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RESUMO 
A realidade atual pode ser compreendida através de suas múltiplas dimensões culturais, políticas, econômicas e 
sociais. Estas múltiplas realidades têm modificado o conhecimento e o fazer humanos. Sem dúvida, o avanço da 
tecnologia constitui a base que sustenta estas mudanças. O desenvolvimento da indústria da informação abriu, 
este campo a uma população ampla de profissionais de várias áreas que trabalham, de forma interativa, em 
distintos espaços. Estes novos espaços criam novas relações entre as profissões possibilitando, em alguns casos, 
o rompimento das fronteiras profissionais. Esta pesquisa tem como objetivo analisar as ofertas de emprego para 
profissionais da informação disponibilizadas em sites específicos e em listas de discussão na Internet, no período 
de 2005 a 2008. Este trabalho mostra os primeiros resultados relativos ao período de janeiro de 2005 a junho de 
2006. Utiliza a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2004) e tem como critérios de análise: fonte de 
informação, cidade, profissional solicitado, formação, função e experiência solicitada. Os primeiros resultados 
evidenciam que a maior parte dos anúncios solicitam bibliotecários, com experiência em informática para 
trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 
PALAVRAS-CHAVE: Profissionais da Informação. Perfil Profissional. Ofertas de Emprego. Internet. 
 
WORKSPLACES FOR INFORMATION PROFSSIONALS IN BRAZIL: 
PRELIMINARY RESULTS 
ABSTRACT 
The current reality can be understood through its multiple cultural dimensions, politics, economic and social 
dimensions. These multiple realities have modified the knowledge and making of human beings. The advance of 
technology constitutes the basis that supports these changes. The development of the information industry 
opened, this field to professionals of other areas that work, in an interactive form, in distinct spaces. These new 
spaces create new relationships between the professions making possible, in some cases, the disruption of 
professional borders. This research intends to analyze the job offers for information professionals in specific 
sites and discussion lists in the Internet, from 2005 to 2008. This first part shows the results from January 2005 
to June 2006. It uses Bardin (2004) technique of content analysis and has the following analysis criteria: 
information source, city, professional requested, education, function and requested experience. The first results 
evidence that most of the job offers request librarians, with experience in informatics to work in São Paulo, Rio 
de Janeiro and Brasilia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A realidade atual, caracterizada pelo uso intensivo da informação, pode ser 

compreendida através de suas múltiplas dimensões culturais, políticas, econômicas e sociais. 
Estas múltiplas realidades modificam o conhecimento e o fazer humanos. Sem dúvida, o 
desenvolvimento e a difusão do novo paradigma tecnológico, impulsionado pela vinculação 
das tecnologias eletrônicas, óticas, de multimídia e de comunicação constitui a base que 
sustenta estas mudanças, levando ao questionamento de muitos paradigmas e a uma explosão 
da comunicação sem precedentes na história da humanidade.  

Estas transformações são parte do processo de fragmentação e dispersão do mundo do 
trabalho (MOORE, 1999). Novas parcerias se criam, constituindo uma nova demarcação dos 
espaços profissionais. A partir destas mudanças, o sistema das profissões e suas articulações 
passam, neste momento, por uma reorganização. Estas mudanças permitem o surgimento de 
novas ocupações ao mesmo tempo que destroem outras. Na realidade, “as tecnologias abrem 
uma gama extremamente diversificada de áreas de trabalho, o que confunde nossas visões de 
trabalho e de profissão”. (DOWBOR, 2001, p.17-18) 

Todo progresso, segundo Cronin (1998) traz um fenômeno de destruição. O processo 
de integração de uma nova tecnologia perturba, em um primeiro momento, o funcionamento 
da economia e, em seguida exige uma adaptação das estruturas e dos comportamentos.  

As mudanças tecnológicas alteram, de forma drástica, as práticas profissionais em 
todas as áreas do conhecimento, repercutindo amplamente no mundo do trabalho que se 
encontra em reorganização trazendo insegurança aos profissionais. Este processo de mutação 
profissional é inerente ao novo modelo econômico que introduz novas formas de gestão do 
trabalho e de socialização, valorizando as atividades em equipe, a interdisciplinaridade, e a 
aprendizagem contínua. Mas, esta “subversão” de espaços é mais aguda no campo das 
profissões da informação. Mais aguda porque os limites que historicamente demarcavam os 
diferentes tipos de trabalho com informação estão mais tênues.  
 Estas tecnologias provocam a convergência de áreas antes estanques. Na realidade, o 
campo de atividades de informação agregou novos profissionais em contextos cada vez mais 
dinâmicos. O ambiente da Web, por exemplo, como ressaltam García Marco e Lacruz (2000) 
“dissolveu” a fronteira entre produção e comunicação da informação. 
 O setor de informação é por sua natureza, um setor heterogêneo e um espaço 
interdisciplinar por excelência2 (SARACEVIC, 1995), ocupado por profissionais originários 
de várias áreas do conhecimento. 

