em tecnologia ou contratar profissionais com a formação necessária. 

Em vista disto, percebe-se que o estudo de comportamento informacionaI é 

uma ferramenta indispensável para as bibliotecas universitárias.  Esse tipo de 

estudo procura investigar a busca da informação em vários níveis, uma vez que são 

descritas atividades e tarefas específicas, com a identificação dos aspectos afetivos 

ou cognitivos dos usuários. Em geral, esses estudos recorrem aos modelos de 

comportamento informacional (FURNIVAL; ABE 2008).  

Por intermédio do referido estudo, é possível estabelecer um diálogo entre a 

biblioteca universitária e os usuários. Isso por que, ele tem por finalidadede recolher 

informações que servem de subsídios para futuros aperfeiçoamentos nos serviços 

disponibilizados pela biblioteca. 

Neste sentido, é importante mencionar que o objetivo da presente pesquisa 

realizada com os profissionais de biblioteconomia, é a percepção deles sobre a 

importância do estudo de comportamento informacinal e identificação dos obstáculos 

para realização do mesmo. Por conseguinte, destaca-se que a função do 

bibliotecário e da biblioteca universitária não é apenas assistencialista junto ao 
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usuário, ao contrário, é uma interferência direta no comportamento informacional dos 

indivíduos, ou seja, atua na necessidade de informação dos usuários. (NINA; VAZ, 

2006)  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste tópico, apresenta-se a revisão de literatura referente à importância do 

estudo de comportamento informacional para bibliotecas universitárias. De acordo 

com Moreira (2004), revisão de literatura é um tipo de texto que discute e reúne 

informações acerca de determinada área temática de interesse, ao fornecer a visão 

geral e evidenciar os principais temas da literatura selecionada.  

Para Alves-Mazzotti (1992), revisar significa retomar os discursos de outros 

pesquisadores e estudiosos não apenas para reconhecê-los, mas também para 

interagir com eles por meio de análise e categorização a fim de evidenciar a 

relevância da pesquisa a ser realizada.  Nesse tópico, são tratados os conceitos de 

comportamento informacional, biblioteca universitária e do bibliotecário como um dos 

profissionais interessados na realização desse estudo.  

2.1 Comportamento informacional 

 

Os primeiros estudos de usuários começaram no inicio de século passado. 

Eles não eram exatamente chamados de estudos de usuários, eram estudos feitos 

em bibliotecas para ver gostos de leitura e os conhecimentos literários que os seus 

usuários mais frequentes possuíam (GASQUE; COSTA, 2010). 

Tais estudos passaram a ser conhecidos como estudos de usuários após a 

década de 1940, quando acontece a primeira conferência de Informação Científica 

da Sociedade Real, em 1948, e a segunda, Conferência Internacional de Informação 

Científica, em 1958. A partir de então começou a ser cunhado o termo estudo de 

usuários, que incorporava também estudo de uso, busca e necessidade de 

informação (GASQUE; COSTA, 2010). 

Para Gasque e Costa (2010), os primeiros estudos eram realizados com uma 

metodologia  inadequada, e devido a este fato ocorriam muitos problemas. Foi a 

partir deste cenário que houve a necessidade de fazer um estudo mais completo, 

capaz de obter resultados mais precisos dos usuários. 

A complexidade e a singularidade das necessidades de informação dos 

usuários, passaram a ser reconhecida a partir do momento em que foi observado 
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que a metodologia dos estudos de usuários se mostrava inadequada para esclarecer 

a natureza e as necessidades de quem buscava informação e que, além disso, seria 

impossível prover todas as informações necessárias em todas as circunstâncias. 

(MARTYN ,1974) 

Para Martinez-Silveira e Oddone (2007), os estudos na década de 1980 por 

meio da Ciência da Informação eram centrados nos sistemas de informação e na 

eficiência. O perfeito funcionamento desses sistemas e dos mecanismos de 

recuperação da informação era a maior preocupação. Assim, os estudiosos, 

deixaram de enfatizar os sistemas propriamente ditos e passaram a valorizar mais a 

perspectiva do usuário. 

A partir da década de 1990 os estudo de usuários adotam uma nova postura, 

um novo olhar sobre os sujeitos, buscando compreendê-los, bem como as ações, 

indissociáveis do contexto histórico e sociocultural (GANDRA, 2012). 

Para Oliveira (2013), fez-se necessário uma evolução dos estudos de 

usuarios,  que passou a ser chamado de comportamento informacional, originário da 

língua inglesa, mais conhecida na literatura estrangeira de Ciência da Informação 

como information behavior, também encontrado em idioma espanhol com o termo 

conducta informacional.  

A necessidade informacional se caracteriza por uma experiência subjetiva, 

que ocorre apenas na mente de cada indivíduo, não sendo, portanto, diretamente 

acessível ao observador. Pode ser descoberta por inferência por meio do  

comportamento, ou quando anunciada pela própria pessoa. A busca informacional 

consiste na tentativa intencional de encontrar informação como conseqüência da 

necessidade de satisfazer um objetivo (MARTINEZ-SILVEIRA ; ODDONE, 2007). 

  Estudo de comportamento informacional é um complemento do estudos de 

usuários, ele veio para ser uma evolução na realização do estudo de comportamento 

de busca de informação. Comportamento informacional é a busca de informações 

para as várias atividades desenvolvidas pelos individuos diariamente. Inclui, por 

exemplo, a maneira  de  lidar com a informação, incluindo o modo de busca  e como 

se utilize a informação (CESARIN; OLIVEIRA, 2012). Como  procedimento de 

obtenção da informação, quando bem encadeado tende a facilitar a recuperação da 

mesma, ocorrendo de  maneira mais acessível e rápida, os usuários podem obter  
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melhor grau de aprendizagem e várias opções de utilização de inúmeras fontes de 

informações se bem utilizada (OLIVEIRA, 2013).  

O comportamento informacional é todo comportamento humano relacionado 

às fontes e canais de informação, isso inclui a comunicação pessoal e presencial, 

inclusive a busca ativa e passiva de informação. Assim como a recepção passiva de 

informação, como a que é transmitida ao público quando este assiste aos comerciais 

da televisão sem qualquer intenção específica em relação à informação fornecida 

(WILSON, 1999). 

 Wilson (1999) sugeriu uma apresentação gráfica das temáticas de estudo da 

área a fim de facilitar a compreensão do campo de estudo, a partir da análise de 

uma série de estudos e modelos apresentados que investigavam as atividades 

particulares relativas ao comportamento informacional.  Conforme o autor, as áreas 

que estudam o comportamento informacional se complementam, isto é, a área de 

comportamento informacional pode ser subdividida em dois planos [...] cada um 

destes planos refere-se a uma área específica de pesquisa dentro do campo maior 

de investigação que é denominado de comportamento informacional. 

O comportamento informacional engloba o subcampo comportamento de 

busca de informação e pode ser visto como o campo mais geral de investigação, 

que tem como objetivo investigar os métodos empregados na busca por informação. 

Ele é o resultado do reconhecimento de alguma necessidade de informação sobre 

determinado assunto que se queira ter conhecimento, dessa forma, o indivíduo 

realiza vários procedimentos de busca da informação para suprir essa lacuna, o 

paralelo entre comportamento e busca informacional não é algo casual, pois, a 

atividade mais complexa dentro do comportamento informacional é justamente a 

busca, por envolver, no mesmo processo diferentes etapas, ou características. 

(WILSON, 1999) 

O comportamento de busca e uso da informação relacionado a uma atividade 

complexa, envolve vários aspectos. Tais atividades podem ser analisadas sob 

muitas formas, as quais podem apresentar alterações devido a fatores, como o 

direcionamento que cada área do conhecimento propicia às pesquisas, a atividade 

que a pessoa exerce, em que etapa da vida profissional se encontra, entre outros. 

Esses fatores podem fazer com que o indivíduo utilize fontes de informação 
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específicas e adote etapas e procedimentos diferenciados de outros indivíduos 

(CRESPO, 2005). 

Os seres humanos estão programados para aprender, contudo quando 

aprendem de maneira sitematizada a buscar e produzir conhecimento, os processos 

podem ser mais eficientes. Portanto, gerar conhecimento que possa ser utilizado em 

prol da conscientização, da educação e da construção da cidadania com o uso 

desse saber, é um dos desafios dos pesquisadores da ciência da informação 

(GASQUE; COSTA, 2010). 

 O comportamento informacional, entendido como processo natural do ser 

humano no papel de aprendiz da própria vida, empreende a visão ampla do 

pesquisador. Exige, ainda, compreensão das relações estabelecidas em 

determinado espaço-tempo em que ocorrem ações de busca, uso e transferência de 

informação. Os indivíduos se engajam nessas ações quando têm necessidade de 

informação (GASQUE; COSTA 2010). 

 

2.2 Biblioteca universitária  

 

A biblioteca universitária possui papel essencial na formação de novos 

profissionais em nosso país. A função principal da Biblioteca Universitária é servir 

como repositório e disseminador do conhecimento de uma universidade, de uma 

especialidade ou de um centro de pesquisa (SANTOS, 2012). 

Vive-se um momento em que cada vez mais é cobrado da sociedade o 

conhecimento. Conhecimento é algo pessoal e intransferível. Por esta razão as 

pessoas buscam cada vez mais qualificações. Em função disso, o número de 

matrículas nas universidades são crescentes, como se pode notar pelos dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Censo da Educação 

Superior, a coleta dos dados relativos a 2009. 

A biblioteca universitária insere-se nas Instituições de Ensino Superior. O 

objetivo delas é apoiar os conteúdos ministrados nos currículos de cursos, além de 

oferecer subsídios para a comunidade acadêmica. (MORIGI; SOUTO, 2005) 
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Este tipo de biblioteca, seleciona, administra, organiza e gera informação para 

os estudantes universitários.  Destina-se a um público integrado por corpo discente e 

docente e também atende ao público em geral (SANTOS, 2012). 

De acordo com Gomes (2004), para que as faculdades tenham os cursos 

aprovados e regulamentados, é necessário passarem por uma “perícia” promovida 

pelo Ministério da Educação (MEC), que realiza  fiscalização na faculdade em todos 

os aspectos, com objetivo de verificar  a estrutura para habilitar o curso. A biblioteca 

universitária possui papel muito importante, contando com 40% da nota total. Assim, 

entende-se a importância dada pelo órgão regulamentador à biblioteca, pois ela se 

constitui o universo de todos os cursos, em que o estudante, pesquisador e 

professor tem acesso à literatura desejada, capaz de produzir conhecimentos e 

novas perspectivas.  

Para Modesto (2011), a biblioteca universitária é uma instituição 

pluridisciplinar de formação dos quadros de profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. De acordo com a 

comunidade científica da área de biblioteconomia e ciência da informação no Brasil, 

a biblioteca universitária tem como objetivo principal apoiar os programas de ensino, 

pesquisa e extensão (MORIGI; SOUTO, 2005).   

Vinculada à Instituição de Ensino Superior, a biblioteca universitária deve 

seguir as diretrizes administrativas e políticas tendo autonomia limitada, de acordo 

com pesquisa sobre padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Educação 

(MEC). A biblioteca é apenas uma exigência legal nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) (OLIVEIRA, 2013).                                        

As primeiras universidades surgiram no interior das ordens religiosas, a partir 

dos séculos VII. Entre as mais notáveis, estão a Universidade de Bolonha, na Itália. 

Posteriormente a Universidade Sorbonne, em Paris, considerada o “Centro filosófico 

e teológico do mundo” (MARTINS, 1996). 

Sorbonne foi fundada como colégio integrante da Universidade de Paris, em 

1257, por Robert de Sorbón, com a intenção de facilitar o ensino da teologia para 

estudantes pobres (MARTINS, 1996). Por sua vez, Paris tornou-se  centro cultural e 

científico na Europa, com mais de 20.000 estudantes. Três séculos depois, 

converteu-se em lugar privilegiado para a realização de debates teológicos e teve  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Paris
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papel importante nas querelas religiosas contra os jesuítas, no século XVI, e contra 

os jansenistas, no século XVII. 

 No século XVI, Sorbonne e a Universidade de Paris passaram a ser 

sinônimos. Sorbonne era considerada o núcleo principal da Universidade por ser a 

faculdade mais importante. Em 1622, o cardeal Richelieu, que havia sido estudante 

da Sorbonne, torna-se o provedor e, em 1627, promove a renovação dos edifícios, 

além de construir a magnífica capela de Santa Úrsula. Posteriormente, os edifícios 

construídos por Richelieu foram demolidos, com exceção da capela, onde está o 

túmulo de Richelieu. A nova construção forma um retângulo de 21.000 metros 

quadrados, três vezes maior que a Sorbonne erguida pelo cardeal. (MARTINS, 

1996) 

Em Sorbonne instala-se a Biblioteca que se torna um exemplo de biblioteca 

universitária baseada nas idéias de Jean Bonnerot. Na obra intitulada La Sorbonne 

(1927), o autor descreve a biblioteca como local sagrado, referindo-se às limitações 

de acesso, com prudência necessária para conhecer o que se pesquisa. (MARTINS, 

1996) 

A Biblioteca da Sorbonne abriu pela primeira vez as portas em 03 de 

dezembro de 1770 sob o nome da biblioteca da Universidade de Paris.  As coleções 

atualmente  contêm 20.000  volumes de quatro grupos. Atualmente a biblioteca de 

Sorbonne está situada dentro dos prédios históricos da Sorbonne, há dois anos foi 

totalmente reformada e apresenta salas que misturam, a aparência histórica do 

prédio da Sorbonne, com pinturas e estátuas, e a infraestrutura de uma biblioteca 

moderna. A biblioteca está aberta aos estudantes das universidades  de Paris a 

partir do terceiro ano de licença, e para estudantes das outras universidades a partir 

do primeiro ano de Pós-graduação, os estudantes a chamam de “BIS” (GIVODAN, 

[s. d.]). 

A primeira universidade na América surgiu no século XVI no Peru, no ano de 

1551 e depois no México em 1553.  No Brasil foi somente no século XX que elas 

começaram a fazer parte da sociedade universitária, começando no Paraná em 

1912 (UFPr), no Rio de Janeiro em 1920 (UFRJ) e, em São Paulo, em 1934 (USP)   

A  UFRJ(1951), em parceria com a Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADtas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jansenismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/1622
https://pt.wikipedia.org/wiki/1627
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recursos humanos para pesquisa no  país  e com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da 

Educação  voltada para a formação de recursos humanos de alto nível em todas as 

áreas do conhecimento possui ótima infraestrutura para pesquisas. As duas 

instituições concedem bolsas de estudo, porém a Capes também é responsável pelo 

Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e realiza a avaliação dos cursos de 

mestrado e doutorado no país (ABREU, 2011).  

A UFRJ possui um Sistema de Bibliotecas e Informação (SIBI), com início em 

1983, a partir de projeto proposto por comissão de bibliotecários coordenada pela 

professora Lena Vânia Ribeiro Pinheiro. O sucesso desse trabalho demonstrou à 

Universidade a necessidade de nova organização da estrutura sistêmica 

centralizada para a administração de sua biblioteca (SISTEMA DE BIBLIOTECAS E 

INFORMAÇÃO DA UFRJ, 2016). 

O Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ (SiBI), há 26 anos 

desenvolve ações para promover a integração das bibliotecas da UFRJ (figura 4), 

bem como para integração às políticas acadêmicas e administrativas da instituição. 

É consolidado o reconhecimento do papel como estrutura de apoio indispensável 

aos programas de ensino, pesquisa e extensão e à cooperação técnico-científica, 

cultural, literária e artística da instituição.  

Orgão responsável pelo aperfeiçoamento das bibliotecas, o SiBI atua de 

modo constante na capacitação contínua de seus componentes, atualizando e 

realizando a manutenção necessária dos acervos, incrementando e informatizando e 

estabelecendo políticas de informação e padrões técnicos. O SiBI, gerencia as 

bibliotecas integrantes do sistema através da coleta de dados com periodicidade 

anual para a base BAGER (Base Gerencial), a partir da referida base, tem aporte 

para avaliação do progresso e desempenho das bibliotecas, assim como também 

detectar a insuficiência de pessoal, acervo e infraestrutura que serão atendidas 

pelos recursos orçamentários que possui e por projetos e editais que está envolvido. 

Dessa forma, o trabalho do SiBI visa colocar as bibliotecas da UFRJ no mesmo 

padrão de qualidade que a universidade oferece à sociedade em suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão (SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO DA 

UFRJ, 2016). 
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A história das universidades no Brasil privilegia as bibliotecas universitárias 

por serem compactadas e disciplinadas. Os primeiros estabelecimentos de ensino 

superior formaram quadros profissionais para os serviços públicos voltados à 

administração do País. Com privilégios às áreas de medicina, engenharia e direito 

(SANTOS, 2012). 

A biblioteca firma-se como lugar de leitura, substituindo escolas leigas pelas 

religiosas, exclusivo meio de aquisição e transmissão de cultura, deste modo, a 

universidade forma-se pela colaboração de mestres e discípulos, sendo o 

pensamento cristão um esforço generalizado para recuperar, conservar, incorporar e 

assimilar os valores morais, políticos, jurídicos, literários e artísticos (MENDONÇA, 

2000). 

A concepção da Universidade no Brasil pode ser vista por duas vertentes: a 

primeira visa a instalação da Escola Normal Superior, responsável pela formação 

especializada em aperfeiçoar professores de ensino secundário e normal, liderada 

pelos católicos que defendem a universidade, como “agência de homogeneização 

de uma cultura média, projeto de recuperação do país de caráter moralizante que 

passava pelo resgate da tradição católica na formação da alma nacional”. A segunda 

vertente acredita na universidade com o objetivo de desenvolver a pesquisa 

científica e altos estudos indispensáveis ao progresso do País, que absorve os 

egressos da Escola 5 Politécnica e constrói as verdadeiras “usinas mentais, local 

onde se formam as elites pensantes do País, local de produzir conhecimento 

indispensável ao progresso técnico e científico” (MENDONÇA, 2000, p.131-150).  

A verdadeira biblioteca universitária destaca -se pela excelência dos serviços 

prestados à comunidade acadêmica, assim ratifica a  função social. O conhecimento 

passa a ser recurso estratégico para instituições e a biblioteca acadêmica se 

organiza para gerar, disseminar e favorecer o uso da informação (SANTOS, 2012). 

Ferreira (1980) afirma que a biblioteca universitária é um dos principais 

instrumentos que a universidade dispõe para atingir as finalidades. É importante 

para o ensino geral, e proeminente no ensino superior, em virtude do valor da 

própria universidade, pois nenhuma outra instituição ultrapassa em magnitude a 

contribuição universitária, a qual torna possível o formidável avanço tecnológico e 

científico que se registra atualmente em todos os campos de conhecimento.  
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Desse modo, a biblioteca universitária objetiva fornecer infraestrutura 

bibliográfica e documental aos cursos, pesquisas e serviços vinculados às ordens 

religiosas que sustentam o movimento de criação das universidades (SANTOS, 

2012). 

2.2.1 A função de uma biblioteca universitária 

 

A Biblioteca universitária tem por objetivo apoiar as atividades de ensino e 

pesquisa por meio do acervo e dos services, atende estudantes, professores, 

pesquisadores e comunidade acadêmica em geral. É também vinculada à unidade 

de ensino superior, sendo instituição pública ou privada. A Biblioteca Universitária dá 

continuidade ao trabalho iniciado pela Biblioteca Escolar (Santos, 2012). 

Para Ortega(1987), a universidade  desenvolve competências para lidar com 

a universalidade do saber, respeita o compromisso histórico e o avanço da ciência,  

como a importância da formação profissional e o desenvolvimento das sociedades e 

dos povos. Tem compromisso social e sintonia com a realidade da população ao 

impulsionar as ações e anseios para além dos muros da universidade. Para 

revitalizar e implantar bibliotecas nas universidades, há  necessidade de 

profissionais da área. O bibliotecário passa a ser o principal colaborador, tanto do 

cientista, como do pesquisador, utilizando assim as técnicas biblioteconômicas, 

impulsionando maior avanço.  

Conforme Macedo e Modesto (1999),  a missão da biblioteca universitária é a 

capacitação do estudante e do professor, no sentido de torná-los usuários 

independentes da informação. Usar corretamente os recursos informacionais e os 

princípios de pesquisa bibliográfica contribui com novas produções de conhecimento 

e apoio em normas documentais. 

A biblioteca universitária é a interface entre os usuários e a informação, que 

contribui para aperfeiçoar, buscar e recuperar a informação. Portanto, as bibliotecas 

universitárias influenciam no desempenho e produtividade da comunidade 

acadêmica. O público-alvo é a comunidade acadêmica, com propósitos e interesses 

específicos, compreendendo as peculiaridades das áreas e níveis dos usuários 

(MODESTO, 2011). 
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A biblioteca universitária tem importante função na formação acadêmica dos 

usuários. Além de manter boa estrutura e organização, deve atender de maneira 

completa e satisfatória a todos os públicos a quem ela abrange. Por meio da 

organização da informação fornecida pela biblioteca, é que o usuário terá suporte 

para o desenvolvimento das pesquisas, e assim suprir as necessidades 

informacionais. As bibliotecas universitárias atendem os professores, estudantes de 

graduação e de pós-graduação, pesquisadores, bem como estudantes e professores 

de outras instituições (SANTOS, 2012).  

 Mendonça (2000) argumenta que a universidade compete o estudo científico 

dos grandes problemas nacionais, gerando um estado de ânimo nacional capaz de 

dar força, eficácia e coerência à ação dos homens, independente das divergências e 

diversidades de ponto de vista. Nessa instituição seriam formadas as elites de 

pensadores, sábios, cientistas, técnicos e os educadores. Nesta esfera, a 

informação na universidade torna-se elemento básico para gerar novos 

conhecimentos. Por isso, as bibliotecas tem a missão de produzir e disseminar 

conhecimento,  ao desenvolver visão crítica  dos usuários e buscar soluções práticas 

para os problemas sociais, por meio da pesquisa. 

Macedo e Modesto (1999) alertam para a necessidade de compreender as 

peculiaridades dos usuários como  forma de qualificar e personalizar o atendimento, 

pois os serviços oferecidos pelas bibliotecas contribuem para facilitar a vida 

acadêmica dos usuários e certamente trarão vantagens à vida pessoal e profissional 

futura. 