A diversidade dos ambientes profissionais onde estas atividades acontecem, de seus 
atores e a interpenetração relativa de suas funções dificulta a caracterização dos espaços 
informacionais. Neste sentido, os limites que separam as ocupações deste setor não são claros. 
Na realidade, a evolução da sociedade da informação dá a impressão de uma confusão de 
pistas, no sentido de uma justaposição de espaços, atores e funções (CUNHA, 2002). 

Segundo Cronin (1998, p. 328), não existe uma “profissão da informação”. Existe sim, 
um grupo grande e heterogêneo de profissionais que podem ser qualificados como tal. O 
espectro de funções que eles exercem e as suas habilidades são tão diversificadas que é difícil 
colocá-los em um mesmo “guarda-chuva”. Neste sentido, a denominação “profissional da 
informação” é uma rubrica vaga, conveniente, que pressupõe um conjunto de categorias 
profissionais e ignora as diferenças de orientação, de formação básica e das atividades 
exercidas. 
                                                 
2 O problema da compreensão da informação, de sua comunicação, de suas manifestações e de seus efeitos no 
comportamento dos usuários bem como o problema de sua acessibilidade não podem ser resolvidos por uma 
única área do conhecimento. A interdisciplinaridade do campo da informação foi introduzida e se perpetua 
através das diversas origens profissionais das pessoas que refletem sobre estes problemas. 
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Para Mueller   
O uso dos termos profissões da informação e profissionais da informação 

se tornou comum nas últimas décadas na literatura refletindo a compreensão que, 
na realidade atual, os serviços de informação apresentam enorme complexidade, 
demandando mais do que o trabalho isolado de qualquer profissão. Entretanto, o 
entendimento do significado exato dos termos não é claro em relação aos 
profissionais, trabalhos ou serviços a que se referem. Certamente, há um consenso 
de que certas características mínimas são comuns a todos os profissionais da 
informação, o que permite o uso da designação em diversos contextos, mas, o 
entendimento parece depender de quem usa o termo e da audiência à qual se dirige. 
Em geral, parece haver consenso que, entre os profissionais da informação estão os 
bibliotecários, os arquivistas, os mestres e doutores formados nos Programas de 
Pós-graduação em Ciência da Informação (MUELLER, 2004, p.23). 

 
 À medida que as tarefas relacionadas ao trabalho informacional se tornam mais 
complexas e específicas, esta tendência à especificidade não resultou no fortalecimento das 
profissões “clássicas” da informação (bibliotecários, arquivistas, documentalistas e 
museólogos), mas abriu possibilidades para especialistas de outras áreas do conhecimento, 
originando o que Abbott (1988) denomina de “invasão” de um campo profissional por outros 
grupos. Desta forma, o desenvolvimento da indústria da informação abriu, efetivamente, este 
campo a uma população ampla de profissionais de vários áreas do conhecimento que 
trabalham, de forma interativa, em distintos espaços.           