 

2.3 Bibliotecário 

O Bibliotecário é um profissional liberal que pode ser bacharel, mestre ou 

doutor. O trabalho principal é tratar a informação e a tornar acessível ao usuário 

final, independente do suporte informacional. O bibliotecário tem a responsabilidade 

de identificar a demanda de informação em diferentes contextos, levando em 

consideração a diversidade do público. (AMORMINO JR., 2014) 

 Conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o bibliotecário é 

um profissional da informação, documentalista e analista de informação. Para o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade_cultural
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exercício desta ocupação é requerido Bacharelado em Biblioteconomia e ter 

inscrição no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) para exercer a função.  

Para Barros (2015), para ser um profissional de biblioteconomia, é importante 

que o idividuo goste de lidar com o público, além de ter interesse em se atualizar e 

adquirir cultura. Outras habilidades relacionam-se à capacidade de organização, à 

observação, à boa memória, à atenção a detalhes, ao dinamismo, à pró-atividade, 

ao interesse pelas diferentes culturas e visão organizacional apurada. 

De acordo com a Associação Bibliotecária do Paraná (2016), a mais antiga 

biblioteca do mundo foi construída há sete séculos antes de Cristo, e pertenceu ao 

Rei assírio Assurbanipal. O acervo era constituído por 22.000 peças de argila em 

escrita cuneiforme.   

No Egito, a Biblioteca de Alexandria foi erguida no século 3 a.C. e todo 

conhecimento adquirido até então se encontrava nos mais de 700.000 papiros e 

pergaminhos. A Biblioteca mencionada foi uma das mais importantes do mundo 

antigo e uma das mais importantes da História, por séculos preservou 

conhecimentos de várias áreas e distintos povos. Muito do acervo foi destruído e 

perdido, hoje só possui fragmentos ou relatos do que foi o acervo dessa biblioteca, 

que chegou a possuir centenas de milhares de manuscritos, alguns sendo cópias 

únicas de obras que ficaram perdidas na História (FLOWER, 2010). 

A invenção da imprensa no século XV permitiu que as bibliotecas se 

multiplicassem e criou, também, a necessidade de uma melhor conservação do 

acervo. Isso por que o número de livros e de frequentadores das bibliotecas 

aumentou muito (FERNANDES, 2016). 

Na Alemanha, em 1886, havia uma espécie de exame oferecido à 

comunidade acadêmica para o exercício em bibliotecas da Universidade de 

Gottingen. A preparação para o exame era oferecida por Karl Dziatzko e ainda não 

era uma escola de biblioteconomia.  A primeira escola de biblioteconomia (library 

school) foi estabelecida por Melvin Dewey, criador do sistema decimal Dewey em 

1887, na Columbia University, chamada Columbia School of Library Economy, 

portanto a primeira instituição voltada ao ensino de biblioteconomia foi a escola de 

Columbia. No ano seguinte, em 1888, a escola de Columbia se mudou para Albany 

e se tornou a State Library School situada no estado de New York (BARROS, 2015). 
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A escola de biblioteconomia mais antiga da Europa é a da Universitat de 

Barcelona, fundada em 1915, dois anos antes da criação da escola de 

biblioteconomia na Universidade de Londres (1917). Na França, somente após a 

criação da École nationale supérieure des bibliothecáires, em 1963 é que a 

biblioteconomia se tornou um objeto de ensino distinto. (CASTRO, 2000) 

O primeiro Curso de Biblioteconomia no Brasil foi criado pelo Decreto nº 

8.835, de 1911, com início em abril de 1915 na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, tendo como diretor Manuel Cícero Peregrino Silva. O curso passou por 

constantes reformas, que acompanham as mudanças na concepção do que é ser 

bibliotecário (CASTRO, 2000). 

Em 1923, o curso da Biblioteca Nacional parou de funcionar devido às 

mudanças instituídas em regulamento do Museu Histórico Nacional que estabelecia 

a criação do Curso Técnico. O curso buscava formar profissionais para atuar na 

Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional. Por não haver mudanças, as atividades 

do curso de Biblioteconomia encerraram-se, voltando as atividades em 1931 

(CASTRO, 2000). 

Em 1949, a Biblioteca Central da Universidad Del Chile fundou a primeira 

escola de treinamento de bibliotecários. Em 1957, foi fundada a Escola Nacional de 

Bibliotecários na Argentina, no prédio da Biblioteca Nacional em Buenos Aires 

(BARROS, 2015). 

O programa deste curso pioneiro se inspirava no modelo francês École de 

Chartes, com ênfase ao aspecto cultural e informativo.  Na década de 40, várias 

universidades incluíram o curso de biblioteconomia. No Brasil, o primeiro 

bibliotecário foi o jesuíta português Antônio Gonçalves, em 1604, na biblioteca do 

Colégio da Bahia. Naquele período e até o início do século XX não havia cursos de 

formação de bibliotecários no Brasil (CASTRO, 2000). 

De acordo com Miranda (2011), o foco se deslocaria cada vez mais da 

biblioteca e das técnicas e métodos de organização para o usuário e seus modos de 

lidar com a informação. 

Atualmente, existem 39 cursos de Biblioteconomia no país, que tem formado 

profissionais para atuar não só na organização, análise e tratamento de livros, mas 

também com publicação e informação de qualquer natureza, incluindo a digital 

(MELO, 2011). 



29 

 

 Ranganathan,   matemático e famoso bibliotecário da Índia, considerado o 

pai da biblioteconomia no país, em 1913, conseguiu o primeiro bacharelado 

graduando-se em Matemática na Universidade de Madras. Ele finalizou o curso em 

1916. E tornou-se, então, professor de matemática, exercendo essa atividade por 

sete anos em três universidades de Madras. Ranganathan era um homem 

extremamente politizado como profissional, lutava pela melhoria de condições de 

trabalho, e como professor preocupava-se com o ensino e a pesquisa no país em 

que nasceu. Ingressou na Escola de Biblioteconomia na College University em 

Londres, para aprimoramentos e especialização no curso. No retorno à Índia, 

Ranganathan começa a dar aulas de biblioteconomia, lecionando por quarenta anos 

em diversas universidades indianas. Em 1928, ele idealiza as Cinco Leis da 

Biblioteconomia: Os livros são para usar; a cada leitor seu livro; a cada livro seu 

leitor; poupe o tempo do leitor; a biblioteca é um organismo em crescimento. As leis 

oferecem recomendações especiais para os bibliotecários com potencial de 

planejamento e oferta de serviços aos usuários em todos os tipos de bibliotecas 

(ARAÚJO, 2011). 

Além da criação das Cinco Leis da Biblioteconomia, ainda deu ao ramo da 

biblioteconomia três importantes contribuições, quais sejam, a criação e introdução 

de três níveis distintos para os classificacionistas e classificadores: o plano da idéia, 

o plano verbal e o plano notacional à introdução da abordagem analítico-sintética 

para identificar assuntos e estabelecimento de dezoito diretrizes que são 

consideradas instrumentos para avaliar sistemas de classificação (ARAÚJO, 2011). 

O bibliotecário possui responsabilidade enorme, pois depende dele o 

resultado das ações efetuadas dentro da biblioteca. Se ele considerar a educação 

em um sentido amplo, e não ficar limitado somente ao ensino, mas, principalmente, 

voltada à formação de hábitos e atitudes  do estudante, ele não se restringirá a ser 

um mero técnico-administrativo a serviço da escola. Ele irá lutar pela conquista da 

igualdade de oportunidades sociais que possibilitem a todos os estudantes o acesso 

ao conhecimento registrado (CALDIN, 2001). 

 Embora alguns bibliotecários se preocupem somente com a função educativa 

da biblioteca, a maioria acredita e defende que ela tem uma função cultural a 

desempenhar.  Muitos ainda preocupam-se em transformar a biblioteca em um 

mecanismo real para a formação da consciência crítica do educando.  Um dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
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desafios dos bibliotecários na atualidade diz respeito ao papel que deve assumir 

como agente transformador com o enfoque informacional e, consequentemente, com 

as mudanças ocorridas na sociedade.  A representatividade do profissional da 

informação nesse contexto salienta como o mesmo pode atuar de forma promissora, 

agindo como agente educacional de transformação onde ele assume a competência 

informacional, adotando e disseminando práticas transformadoras na sociedade 

(PIRES, 2012). 

Cabe lembrar que no Brasil a criança tem pouca chance de desenvolver um 

senso estético e crítico apurado, então, um dos papeis do bibliotecário é atuar como  

centro promotor da leitura.  É muito importante para o bibliotecário fazer uso desse 

instrumento com a finalidade de obter o aprimoramento intelectual e desenvolver a 

criticidade, transformando-se em um leitor seletivo que aprende a separar o joio do 

trigo nessa plantação imensa e descontrolada que é o universo de informações 

registradas (CALDIN, 2001). 

Para o bibliotecário integrar-se em uma sociedade que transformou a 

informação em um elemento vital para o seu desenvolvimento é essencial que tal 

profissional possa trabalhar como intermediador, gerindo o conhecimento e atuando 

também como mediador informacional educacional (PIRES, 2012). 

 Na visão de Pires (2012), o bibliotecário com o conhecimento tem a 

capacidade de fazer o leitor desenvolver o prazer em escolher um livro, folhear, ler, 

absorver os pensamentos apresentados, refletir sobre eles e formar opiniões, 

deixando-o apto para adquirir competências para a escrita criativa. 

 

[...] os Bibliotecários continuam a representar um fator de ligação entre as 

demandas dos usuários e as soluções técnicas, gerenciado e provendo acesso à 

informação. Talvez o papel do Bibliotecário, que tradicionalmente tem sido o de 

encontrar, analisar e disponibilizar informação, possa se desenvolver para a 

função de um gerente de informação em rede (PIRES, 2012). 

 

Prioritariamente, o propósito do bibliotecário é inserir o livro como hábito 

rotineiro do leitor, fornecendo meios que lhe permitam acesso amplo ao acervo 

impresso, objetivando atraí-lo não apenas pelo seu teor, mas da mesma forma pelo 

seu formato. Dessa forma, tanto o estímulo necessário ao hábito de ler, quanto o 

prazer pela leitura, espera-se ser incentivado. Por meio do processo de mediação da 
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leitura, representado na prática de ler para os mais diversos públicos, o bibliotecário 

exerce sua atribuição de forma gratificante e espontânea. É indispensável que por 

parte do bibliotecário seja demonstrada uma inegável satisfação por essa atividade e 

junto com os leitores partilhar a almejada troca de experiências que se busca 

através dessa atividade (RUSSO, 2011). 

O bibliotecário tem a função de instruir o usuário, independente do tipo de 

biblioteca, na eficácia da informação disponibilizada nos acervos físicos e virtuais, o 

bibliotecário deve estar diretamente ligado à biblioteca e deve ser hábil na busca e 

uso da informação. A área de atuação do bibliotecário quando devidamente 

praticada torna muitos leitores em verdadeiros conhecedores da informação 

(SANTOS; FIALHOS, 2000). 

A conexão entre a criança e o mundo não tem sido definida por muitos desde 

cedo, faz-se necessário desenvolver valores morais e éticos que servirão de pilar 

para atos no futuro por meio da leitura, em virtude também da precária situação 

econômica vivenciada por grande parte das famílias brasileiras. Face o exposto, 

justifica-se a relevância dos profissionais de biblioteconomia e educadores em 

integrar o estudante ao mundo da leitura. Distintamente do professor, que 

geralmente está preso a currículos e exames, o bibliotecário tem maior autonomia 

em termos de dialógo com o leitor e com a apresentação de propostas sem se sentir 

pressionado a evidenciar resultados. No campo da educação, o bibliotecário pode 

possibilitar elevada colaboração para a instrução do indivíduo, ampliando o 

conhecimento por meio do hábito da leitura, uma vez que, a mesma expande o 

entendimento de modo significativamente considerável (RUSSO, 2011). 

Para Pires (2012), a formação profissional do bibliotecário pode indicar que 

está voltada para os aspectos mais técnicos da profissão que visam a propiciar ao 

usuário a rápida e pertinente recuperação de informações. cPode-se levar em conta 

a dimensão social e educativa contida na relação entre produção do conhecimento, 

necessidade de informação das várias camadas sociais, acesso ao saber produzido 

e sistematizado, poder e dominação. 

Em 24 de maio de 2010, foi sancionada a Lei federal de Nº 12.244 que torna 

obrigatória a instalação de uma biblioteca com pelo menos um livro por aluno em 

todas as instituições de ensino públicas e privadas do país até 2020 (PORTAL 

MUITO MAIS QUE LIVROS, 2015; LEI Nº 12.244, DISPÕE SOBRE A 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.244-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.244-2010?OpenDocument
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UNIVERSALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO 

PAÍS, 2010). 

O bibliotecário de acordo com o portal Brasil profissões (2015) é o profissional 

responsável pela organização e pelo tratamento e propagação das informações, 

tendo dentre suas atribuições à análise dos livros, documentos, revistas, realização 

de compras, seleção dos materiais da biblioteca, permuta e oferta de documentos 

iconográficos, bibliográficos e audiovisuais. Ele restaura, conserva, encaderna e zela 

pelo acervo sob sua competência. Tem como principais funções cuidar do 

arquivamento e registro dos materiais, realizar a análise e processamento dos 

documentos, baseado em sistemas e códigos internacionais.  De acordo com 

procedimentos da biblioteconomia, o bibliotecário ordena seu trabalho com a 

finalidade de conceder os elementos que facilitem o acesso dos usuários, 

conservando a organização do banco de dados, instrui o usuário na localização do 

material, orientando-o quanto o apropriado uso das fontes de referência e 

disponibilidade de recursos bibliográficos, promove o intercâmbio com instituições de 

mesma finalidade, livrarias, autores e editores, gerenciando oportunamente redes e 

sistemas de informação. Além de ser encarregado de manter as boas condições dos 

materiais armazenados, facilitar e intermediar o processo de acesso cognitivo dos 

usuários, realizar a elaboração de sumários, índices, resumos, cabeçalhos e 

glossários de assuntos fazendo uso de artifícios de automação. 

O bibliotecário trabalha com a ciência da informação e a gestão do 

conhecimento, portanto, além de organizar e armazenar, ele oferece suporte e 

disponibiliza informações para tomada de decisão importante. Elabora estudos e 

pesquisas, recurso informacionais, desenvolve ações educativas, desenvolve 

projetos de informação digital e presta serviços de assessoria e consultoria. As 

bibliotecas, centros de documentação, empresas, escritórios jurídicos (organizando 

acervo e trabalhando na pesquisa sobre jurisprudência) são os campos de maior 

atuação do bibliotecário, afirma o portal Brasil profissões. 

Há funcionários que trabalham em biblioteca sem ter formação de 

bibliotecário. Os bibliotecários devem ter diploma em biblioteconomia. Bibliotecários 

de referência e bibliotecários infantis trabalham diretamente com o público. O 

mesmo vale para os bibliotecários que trabalham em bibliotecas 

volantes/circulantes. Bibliotecários catalogadores e administradores, entre outros, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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trabalham nos bastidores. Mas todos os bibliotecários cumprem serviço público, 

mesmo que o público nunca os veja (BARROS, 2015). 

Os bibliotecários devem assumir o papel de defender a existência da 

biblioteca. Muitos pensam que o Google é capaz de responder a qualquer pergunta, 

isso não é verdade. Apenas os materiais impressos ou bancos de dados caros 

oferecem respostas completas para algumas perguntas. É preciso um bibliotecário 

para navegar através de um mar de informações e ajudar usuários a encontrar o que 

é mais útil para suas necessidades individuais (BARROS, 2015). 

O bibliotecário para trabalhar com gerenciamento em unidades de informação 

associado à disseminação da informação compete às competências técnico-

científicos, abordadas por Valentim (2002) que são: 

Desenvolver e executar o processamento de documentos em distintos 

suportes, unidades e serviços de informação; Selecionar, registrar, 

armazenar, recuperar e difundir a informação para os usuários de unidades, 

serviços e sistemas de informação; Planejar, constituir e manipular redes 

globais de informações (VALENTIM, 2002). 

As associações de bibliotecários trabalham em questões que são maiores do 

que uma única biblioteca ou sistema de bibliotecas. Os bibliotecários defendem 

vigorosamente a liberdade intelectual, a igualdade de acesso à informação para 

todos, e o conceito de domínio público na lei de direitos autorais. Ser um 

bibliotecário é um trabalho sério, uma profissão séria (BARROS, 2015). 

 

2.3.1 Áreas de atuação e especialidades 

O bibliotecário tem diversos campos de trabalho possíveis. Ele pode ser 

denominado: Bibliógrafo, Biblioteconomista, Cientista de Informação, Consultor de 

Informação, Especialista de Informação, Gerente de Informação e Gestor de 

Informação. Ele também pode trabalhar como educador (PORTAL BRASIL 

PROFISSÕES, 2015). 

Nas mais diversas áreas é possível que o profissional de biblioteconomia 

exerça suas funções, dentre elas: empresas públicas ou privadas, centros culturais e 

memoriais, sistemas de informações eletrônicas, centros de informação 

https://bsf.org.br/author/moreno/
https://bsf.org.br/author/moreno/
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especializados, em bibliotecas tradicionais, museus hemerotecas, centros de 

pesquisa, arquivos, na gestão de informações editoriais e livrarias, no 

gerenciamento de banco de dados de sites ou portais corporativos (PORTAL 

BRASIL PROFISSÕES, 2015). 

 

As incumbências principais dos bibliotecários de acordo com o portal Brasil 

profissões (2015), são: 

 

 Conservação: Manutenção, preservação e atualização dos acervos. Entende-

se por acervo: papéis, documentos, livros, disquetes e discos óticos. É 

responsável também pela supervisão dos serviços de restauração e 

encadernação. 

 

 Análise da Informação: Estudar, classificar e indexar documentos. Em sua 

atividade, o bibliotecário utiliza códigos internacionais para analisar registros e 

preparar os índices que facilitarão a consulta dos acervos. 

 

 Organização: Gerenciamento dos sistemas de informação. O bibliotecário 

determina o número de funcionários necessários para o serviço, administra os 

recursos financeiros e materiais e a maneira como a informação será 

classificada e guardada. É responsável, ainda, pela indexação, codificação e 

arquivamento dos documentos. 

 

 Seleção e Registro: Planejamento de acervos e coordenação da compra de 

material, escolhendo os temas das coleções, as áreas a serem ampliadas e o 

tipo de informações que devem ser incluídas. O profissional é responsável 

pelo contato com as editoras, pela análise dos catálogos e pela compra de 

obras em geral. 

 

De acordo com o portal Brasil profissões (2015), é favorável para os 

bibliotecários o mercado de trabalho. No setor público está a maior parte da oferta 

de emprego no país, como a Biblioteca Nacional, por exemplo, com cerca de 200 
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profissionais nos quadros, no Rio de Janeiro. Já as empresas privadas constituem 

os maiores empregadores em São Paulo.  

Centros de documentação, bibliotecas e setores de documentação e 

informação das empresas e organizações não governamentais (ONGs) estão em 

expansão, motivadas pela necessidade de organizar o elevado volume de 

informações, bem como o de preservar seus próprios documentos (PORTAL 

BRASIL PROFISSÕES, 2015). 

Resultante disso, há a existência de empresas de consultoria especializadas 

na estruturação de centros de documentação e bibliotecas, a começar da proposta 

de automação até a aquisição e preservação do acervo. Empresas de grande porte 

detêm diversos setores de documentação e bibliotecas, diversas vezes empregando 

um bibliotecário para cada área. (PORTAL BRASIL PROFISSÕES, 2015) 

As editoras e livrarias são setores que demandam  recursos dos profissionais 

de biblioteconomia. A associação de bibliotecários, documentaristas e profissionais 

homólogos  geram uma predisposição à criação de cooperativas. Tais profissionais 

laboram igualmente na prestação de serviços independente, relacionados à 

pesquisa e em museus, cinematecas, arquivos, emissoras de rádio e televisão, 

videoclubes e assessorias (jurídicas, parlamentares, educacionais e empresariais) 

(PORTAL MUITO MAIS QUE LIVROS, 2015). 

O bibliotecário de outrora desempenhava o ofício de organizar as informações 

apenas com o propósito de acesso físico. À medida que a sociedade do 

conhecimento foi promovida pela internet, imensuráveis possibilidades de acesso à 

informação foram concebidas, incluindo as digitais, ocasionando mais uma 

competência ao blbliotecário que é a mediação do processo de acesso cognitivo dos 

usuários a esses conhecimentos (PORTAL MAIS QUE LIVROS, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de analisar a importância dos estudos de comportamento 

informacional para os bibliotecários atuantes em bibliotecas universitárias, foi 

escolhido o método quantitativo. O instrumento de coleta de dados foi o 

questionário, que é um conjunto de perguntas sobre um determinado assunto. O 

mesmo não tem o compromisso de testar a habilidade do respondente, mas medir a 

opinião sobre os interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica 

(YAREMKO; HARARI; HARRISON, 1986). 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

O estudo aplicado é de caráter descritivo e possui abordagem quantitativa. A 

análise quantitativa ocorre mediante a utilização de um questionário padronizado e 

uniformizado com perguntas. Posteriormente, as respostas são mensuradas em 

números, classificados e analisados, utilizando de técnicas estatísticas. Uma 

característica desse método é a inferência, obtendo resultados concretos e menos 

passíveis de erros de interpretação, tendo precisão e controle (Baptista; Cunha, 

2007). 

Os resultados obtidos são apresentados em gráficos organizados segundo 

critérios de ordenamento, frequência, categorias e outros. O objetivo é fazer uma 

análise e interpretação dos dados, com o material levantado, realizar relações entre 

as variáveis envolvidas com base nas evidências levantadas, identificar 

semelhanças ou relações entre realidade e teoria e sugerir novas observações. 
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3.2    Instrumento de coleta de dados  

 

Para realização desse estudo, optou-se pela aplicação de um questionário, 

um dos instrumentos mais utilizados para a coleta de dados em estudo de usuários 

desde os primórdios. Assim, as questões que compõem esse questionário são para 

identificar o perfil dos bibliotecários atuantes em bibliotecas universitárias, bem como 

as percepções em relação a importância do estudo de comportamento informacional 

nas bibliotecas universitárias e na vida dos usuários.  

 Marconi e Lakatos (2003), explicam que o questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Explicitam que esse 

instrumento  pode atingir, ao mesmo tempo, uma grande população dispersa numa 

ampla região geográfica, dando maior grau de liberdade e tempo ao respondente. 