O trabalho informacional é, cada vez mais, um trabalho em equipe – com profissionais 
provenientes de formações distintas. Estes novos espaços de trabalho interdisciplinar criam 
novas relações entre as profissões possibilitando, em alguns casos, o rompimento das 
fronteiras e dos limites profissionais anteriormente estabelecidos. 
 As transformações que acontecem nas profissões da informação refletem a evolução 
do sistema das profissões (a partir da teoria de ABBOTT, 1988) e apontam, como afirmam 
Cronin, Stiffler e Day (1993) para mudanças a partir de um núcleo tradicional, conhecido e 
delimitado em direção a uma periferia. Estes autores afirmam, que as transformações nas 
profissões ocorrem sempre nos limites deste núcleo conhecido e bem delimitado. No que se 
refere às profissões da informação, estas transformações são resultado, da diversificação dos 
suportes, das funções, dos papéis, dos usos e das expectativas dos usuários com relação à 
disponibilidade da informação. 
 Os profissionais da informação são levados, cada vez mais, a participar ativamente do 
fluxo internacional de informações através do atendimento a usuários virtuais que podem 
estar em qualquer lugar do planeta. Em contrapartida, estes profissionais se beneficiam e 
utilizam serviços provenientes deste fluxo internacional de informação. O trabalho destes 
profissionais é, cada vez mais, um trabalho de disseminar informações a partir de um contexto 
local – o da instituição e da unidade de informação - para um contexto planetário e deste 
contexto planetário para o local. 
 A explosão da comunicação, através da Internet, e o aumento do valor da informação 
como recurso estratégico, levam cada vez mais indivíduos a trabalhar com informação. Este 
movimento cria tensões e novas oportunidades de alianças neste espaço. 
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O conjunto destes movimentos, tensões e alianças forma um campo de competência 
novo, ou uma nova “jurisdição profissional3” no sentido que Abbott (1988) dá a este termo. 
Esta nova jurisdição nasce da confluência e da interação de vários campos profissionais, em 
uma área de atuação onde se encontram informáticos, bibliotecários, arquivistas, museólogos, 
gestores e jornalistas, entre outros. 
 Neste ambiente de transformações, de necessidades complexas e diversificadas, a 
Internet se apresenta como uma tela rica, mas fragmentada, de informações que crescem a 
uma velocidade exponencial. Nos últimos anos, têm surgido profissionais preocupados em 
“dar sentido” às transformações da rede, em avaliar e recuperar os conteúdos da rede. 
 A Internet, além de todas suas funções e metafunções serve, cada vez mais, para a 
divulgação de ofertas de trabalho para o profissional da informação, para a divulgação de 
concursos, enfim, de novas oportunidades. 
 Tudo leva a crer que o uso intensivo das tecnologias facilitou e simplificou os 
processos de disseminação da informação. No caso das ofertas de emprego, é evidente que a 
Internet dinamiza este trabalho de difusão, reduzindo o tempo que ocorre entre a oferta e sua 
disseminação (ARÉVALO, 2000). 

A oferta de trabalho para profissionais da informação, no Brasil é dispersa e reduzida. 
A pesquisa de Cunha (1998) aponta os jornais como O Globo, Folha de São Paulo, Jornal do 
Brasil e Estado de São Paulo, como os instrumentos que mais divulgam estas ofertas. Mas, o 
baixo número de anúncios de emprego difundidos por estes periódicos, nos leva a crer que 
estas ofertas se divulgam de outra forma, como, por exemplo, a Internet. 

Esta pesquisa é a primeira parte de uma investigação que analisa as ofertas de emprego 
para profissionais da informação disponíveis na Internet, entre 2005 e 2008. Tem como 
objetivo conhecer e caracterizar as ofertas de emprego para profissionais da informação 
disponíveis na Internet em sites específicos e listas de discussão, analisando, nesta primeira 
parte, as difundidas entre janeiro de 2005 e junho de 2006. 

Este estudo é sustentado pela teoria de Abbott (1988) sobre o sistema das profissões e 
os estudos de Cronin, Stiffler e Day (1993) e Cronin (1998) sobre a evolução das profissões 
da informação. 
 
2 MÉTODO 

 
Na área das profissões da informação, os estudos do mercado de trabalho são  

essenciais para compreender a sua evolução. Existem diversas formas de abordar o assunto. O 
grau de complexidade da análise varia em função dos instrumentos de coleta: os mais 
utilizados pelos especialistas em Ciência da Informação são, por um lado, a análise das ofertas 
de emprego, e por outro, a consulta a empregados e empregadores através de questionários e 
entrevistas. 

O estudo realizados de Moore (1987), na Inglaterra, utilizou as ofertas de emprego e 
os questionários na sua análise. No Brasil, as análises de Tarapanoff (1997) e Beraquet (2003) 
foram baseadas em entrevistas; Rosemberg et al (2003) fizeram sua análise a partir de um 
questionário. 

As ofertas de emprego nos parecem um instrumento privilegiado para esta análise, 
uma vez que são dados acessíveis que representam, de alguma forma, os critérios “visíveis” 
da escolha dos empregadores. Elas permitem, além disso, verificar a diversidade e as 

                                                 
3 Quando reivindica uma jurisdição, uma profissão exige da sociedade que reconheça sua estrutura cognitiva 
através de direitos exclusivos; a jurisdição não é apenas uma cultura, mas uma estrutura social. Estes direitos 
exclusivos podem incluir o monopólio da prática e do pagamento públicos, direitos de disciplina, de emprego, 
controle do treinamento profissional, do recrutamento e do licenciamento, para mencionar apenas alguns. 
(ABOTT, 1988, p. 59). 
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particularidades das profissões da informação, informando-nos sobre a evolução do mundo do 
trabalho e as flutuações das ofertas. Servem, de uma certa forma, como um “barômetro” da 
visibilidade e da realidade da profissão, em um determinado momento histórico. 