 Para Baptista e Cunha (2007), este instrumento é um dos métodos mais 

utilizados e consiste numa lista de questões formuladas pelo pesquisador a serem 

respondidas pelas pessoas que serão pesquisadas, para obtenção de dados, 

escolhidos pelos mais diversos métodos de amostragem. Ressaltam que a ausência 

do entrevistador no momento do preenchimento das questões implica maior cuidado 

na formulação dessas questões. 

O processo de elaboração costuma ser um processo complexo, pois exige 

cuidado na escolha das questões, considerando a sua importância, ou seja, se 

oferece condições para a obtenção de informações válidas. Os temas escolhidos 

devem estar de acordo com os objetivos gerais e específicos e o questionário deve 

ser limitado em extensão e em finalidade para que não fique longo demais e 

cansativo, ou curto demais para obter informações suficientes (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). 
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3.2.1 Coleta e processamento de dados 

 
Com o auxílio da ferramenta “Formulários Google”, que permite a criação de 

questionários de preenchimento online personalizado, foi confeccionado um 

questionário composto de 11 questões. O questionásrio subdivide-se em três partes: 

a primeira refere-se ao perfil do bibliotecário atuante (questões de 1 a 6), a segunda 

refere-se à percepção do bibliotecário acerca do estudo de comportamento 

informacional (questões de 7 a 8), e por fim, a terceira visa identificar quais são os 

obstáculos para a realização do estudo de comportamento informacional na 

biblioteca  (questões de 9 a 11 ). 

Tabela 1 – Relação entre objetivos específicos e questões 

Objetivos específicos Questões 

Identificar o perfil do bibliotecário atuante 1,2,3,4,5,6 

Identificar a percepção do bibliotecário acerca do estudo de 

comportamento informacional 

7,8 

Identificar quais são os obstáculos para a realização do 

estudo de comportamento informacional na biblioteca  

9,10,11 

Fonte: elaboração própria 

 

De acordo com Gil (2012), o pré-teste, ou pesquisa-piloto objetiva testar o 

instrumento de coleta de dados selecionado para a investigação. O pesquisador 

deve fazer o pré-teste com antecedência para que possa detectar as perguntas mal 

elaboradas, supérfluas ou inadequadas a tempo de fazer alterações nos 

instrumentos antes da aplicação. Lakatos e Marconi (2003, p. 227) afirmam que: 

 

A pesquisa-piloto evidenciará ainda: ambiguidade das questões, existência 

de perguntas supérfluas, adequação ou não da ordem de apresentação das 

questões, se são muito numerosas ou, ao contrário, necessitam ser 

complementadas, etc. Uma vez constatadas as falhas, reformula-se o 

instrumento conservando, modificando, ampliando, desdobrando ou 

alterando itens, explicando melhor algumas questões ou modificando a 

redação de outras (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 227). 
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Antes da coleta de dados, foi realizado o pré-teste do questionário com três 

bibliotecários, dois de universidades privadas e um de universidade pública, no dia 

08 de junho de 2016. O pré-teste tem o objetivo de “avaliar possíveis falhas na 

redação do questionário” (GIL, 2010, p. 134). Com a aplicação do pré-teste avaliou-

se a forma das questões, a clareza e a precisão dos termos do questionário. Em 

seguida, foram realizadas as mudanças necessárias.  

O questionário ficou disponível durante o período de 12 a 22 de Junho de 

2016. Foram elaboradas perguntas fechadas, entretanto na opção “outros”, presente 

em algumas delas, foi oferecida a possibilidade de responder abertamente, caso a 

resposta não se encaixasse nas opções do questionário. 

 

3.2.2 Universo e amostra da pesquisa 

 

O universo de pesquisa consiste em um conjunto de elementos que 

possuem as mesmas características definidas na investigação de 

determinado estudo. De modo geral, as pesquisas abrangem um universo tão 

imenso que se torna praticamente impossível analisá-los em sua totalidade. 

Por esse motivo, é muito frequente se trabalhar com uma amostra, ou seja, 

um subconjunto do universo estudado por meio do qual estimam-se suas 

características (LAKATOS; MARCONI, 1991; GIL, 2012). 

 

3.2.3 População 

 

 Marconi e Lakatos (2002, p.41) explicam que, “universo ou população: é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”. 

Nesta pesquisa, o universo é composto pelos bibliotecários que trabalham 

nas instituições universitárias públicas e privadas. Para tanto, foi confeccionado um 
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questionário, composto por 11 perguntas, cujo endereço eletrônico foi 

disponibilizado em cinco grupos da rede social Facebook.  

Os grupos foram escolhidos com base no fato de que são compostos por 

bibliotecários. Os grupos Bibliotecários do Ceará; Bibliotecários do Amazonas; 

Bibliotecários; Bibliotecarios do Rio de Janeiro e Bibliotecários e Documentalistas 

totalizam 3.701 membros.  

 

3.2.4 Amostra 

 

Conforme Marconi e Lakatos (2013), amostra é uma parcela conveniente 

selecionada do universo (população), é um subconjunto do universo. Uma amostra 

para ser boa tem que ser representativa, ou seja, deve conter em proporção tudo o 

que a população possui, todos os elementos da população devem ter igual 

oportunidade de fazer parte da amostra. 

Amostra, é a redução da população à dimensões menores sem perda das 

características essenciais. Tendo em vista que o universo da pesquisa corresponde 

à amostra do universo global, ou seja, os sujeitos que serão efetivamente 

pesquisados (LAKATOS; MARCONI, 2011). 

A população da pesquisa foi composta por 192 ( cento e noventa e dois) 

bibliotecários atuantes em universidades públicas e privadas de vários estados do 

Brasil. Foi realizada amostragem intencional, que se baseia em "selecionar um 

subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 

considerado representativo de toda a população" (GIL, 2012, p. 94).  A amostra 

utilizada na pesquisa foi de 192 (cento e noventa e dois) bibliotecários universitários 

o que equivale a 10% da população. Foram respondidos por completo e 

corretamente 56 questionários dentro da composição da amostra. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marconi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_%28estat%C3%ADstica%29
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3.3  Grupos  da rede social Facebook   

 

A tabela 2 apresenta os nomes dos grupos, membros e quantidade de 

bibliotecários de universidades que se identificaram dentros destes grupos. 

Tabela 2 – Grupos da rede social Facebook 

GRUPO MEMBROS 

 
BIBLIOTECÁRIOS 
UNIVERSITÁRIOS 

 

Bibliotecários do Ceará 
 

590 145 

Bibliotecários do 
Amazonas 

439 129 

Bibliotecários e 
Documentalistas 
 

334 100 

Bibliotecários do RJ 
 

967 326 

Bibliotecários 
 

625 253 

Fonte: elaboração própria 

 

3.3.1 Grupo Bibliotecários do Ceará 

 
Criado em 01 de maio de 2012, administrado por Karinne Sales e Vitor 

Bandeiras Campos, dois bibliotecários residentes no estado do Ceará. O grupo é 

composto por 590 membros. Desses, 145 se identificaram como bibliotecários 

atuantes em bibliotecas universitárias. É um grupo fechado, qualquer pessoa pode 

entrar no grupo e ter acesso aos membros, porém não podem ter acesso às 

publicações postadas. Criado com o intuito, de troca de informações acerca do 

panaroma da carreira de bibliotecário no estado do Ceará. Espaço aberto para 

divulgação de oportunidades, cursos, eventos científicos e culturais, dicas de leitura 

e lazer, novidades e notícias relevantes ao meio. 

https://www.facebook.com/groups/bibliotecariosdoceara/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/bibliotecariosdoamazonas/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/bibliotecariosdoamazonas/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/133566966780626/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/133566966780626/?ref=browser
https://www.facebook.com/groups/130966407044337/?ref=browser
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3.3.2 Grupo Bibliotecários do Amazonas 

 
 

Criado em 02 de dezembro de 2011, administrado por Jean Recene, 

bibliotecário na Universidade Federal do Amazonas, residente em Manaus. O grupo 

é composto por 439 membros. Desses, 129 se identificaram como bibliotecários 

atuantes em bibliotecas universitárias. É um grupo aberto, qualquer pessoa pode 

entrar no grupo e ter acesso aos membros e publicações postadas. Criado para as 

áreas de interesses em comum como: Biblioteconomia; Bibliotecários (as); 

concursos; vagas de empregos, estágios e oportunidades na área de bibliotecas, 

arquivos e afins. 

 
 

3.3.3 Grupo Bibliotecários 

 
 

Criado em 22 de outubro de 2011, administrado por Patricia Regina de 

Oliveira, bibliotecária na empresa Instituto Federal Goiano, Campus Avançado 

Hidrolândia, residente na Cidade de Goiânia. O grupo é composto por 625 membros. 

Desses, 253 se identificaram como bibliotecários atuantes em bibliotecas 

universitárias. É um grupo fechado, qualquer pessoa pode entrar no grupo e ter 

acesso aos membros, porém não podem ter acesso às publicações postadas. 

Criado com o intuito, de troca de informações acerca do panaroma da carreira de 

bibliotecários de vários estados. Espaço aberto para divulgação de oportunidades, 

cursos, eventos científicos e culturais, dicas de leitura e lazer, novidades e notícias 

relevantes ao meio. 

 
 
 

3.3.4 Grupo Bibliotecários do Rio de Janeiro 

 

Criado em 05 de dezembro de 2012, administrado por Patricia Nanci Rocha, 

residente na Cidade do Rio de Janeiro. O grupo é composto por 967 membros. 
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Desses, 326 se identificaram como bibliotecários atuantes em bibliotecas 

universitárias. É um grupo fechado, mais qualquer pessoa pode entrar no grupo e ter 

acesso aos membros, porém não podem ter acesso às publicações postadas. 

Criado com o intuito, de troca de informações acerca do panaroma da carreira de 

bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro abrangendo também outros estados. 

Espaço aberto para divulgação de oportunidades, cursos, eventos científicos e 

culturais, dicas de leitura e lazer, novidades e notícias relevantes ao meio. 

 
 

3.3.5 Grupo Bibliotecários e Documentalistas 

 
 

Criado em 11 de junho de 2012, administrado por Valdenia Melo, Diretora 

Adjunta na empresa Instituto M-Educar, residente no Estado do Rio de Janeiro. O 

grupo é composto por 334 membros. Desses, 100 se identificaram como 

bibliotecários atuantes em bibliotecas universitárias. É um grupo aberto, qualquer 

pessoa pode entrar no grupo e ter acesso aos seus membros e publicações 

postadas. Criado para as áreas de interesses em comum de Bibliotecários (as) e 

Documentalistas de vários estados. Espaço aberto para divulgação de 

oportunidades, cursos, eventos científicos e culturais, dicas de leitura e lazer, 

novidades e notícias relevantes ao meio.  

https://www.facebook.com/IMEducar/?ref=br_rs
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 167), “a análise e interpretação 

dos dados constituem o núcleo central da pesquisa”. Na análise, o pesquisador tenta 

evidenciar relações existentes entre o objeto estudado e outros fatores. Por sua vez, 

a interpretação procura dar significado maior às respostas obtidas, associando-as a 

outros conhecimentos.   

Ao todo 56 respondentes colaboraram para o estudo. Para análise dos 

resultados, os dados dos questionários enviados foram tratados com a utilização da 

ferramenta Microsoft Excel 2010. 

 

4.1 Perfil dos bibliotecários atuantes nas bibliotecas 
universitárias   

 

O primeiro aspecto abordado refere-se à identificação das características dos 

bibliotecários atuantes nas bibliotecas universitárias.   

 

4.1.1 Gênero  

 

A Biblioteconomia é um campo de trabalho que tem sido ocupado na maioria 

por mulheres. Observa-se ainda que, em todos os estados brasileiros predomina o 

feminino na profissão bibliotecária. (FERREIRA; VEIGA; TEIXEIRA; EVANGELISTA, 

2012) 

Esses dados se confirmam na primeira questão, que aborda o gênero dos 

respondentes. O perfil dos bibliotecários respondentes da amostra é composto na 

maior parte por respondentes do sexo feminino 82% (46), destacando-se em relação 

aos bibliotecários do sexo masculino, cujo percentual é de 18% (10). 

Para compreender o predomínio das mulheres na Biblioteconomia, Ferreira 

(2010) enfatiza que, este se explica devido ao aumento da entrada da mulher no 

mercado de trabalho, dado o tipo de atividades desenvolvidas nas instituições 
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biblioteconômicas e dado à segmentação em que as mulheres vêm sofrendo pelas 

relações de gênero.  

     

               Gráfico 13 - Gênero 

 

                   Fonte: elaboração própria 

 

 

 

4.1.2 Faixa etária 

 

A maior parte dos respondentes da amostra, no percentual de 28,6% situa-se 

entre 26 e 35 anos. Os respondentes com mais de 50 anos representam 26,8% da 

amostra; 36 a 45 anos representam 25%, sendo que 10,7% têm de 46 a 50 anos e 

8,9% de 21 a 25 de  anos de idade. Assim sendo, os bibliotecários caracterizam um 

público em sua maioria jovem em muitas faixas etárias diferentes.   
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        Gráfico 24 - Faixa etária 

 

       Fonte: elaboração própria 

 

4.1.3 Instituição de ensino em que trabalha 

Os questionários foram respondidos por um total de 56 (cinquenta e seis) 

bibliotecários de universidades, desse total 42 (75%) dos bibliotecários são de 

universidades públicas e 14 (25%) de universidade privada. Portanto, a maioria dos 

bibliotecários respondentes da amostra atua em bibliotecas de universidades 

públicas. 

 

                   Gráfico 35 - Instituição de ensino 

 

                    Fonte: elaboração própria 
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4.1.4 Tempo de trabalho na Instituição 

 

A questão consistiu em identificar o período correspondente ao tempo de 

carreira dos bibliotecários respondentes da amostra. De acordo com os resultados, 

cerca de 37,5%, ou seja, 21 dos bibliotecários respondentes trabalham há menos de 

5 anos e estão entre as idades de 21 a 45 anos, o que revela que houve um 

expressivo aumento de oportunidades em bibliotecas universitárias, levando-se em 

conta o tempo de conclusão do curso mais a experiência profissional adquirida. 

  Respondentes com mais de 15 anos de profissão representam 26,8% da 

amostra, e estão acima dos 46 anos de idade, o que evidencia uma quantidade 

significante de profissionais experientes na área. De 5 a 10 anos de profissão 

representam 21,4%, de 11 a 15 anos de profissão representam 12,5% e 1,8% 

escolheram a opção “outros”, que corresponde a não identificação do tempo de 

trabalho. Outros 3 respondentes, além de marcarem o tempo de serviço, destacaram 

que são profissionais aposentados e ocupam novamente vagas no mercado de 

trabalho no campo profissional bibliotecário. 

 

               Gráfico 46 – Tempo de trabalho na Instituição 

 

              Fonte: elaboração própria 

 



48 

 

4.1.5 Localidade (Estados) 

 

Os resultados mostram que o local de moradia predominante entre os 

bibliotecários respondentes da amostra é na cidade do Rio de Janeiro, representado 

por 17,9% (10), levando-se em consideração a quantidade significante de 

universidades que a cidade possui. Seguido de São Paulo e Paraná cada um com 

12,5% dos respondentes. O Distrito Federal é representado por 8,9% e os estados 

de Rio Grande do Sul e Santa Catarina são representados por 7,1% cada. Ceará, 

Goiás, Maranhão e Minas Gerais são representados por 5,4%, Mato Grosso do Sul 

com 3,6% e Paraná, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Norte e Pernambuco com 

1,8% dos responentes da amosta.    

 

             Gráfico 57 – Localidade 

 

            Fonte: elaboração própria 

 

4.1.6 Área de atuação na biblioteca 

 

A natureza e volume de trabalho, o número de profissionais atuantes nas 

bibliotecas, entre outros fatores, são determinantes na escolha das atividades 

consideradas fundamentais ao funcionamento da biblioteca e, consequentemente, 
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as atividades que “podem” ser procrastinadas ou negligenciadas (WALTER; 

BAPTISTA, 2008, p. 96). 

Na terceira questão, foi analisada a área de atuação dos bibliotecários 

respondentes da amostra. De acordo com os resultados, do total de 56 

respondentes da amostra, a área  predominante foi a Referência com 48,2%, 

seguidos de Processamento técnico e Coordenação com 30,4% cada. No campo 

para resposta aberta, opção “Outro” da questão, houve uma representatividade de 

21,4% dos respondentes da amostra, entre estes, a maioria atua em varias funções 

na biblioteca.  

Destaca-se entre as respostas, o bibliotecário que atua na área de ação 

cultural. Esta área de atuação se bem desempenhada trás muita interação entre 

informação, bibliotecário e usuário, pois a mediação da informação efetuada pelo 

bibliotecário de bibioteca universitária proporciona a valorização e transformação do 

espaço sócio cultural da comunidade a qual atende (SANCHES; RIO, 2010).  

Representados por 19,6% há a função de pesquisador, seguido de 7,1% biblioteca 

digital e 1,8% multimeios. 

 

    Gráfico 68 - Área de atuação na biblioteca 

 

    Fonte: elaboração própria 
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4.2  Percepção dos bibliotecários sobre o estudo de 
comportamento informacional (estudo de usuários) 

 

A prática dos estudos de usuários é para que o bibliotecário compreenda as 

necessidades de informação dos usuários. A satisfação dos usuários e das 

necessidades constitui o objetivo principal da biblioteca, bem como a consciência da 

relevância de um trabalho que favoreça a aproximação com o usuário. Além disso, 

por meio da coleta de evidências sobre os usuários da biblioteca e das interações 

com os serviços, os bibliotecários podem tomar decisões acertadas (SEPÚLVEDA, 

2012). 

Neste tópico procurou-se conhecer a percepção dos bibliotecários atuantes 

nas universidades em relação ao estudo de comportamento informacional (estudo 

de usuários), assim como, o nivel de conhecimento dos mesmo em relação ao 

referido estudo.  

 

 

4.2.1 Participação dos bibliotecários na realização de estudos de 
comportamento informacional (estudos de usuários)?  

 

Para Araújo (2010), os  estudos de usuários buscam estabelecer  indicadores 

demográficos, sociais e humanos das populações atendidas pelas bibliotecas ou não 

atendidas, no caso dos “não-usuários”. O foco é voltado para o levantamento de 

dados, como uma espécie de diagnóstico, para o aperfeiçoamento ou adequação 

dos produtos e serviços de bibliotecários. 

 De acordo com o resultado, 52% dos respondentes da amostra, ou seja, 29 

bibliotecários já participaram de um estudo de comportamento informacional 

(estudos de usuários). Por sua vez, 27 bibliotecários  representados por 48%, nunca 

realizaram o estudo. Percebe-se um certo equilíbrio nas respostas, isto parece 

comprovar que ainda há uma grande parte das bibliotecas universitárias que 

encontra dificuldade na realização do estudo de usuários. De acordo com  pesquisa 
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realizada por Sepúlveda (2009), os resultados apontam que o usuário é ouvido 

apenas pelos estudos acadêmicos. Em geral, os profissionais que atendem esses 

usuários continuam relevando a questão dos estudos de usuários como coisa 

secundária na prática profissional. Em outras palavras, os estudos de usuários 

continuam acontecendo na teoria e não na prática. 

 Os resultados mostram que dentre os 48% dos respondentes que afirmam 

nunca ter participado da realização de um estudo de usuários, a maioria atua em 

universidade pública. Tal fato pode ser decorrente da falta de verba, que é 

proveniente do governo, e muitas vezes não são repassadas às universidades. Para 

a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), administradores das universidades, especialistas e representantes dos 

estudantes apontam soluções que vão desde a necessidade de novas estratégias 

para captação de recursos até a cobrança de maior empenho do MEC na ajuda a 

universidades que ampliaram serviços nos últimos anos, pois a verba para os 

investimentos previstos nos orçamentos de todas as universidades federais não 

estão sendo liberadas. O que acarreta problemas na oferta de serviços, falta de 

material básico e capacidade limitada para políticas de apoio estudantil (Globo1, 

2016).  

   Gráfico 79 – Participação de bibliotecários em estudo de comportamento informacional 

 

   Fonte: elaboração própria 
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4.2.2 Percepção em relacão aos estudos de usuários 

 

Para Almeida (2000), os estudos de usuários são essenciais para a avaliação 

dos serviços desenvolvidos pela biblioteca e, como tal, fazem “parte do processo de 

planejamento e da tomada de decisões”. Para a autora, a partir dos dados coletados 

sobre serviços ou atividades, podem-se estabelecer critérios de mensuração do 

desempenho desses para determinar tanto a qualidade do serviço ou atividade, 

quanto o grau de satisfação de metas e objetivos. 

Buscou-se verificar na pesquisa, a percepção dos bibliotecários universitários 

em relação aos estudos de usuários, como os profissionais pensam em relação a 

este estudo e qual o nível de importância para realização do mesmo dentro da 

biblioteca.  

 Foi elaborada uma pergunta fechada oferecendo seis opções de respotas 

com três alternativas: “Sim”, “Não tenho certeza” e “Não”, para que os respondentes 

marcassem o mais próximo das próprias crenças em relação ao estudo de usuário. 

A maior parte dos sujeitos da amostra afirmam que “Os estudos de usuários 

(EU) contribuem verdadeiramente para melhoria dos serviços e produtos da 

biblioteca”. Por sua vez, outros 51 individuos responderam “Sim” para esta opção; 

enquanto 5 responderam “Não tenho certeza. A opção “Não”  não foi citada por 

nenhum sujeito da amostra. Conclui-se que em sua maioria os respondentes 

entendem a importância da realização do (EU) na instituição em que atuam. 

 Outros 46 respondentes da amostra que escolheram a opção “Sim”, acham 

que “Os (EU) precisam ser realizados pelo menos a cada 5 anos”, enquanto 9 

respondentes assinalaram “Não tem certeza” e  apenas 1 respondente  escolheu a 

opção “Não”.  

Desses 53 respondentes da amostra que escolheram a opção “Sim”, 

concordam que “Os (EU) são canais de comunicação entre a biblioteca e a 

comunidade usuária”, 2 respondentes marcaram a opção “Não tem certeza” e 

apenas 1 respondente escolheu a opção “Não”.  