A escolha das ofertas de emprego, veiculadas pela Internet, no Brasil, como fonte de 
pesquisa se deve aos seguintes fatores: 

• A disseminação, cada vez maior, destas ofertas nas listas de discussão profissionais e 
acadêmicas, nos últimos anos; 

• A difusão de sites específicos de ofertas de emprego; 
• Sua disponibilidade na Internet. 

 
2.1 Definição dos critérios de análise 

 
De acordo com Bardin (2004, p. 37), a análise de conteúdo é  

um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visam, através de 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, a obter indicadores (quantitativos ou não) que permitem a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens.  

Para fazer esta análise, deve-se identificar os "núcleos de sentido" que compõem a 
comunicação e cuja presença, ausência ou frequência significam alguma coisa para o objetivo 
analítico visado. 

Analisar semanticamente um texto pressupõe construir, a priori, uma grade de análise. 
As variáveis utilizadas foram as seguintes: 

 
• fonte de informação 
• cidade 
• tipo de profissional 
• formação 
• experiência profissional 
• funções solicitadas. 

 
  Os sites analisados foram: 

 
• CATHO ONLINE – Site de empresa de consultoria em relações humanas. 

www.catho.com.br 
 

• INFOHOME – site do Professor Oswaldo Francisco de Almeida Jr. www.ofaj.com.br 
 

• BIBLIOTECÁRIAS –  www.bibliotecarias.com.br  
 

  Outros sites tinham sido incluídos, como o Site do Aprendiz, do jornalista 
Gilberto Dimenstein, o site de ofertas da Rede Globo e o da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. O Site do Aprendiz não apresentou nenhuma oferta para 
bibliotecário. Os sites da Globo e da PUC do Rio, a partir de 2005, pararam de oferecer 
ofertas.  
  As listas de discussão analisadas foram : 

• IBICT - www.bibvirtual.com.br 
• IASI - Instituto para inclusão na Sociedade da Informação. Lista de divulgação, discussão 

e crônicas  www.iasi.org.br 
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• ABECIN – lista de discussão da Associação de Educação em Ciência da 
Informação www.abecin.org.br 

 As listas de discussão da ABECIN e do IBICT foram escolhidas por serem as mais 
importantes da área de Ciência da Informação no Brasil e por veicularem, com uma certa 
regularidade, ofertas de emprego. A lista do IASI, gerenciada pelo professor Aldo Barreto, 
originou-se da lista de discussão da ANCIB. Esta lista, por sua origem e pelo seu alcance, tem 
veiculado, desde o seu início, além de discussões fundamentais para a área, informações sobre 
eventos, lançamentos de livros e periódicos, concursos e ofertas de emprego. Os sites foram 
escolhidos por serem vinculados a instituições com credibilidade, por serem gratuitos e por 
veicularem anúncios de todos os tipos de ofertas, em todas as áreas do conhecimento, exceção 
feita ao INFOHOME que divulga apenas ofertas da área de Ciência da informação. 
                                   
3 ANÁLISE DOS DADOS 

Embora seja cada vez mais evidente o papel que a informação ocupa na sociedade 
atual, ocasionando modificações importantes no campo de atividades de informação, no 
Brasil, a evolução deste campo e de seus profissionais ainda é tímida, como se pode verificar 
a partir dos resultados apresentados a seguir. 

Entre janeiro de 2005 e junho de 2006, foram divulgadas, nos sites e listas de 
discussão analisados, 1076 ofertas para profissionais da informação. O site INFOHOME é 
responsável por 66,4% das ofertas, seguido do CATHO, com 23%. A predominância de 
ofertas para profissionais da informação no site Infohome se justifica, porque este espaço é 
um espaço dedicado exclusivamente aos profissionais de informação. Entre as listas de 
discussão selecionadas, apenas a do IBICT foi responsável por duas ofertas.  

A grande maioria (ou seja, 76,26%), solicita bibliotecários; a seguir destacam-se as 
ofertas para arquivistas (que representam 9,6%), para auxiliares de biblioteca (4,5%), para 
gestores de informação (3,5%) e para museólogos (1,66%).  