Borges (2007), afirma ser essencial estudar o comportamento do usuário, pois 

a identificação do por que ele escolhe e como utiliza os serviços de informação, 

determina a elaboração, avaliação e melhoria dos serviços e produtos 
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informacionais. Outros 55 respondentes da amostra que escolheram a opção “Sim”, 

afirmam que “O (EU) é um instrumento de feedback e de avaliação, comunica falhas 

e acertos, possibilita a interação entre bibliotecários e usuários e a adequação de 

atividades visando o seu aperfeiçoamento”, 1 respondente “Não tem certeza e a 

opção “Não”  não foi citada por nenhum sujeito da amostra. Esta foi uma das 

alternativas que mais chamou a atenção dos respondentes, sendo a opção que mais 

recebeu “Sim” como resposta entre todas as alternativas desta questão. 

42 respondentes da amostra que escolherem a opção “Sim”, afirmam “Que é 

possível realizar os (EU) com mais criatividade que recurso”, 12 “Não tem certeza” e 

apenas 2 respondentes escolheram a opção “Não”. 

Outros 42 respondentes da amostra que escolheram a opção “Sim”, 

concordam que “A literatura sobre os (EU) permite fazer inferências e melhorar os 

serviços e produtos da biblioteca”, 14 respondentes assinalaram a opção “Não tem 

certeza”, a opção “Não” não foi citada por nenhum sujeito da amostra. Apesar de a 

maioria escolher a opção “Sim” nesta alternativa, há uma quantidade significativa 

que afirmam não ter certeza de que a literatura sobre estudo de usuário possam 

auxiliá-los na melhora e qualidade do serviço da biblioteca. Porém por meio da 

literatura, precebe-se a importância do estudo de usuários, sempre com importância 

destacada, visto que o instrumento provê informações que nortearão as atividades 

do bibliotecário. Os estudos de usuários indicam as necessidades e demandas de 

informação dos usuários, assim como o nível de satisfação, sendo, por esse motivo, 

instrumento para preparação de diagnóstico de planejamento e avaliação dos 

serviços testados (SEPÚLVEDA; ARAÚJO, 2012). 
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Gráfico 810    - Percepção em relacão à estudos de usuários 

 

  Fonte: elaboração própria 

 

4.3    Identificar os obstáculos para realização do estudo 
de comportamento informacional 

 

Neste tópico identificaram-se os obstáculos que atrapalham a realização dos 

estudos de usuários e as melhores formas de atender as necessidades 

informacionais do mesmo. Para Almeida (2000), o estudo de usuários permite que 

os bibliotecários conheçam tanto as necessidades de informação dos usuários 

quanto a satisfação desses com relação aos serviços e produtos fornecidos pela 

unidade de informação.  

Identificar os obstáculos para a realização do estudo e conhecer as 

necessidades informacionais dos usuários possibilitam a oportunidade de superá-los 

e realizá-los com êxito. O estudo de usuários busca entender o usuário de uma 

unidade de informação, bem como as necessidades, perfil e anseios que podem ser 

levantados, se o estudo for planejado e aplicado de maneira eficiente (GARCIA; 

LIMA; FAVATO, 2010). 
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4.3.1 Quais os obstáculos que atrapalham a realização dos estudos 
de usuários? 

 

Identificaram-se na pesquisa obstáculos que atrapalham a realização dos 

estudos de usuários nas universidades que atuam os bibliotecários respondentes da 

amostra. Foi elaborada uma pergunta fechada com cinco opções de respostas, com 

quatro alternativas, considerando uma escala de 0 a 4, em que 4 representa o 

motivo(s) mais influente(s) e 0 para o motivo(s) menos influente(s). 

Mediante aos resultados obtidos, observou-se que 26 respondentes da 

amostra consideram como principal obstáculo para a realização do (EU) a opção 

“desinteresse da coordenação”. Isso pode se justificar pelo fato de o bibliotecário 

acreditar que pode fazer uma estimativa razoável de quem são os usuários, sem a 

necessidade de um estudo formal (SEPÚLVEDA; ARAÚJO, 2012).  

“Falta de profissionais capacitados para realizá-los” foi a segunda opção mais 

assinalada, com 20 respondentes. Figueiredo (1994) salienta que, até pouco tempo 

os estudos de usuários não eram ferramentas de planejamento bibliotecário, pois 

consistiam mais de estudos acadêmicos, orientados por não profissionais e sem a 

participação dos administradores de bibliotecas. 

 As opções “falta de orçamento para realização dos estudo” e 

“disponibiblidade do usuário para responder”  foram os dois motivos que empataram 

em terceiro lugar com 13 respondentes. A opção “falta de infraestrutura do 

ambiente”, com 12 respondentes foi o obstáculo menos influente, porém não menos 

importante, pois a interação entre o usuário e a biblioteca se realiza quando existe  

reciprocidade de ações entre ambos, ou seja, quando o usuário busca a biblioteca 

para atender a uma necessidade e essa se prepara para atendê-lo da melhor forma 

possível (RABELO, 1980).  

Incorporar o planejamento à prática profissional são decisões planejadas e 

produzem a melhoria da qualidade do ambiente, serviços e produtos da biblioteca. 

Além de garantir a realização dos objetivos, reduzir o grau de incerteza, minimizar os 

riscos e pontencializar a rentabilidade dos recursos, aproveitando assim as 

oportunidades (ALMEIDA, 2000).  
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 Gráfico 911- Obstáculos que atrapalham a realização dos estudos de usuários 

 

  Fonte: elaboração própria 

 

 

4.3.2 Dificuldades para realização da pesquisa 

 

Objetivou-se identificar nessa questão qual a maior dificuldade na realização 

da pesquisa de estudo de usuários. A análise dos dados mostrou que 62,5% dos 

respondentes da amostra consideram “a falta de tempo dos profissionais atuantes” 

umas das maiores dificuldades para a realização do estudo. De acordo com uma 

pesquisa realizada por Sepúlveda (2009) o usuário é ouvido apenas pelos estudos 

acadêmicos. Os profissionais que atendem esses usuários continuam relevando a 

questão dos estudos de usuários como coisa secundária na prática profissional, o 

que confirma o motivo de ser a opção mais assinalada pelos respondentes. 

 A segunda opção mais assinalada foi “Colocar em prática o conhecimento 

oriundo do estudo” com 55,4%. Pôr em prática o conhecimento resultante deste 

estudo possibilitará o conhecimento das necessidades do usuário, sua procura por 

informação e entre outras coisas aperfeiçoar os serviços e produtos oferecidos 

(SEPÚLVEDA, 2012). Em terceiro, com 46% respondentes, ficou a opção 

“Dificuldades em realizar o projeto de estudos de usuários”. As opções “Dificuldade 

na interpretação e análise dos dados” e “Falta de verba para atender as solicitações 
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dos usuários”, foram os dois motivos que empataram em quarto lugar com 28,6%  

respondentes.  

 Do total, 8,9% dos participantes descreveram motivos diferentes das opções 

apresentadas no questionário, utilizando o campo para resposta aberta que 

acompanhou a opção “Outro” da questão. Entre eles, é notável ressaltar mais uma 

vez a predominância de que a falta de interesse da administração geral da 

instituição é o fator que mais dificulta a realização do referido estudo, de acordo com 

os respondentes. Ou seja, a administração não compreende a importância de se 

realizar este estudo com os usuários da biblioteca, o que acarreta as dificuldades 

mencionadas na questão. 

 

 

               Gráfico 1012- Dificuldades para realização da pesquisa 

 

  Fonte: elaboração própria 
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4.3.3 O que a biblioteca deve fazer para atender os usuários e dar o 
suporte necessário? 

 

O usuário quer ter acesso a uma biblioteca que tenha suporte para atender as 

necessidades informacionais com facilidade e no menor tempo possível. Para que 

isso ocorra, as necessidades de informação dos usuários bem como o índice de 

satisfação dos mesmos com os serviços e produtos oferecidos, devem ser bem 

avaliadas, o conhecimento do usuário é indispensável, tanto para o planejamento de 

novos serviços de informação, como também para o aprimoramento dos serviços 

existentes” (ALMEIDA, 2000). 

Confirmando o descrito pelos estudos de Almeida (2000), a maioria dos 

respondentes, 75% declarou que “Conhecer a necessidade informacional do 

usuário”  faz com que a biblioteca atenda de maneira eficiente e dê o suporte que o 

usuário necessita.  

 A segunda opção mais assinalada foi “Compreensão da necessidade e das 

expectativas do usuário”, com 66,1% dos respondentes. O compromisso da 

organização em sua missão de serviços, está concretizado em ações empenhadas 

em anteceder, atender e exceder as expectativas e necessidades dos usuários, pois 

isto é um referencial para as bibliotecas na redução dos seus problemas práticos e 

na busca da verdadeira espiral da qualidade (PINHEIRO; COSTA, 1999).  

A terceira opção mais indicada foi “Interação entre o bibliotecário e o usuário” 

com 55,4% dos respondentes. A quarta opção mais apontada pelos respondentes foi 

“Obter métodos, técnicas e ferramentas de coleta de informação”, representados por 

apenas 32,1%.   

 Do total, 5,4% dos participantes descreveram motivos diferentes das 

opções apresentas no questionário, utilizando o campo para resposta aberta que 

acompanhou a opção “Outro” da questão. Entre eles, é notável ressaltar a 

atualização com as novidades tecnológicas, o uso de tecnologias em 

desenvolvimento, evidenciando que a tendência dos usuários é buscar cada vez 

mais serviços que utilizem todos os recursos tecnológicos, que estimulem e 

promovam a participação tanto na produção, quanto no acesso e uso da informação 

( GARCEZ, 2000). 
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  Gráfico 1113- O que a biblioteca deve fazer para atender os usuários e dá o suporte 

necessário? 

 

   Fonte: elaboração própria 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de analisar a importância do estudo de comportamento 

informacional para as bibliotecas universitárias, se realizou o presente estudo. O 

estudo de comportamento informacional é uma evolução dos estudos de usuários, 

ele surgiu com a finalidade de ser uma evolução na realização do estudo de 

comportamento de busca de informação. Tal procedimento de obtenção da 

informação bem encadeado, tende facilitar a recuperação da mesma, ocorrendo de 

uma maneira mais acessível e rápida (OLIVEIRA, 2013). 

 Os estudos de comportamento informacional possuem uma enorme 

importância para qualquer unidade de informação, pois através desses é possível 

aperfeiçoar os serviços e produtos que são oferecidos ao seu público, relacionando-

os e, se necessário, personalizando-os às reais necessidades de informação que 

serão averiguadas entre os usuários. 

Como parte integrante da universidade, a biblioteca universitária pode ser 

definida, como “uma biblioteca dedicada ao fornecimento de suportes informacionais 

às instituições de ensino superior para desempenhar suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão universitária” (SILVEIRA, 1992, p. 95). Ela exerce papel muito 

importante na vida acadêmica dos usuários, visto que os mesmo possuem 

assiduidade muito grande na biblioteca durante quase a vida acadêmica.  

O bibliotecário, junto da biblioteca precisa pensar em inovar os métodos, 

tendo como foco melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, com o objetivo de 

atender as necessidades do uso da informação por parte dos usuários, tendo em 

vista que pesquisas comprovam que a realização do estudo de usuário é tão 

importante para as bibliotecas universitárias como para qualquer unidade de 

informação que tenha o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visto que a 

biblioteca universitária é tida como um ambiente de apoio às atividades de ensino 

dos usuários universitários.  

A presente pesquisa, realizada por meio da aplicação de questionário aos 

bibliotecários atuantes em bibliotecas universitárias, identificou que o perfil dos 

bibliotecários respondentes da amostra é formado predominantemente pelo gênero 

feminino, com 82,1%, visto que isso ainda acontece, devido à área da 
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biblioteconomia ser considerada tradicionalmente como uma profissão feminina, 

apesar de observar o crescente número dos estudante do sexo masculino nos 

cursos de graduação em biblioteconomia de vários estados brasileiros. 75% dos 

respondentes da amostra são de universidades públicas, apresentando um 

percentual bem significante em relação aos bibliotecários de universidades privadas. 

Quanto à faixa etária, pode-se perceber que as respostas dos respondentes 

entre 26 e 35 anos e mais de 50 anos obtiveram resultados similares. Observa-se 

que a faixa etária varia, pelo fato de que há profissionais trabalhando há mais de dez 

anos e pelo aumento significativo de jovens ingressantes no campo da 

biblioteconomia nos últimos anos, uma vez que esses dados se confirmam no 

resultado do tempo de trabalho dos respondentes nas instituições em que atuam, 

sendo 27,5% com menos de cinco anos e 26,8% com mais de 15 anos. Outro dado 

que chama atenção é o reingresso de profissionais aposentados no mercado de 

trabalho como profissional bibliotecário, tal como afirmam três respondentes da 

amostra. Tais respondentes são de diversos estados brasileiros, sendo sua maioria 

do estado Rio de Janeiro, acredita-se que pelo fato do estado possuir quantidade 

significativa de universidades. 

No processo de atendimento considera-se a importância do serviço de 

referência, pois é a área de atuação em que mais ocorre interação entre o 

bibliotecário e o usuário. Visto que, de acordo com os resultados, os profissionais 

que atuam na referência foram a maioria dos respondentes com, 48,2%. 

Destacando-se os que afirmaram atuar em várias áreas da biblioteca, ou áte mesmo 

em todas as áreas apresentadas na questão, por possuir somente um bibliotecário 

atuante.  

Com relação à percepção dos bibliotecários sobre o estudo de 

comportamento informacional, os resultados dos respondentes que já participaram 

de um estudo de usuário é de 51,8%. Os que nunca participaram do estudo 

compõem percentual de 48,2%, contudo observou-se que os bibliotecários apesar 

de lidarem diariamente com os usuários das bibliotecas em que atuam e saberem a 

importância de conhecer a necessidade informacional dos mesmos, só conhecem o 

usuário baseado na experiência e na convivência entre eles, visto que muitos nunca 

participaram de um estudo de usuário. 



62 

 

De acordo com a opinião de quase todos os bibliotecários, o estudo de 

usuário é um instrumento de feedback e de avaliação, uma vez que comunica falhas 

e acertos, possibilita a interação entre bibliotecários e usuários e a adequação de 

atividades visando o seu aperfeiçoamento. Os estudos de usuários contribuem 

verdadeiramente para melhoria dos serviços e produtos da biblioteca, visto que ele é 

um canal de comunicação entre a biblioteca e a comunidade usuária. 

A biblioteca necessita do apoio de toda equipe que a compõe, e 

exclusivamente da coordenação para realizar o estudo de usuário. Um dos maiores 

obstáculos colocados pelos respondentes é o desinteresse da coordenação em 

realizar o referido estudo, o que impede uma abrangência maior da biblioteca, 

bibliotecário e usuário. É necessário que a coordenação ofereça o suporte, pois eles 

são os principais responsáveis pelo bem estar dos usuários, visto que o usuário 

busca a biblioteca para atender uma necessidade, e ela deve estar preparada para 

atendê-lo.  

De acordo com Sousa (2009), o bibliotecário é um profissional qualificado 

para incorporar, executar e administrar unidades de informação e documentação, 

bem como coordenar recursos informacionais desde o momento em que se gera até 

o uso da informação. Por conseguinte, esse profissional deve atender a necessidade 

informacional dos usuários que frequentam a biblioteca, no entanto o bibliotecário foi 

considerado pelos respondentes um obstáculo na realização do estudo por falta de 

profissionais capacitados para realizá-lo, o que ocorre pelo fato de muitos 

profissionais nunca terem participado de um estudo de usuário e em razão disto, 

encontrarem dificuldades em realizar o projeto referente ao estudo e na 

interpretação e análise dos dados.  A falta de tempo do profissional foi considerada 

também uma das maiores dificuldades para a realização da pesquisa, visto que 

muitas bibliotecas possuem somente um bibliotecário para exercer todas as funções, 

o que diminui o tempo do profissional e o impede de se envolver em estudos que 

exijam mais de seu tempo. Deste modo, pôr em prática o conhecimento proveniente 

do estudo fica praticamente impossível.   

 De acordo com a opinião dos bibliotecários, o usuário precisa ter acesso a 

uma biblioteca que tenha suporte para atender sua necessidade, com facilidade, e 

no menor tempo possível. Diante disto a maioria acha que é necessário conhecer a 

necessidade informacional do usuário, criando uma interação entre o bibliotecário e 
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o usuário, pois assim a biblioteca estará mais próxima de satisfazer os anseios e 

desejos dos usuários, além de compreender suas necessidades e expectativas. 

Desta forma, observou-se que há uma grande necessidade de se realizar o 

estudo de comportamento informacional nas bibliotecas universitárias, visto que se 

implantam como gestoras do conhecimento e disseminadoras da informação, estas 

auxiliam nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dando um suporte muito 

importante aos usuários universitários, visto que os usuários possuem uma 

assiduidade muito grande nas bibliotecas, o que aumenta a imprescindibilidade de 

se conhecer o seu perfil.  

Contudo, de uma forma geral todos os bibliotecários acham importante a 

realização do estudo e que é preciso conhecer a necessidade informacional do 

usuário. No entanto muitos não o realizam, ou não dão a merecida importância para 

o mesmo. Muitos não o realizam por acharem que já conhecem suficientemente o 

usuário devido ao tempo de convívio com o mesmo. Percebe-se a necessidade de 

um envolvimento maior dos bibliotecários no que se refere a estudo de usuário. Por 

estarem à frente da biblioteca, são responsáveis por toda informação e 

conhecimento que são fornecidos aos usuários, devem ser a parte mais interessada 

na realização do estudo. O bibliotecário possui conhecimento suficiente para liderar 

uma biblioteca universitária e atender em primeiro lugar a necessidade informacional 

do usuário, levando-os a novos conhecimentos, visto que é fundamental que a 

biblioteca universitária conheça e satisfaça as necessidades e preferências de sua 

clientela.  

http://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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7. APÊNDICE -    

 Questionário 

 

A importância do estudo de comportamento informacional para as biblioteca 

universitária 

O presente questionário visa coletar dados para a pesquisa de conclusão de 

curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade de Brasília (UnB). A 

referida pesquisa possui o objetivo de identificar o perfil dos bibliotecários atuantes 

nas bibliotecas universitárias, bem como conhecer a percepção dos mesmos sobre o 

estudo de comportamento informacional e identificar os obstáculos para realização 

deste estudo. A aplicação tem finalidade exclusivamente acadêmica.  

Sua participação é essencial para a realização da pesquisa.  

Grata. Para informações adicionais, por gentileza, entrar em contato com 

crisedangelo@yahoo.com.br 

 

*Obrigatório 

1- Qual o seu gênero? 

* 

 Masculino 

 Feminino 

 
2-  Qual a sua faixa etária? 

 
* 

 21 a 25 anos 

 26 a 35 anos 

 36 a 45 anos 

 46 a 50 anos 

 Mais de 50 anos 

mailto:crisedangelo@yahoo.com.br


74 

 

3-  Instituição de ensino em que trabalha? 

 

* 
 Pública 

 Privada 

 
 

 
4- Há quanto tempo trabalha na Instituição? 

 
                 * 
  Menos de 5 anos 

 De 5 a 10 anos 

 De 11 a 15 anos 

 Mais de 15 anos 

 Outro:     

 

         

5- Qual o seu estado? 

              * 

 Acre  

 Alagoas 

 Amapá 

 Amazonas 

 Bahia 

 Ceará 

 Distrito Federal 

 Espírito Santo 

 Goiás 

 Maranhão 

 Mato Grosso 

 Mato Grosso do Sul 

 Minas Gerais 

 Pará 

 Paraíba 
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 Paraná 

 Pernambuco 

 Piauí 

 Rio de Janeiro 

 Rio Grande do Norte 

 Rio Grande do Sul 

 Rondônia 

 Santa Catarina 

 São Paulo 

 Sergipe 

 Tocantins 

 

Qual sua área de atuação na biblioteca?  

                  Aceita mais de uma resposta 
                        * 

         
  Referência 

 Processamento técnico 

 Coordenação 

 Restauração 

 Pesquisa 

 Biblioteca digital 

 Obras Raras 

  Multimeios 

 Outro:  

 

 

7 – Você  já participou da realização de algum estudo de comportamento 
informacional (estudos de usuários) ? 
 
* 
 Sim 

 Não 
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8 – Sobre os estudos de usuários (EU) , marque a alternativa mais próxima da sua 
crença.  
 
 
Os estudos de usuários (EU) contribuem                  Sim      Não tenho certeza   Não                                
verdadeiramente para melhoria dos serviços          
 e produtos da biblioteca. 
 
 
Os (EU) precisam ser realizados pelo                            
menos a cada 5 anos. 
 
 
Os (EU) são canais de comunicação entre  
a biblioteca e a comunidade usuária. 
 
 
O (EU) é um instrumento de feedback e de 
 avaliação, comunica falhas e acertos,  
possibilita a interação entre bibliotecários e 
 usuários e a adequação de atividades 
 visando o seu aperfeiçoamento. 
 
 
É possível realizar os (EU) com mais 
 criatividade do que recursos. 
A literatura sobre os (EU) permite fazer  
inferências e melhorar os serviços  
e produtos da biblioteca. 

 

 

9 – Em sua opinião quais são os obstáculos para a realização dos estudos de 
usuários? Responda considerando uma escala de 0 a 4, em que 4 representa o 
motivo(s) mais influente(s) e 0 para o motivo(s) menos influente(s). 
 

                                                                         0        1         2            3             4 

Desinteresse da coordenação        
 
Falta de infraestrutura do Ambiente. 
 
Falta de profissionais capacitados para realizá-lo 
 
Falta de orçamento para realização dos estudos. 
 
Disponibilidade do usuário para responder 
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10- Na realização do estudo de usuários, qual a maior dificuldade para realização da 
pesquisa?  
 
Por favor, escolha no máximo 3 opções 
 
* 
 
 Dificuldades em realizar o projeto de estudos de usuários 

 Dificuldade na interpretação e análise dos dados 

 Falta de tempo dos profissionais atuantes 

 Falta de verba para atender as solicitações dos usuários 

 Colocar em prática o conhecimento oriundo do estudo 

 Outro:  

 

 

11 - O usuário quer ter acesso a uma biblioteca que tenha suporte para atender sua 
necessidade informacional, com facilidade, e no menor tempo possível. O que é 
necessário para que a biblioteca ofereça este suporte?  
 
Aceita mais de uma resposta 
 
* 
 Conhecer a necessidade informacional do usuário 

 Obter métodos, técnicas e ferramentas de coleta de informação 

 Interação entre o bibliotecário e o usuário 

 Compreensão da necessidade e das expectativas do usuário 

 Outro:  

 

 
 

Agradecemos a sua colaboração! 
 

 

 

 