O que se pode inferir, a partir destes dados, é que, no Brasil, o profissional solicitado 
na maioria das unidades de informação continua sendo o bibliotecário. Na realidade, apesar 
das universidades brasileiras começarem a apresentar uma diversificação da graduação na 
área de estudos de informação com cursos de Gestão da Informação, Sistemas de Informação, 
Ciência da Informação e Administração da Informação, entre outros, a Biblioteconomia 
continua sendo o curso mais “visível”, com 35 escolas no país. Os cursos de Arquivologia, 
por exemplo, são apenas 7, os de Gestão da Informação, 3 e os de Museologia, dois 
(ABECIN, 2006). 

Uma das razões desta concentração da demanda por bibliotecários é originária, no 
nosso entender, do monopólio exercido pelos Conselhos de Biblioteconomia. Esta 
regulamentação, até o momento, foi utilizada para tentar impedir o exercício legal da 
profissão a profissionais que têm um mestrado ou doutorado em Ciência da Informação, com 
graduação em outra área.  

Além disso, em relação à Gestão da Informação, uma área relativamente nova, os 
profissionais graduados nesta disciplina não podem trabalhar em bibliotecas, espaços 
legalmente abertos apenas aos bibliotecários.  

Na última versão da Classificação Brasileira de Ocupações, sob o nome de 
“profissionais da informação”, hoje se encontram bibliotecários, documentalistas e analistas 
de informação, sendo que para o exercício dessas ocupações exige-se a formação universitária 
em Biblioteconomia. Neste sentido, para os critérios da Classificação Brasileira de Ocupações 
fica evidente que o verdadeiro profissional da informação é, no Brasil, o bibliotecário 
(CUNHA; CRIVELLARI, 2005). 
 As ofertas de emprego analisadas demonstram que os profissionais de informação 
mais procurados continuam sendo “as clássicas três marias”, para usar uma expressão cara a 
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Johanna Smit (1994), ou seja, os bibliotecários, arquivistas e museólogos. É necessário 
salientar o surgimento, nos últimos doze meses, de ofertas para museólogos, o que tem sido 
raro nas ofertas de emprego brasileiras, nos últimos dez anos. De acordo com esta autora: 

tanto o bibliotecário quanto o arquivista e o museólogo são membros 
de uma mesma família, a família dos profissionais da informação que atuam, 
apesar de suas especificadas, com objetivos comuns... (SMIT, 1994). 

 
 Além disso, cerca de 15% das ofertas solicitam, em um mesmo anúncio, 
indiferentemente bibliotecários ou arquivistas; em 3% dos casos, as ofertas solicitam, um 
bibliotecário, um arquivista ou um museólogo. A título de comparação, nas ofertas brasileiras 
analisadas por Cunha em 1998, 10,7% solicitavam, indiferentemente, um arquivista ou um 
bibliotecário. Este tipo de oferta pode ter, no nosso entender, dois significados: 
• O empregador desconhece a área e, por esta razão, “dá um tiro no escuro” 
• O empregador não sabe que profissional quer e, por esta razão, solicita todos.  
       

No que se refere à formação, 24% demandam um profissional com curso superior, sem 
informar qual; 15,4% pedem uma formação em Biblioteconomia; 1% em Arquivologia e 
0,5% em Arquivologia ou Biblioteconomia. Tudo leva a crer que, embora procurem, na maior 
parte dos casos, um bibliotecário, os empregadores não relacionam este profissional à sua 
formação específica, o que pode significar um desconhecimento da mesma. 

Com relação ao conhecimento de línguas, apenas 6,53% solicita esta competência, 
sendo que a imensa maioria demanda o inglês. Tudo indica que grande parte dos 
empregadores consideram que os profissionais conhecem línguas, e que, por esta razão, não é 
necessário explicitar esta informação nas ofertas. Na realidade atual, de globalização e 
domínio das redes, o conhecimento de línguas é fundamental, como enfatizam Tomael e 
Alvarenga (2000), Marchiori (1996) e Montalli (1997) entre outros.  
 No que concerne a experiência profissional, cerca de 25% das ofertas analisadas 
solicitam esta informação. A maioria solicita experiência em informática, fundamental para 
profissionais da informação no mundo atual. 

São Paulo aparece como a cidade que mais solicitou profissionais da informação nos 
últimos 17 meses, com 25% das demandas. Isto não é surpresa, pela importância econômica 
que esta cidade representa. A seguir aparecem ofertas para o Rio de Janeiro, com 18% e 
Brasília, com 5%. 
4 CONCLUSÃO 
 É necessário ressaltar que esta pesquisa representa a fotografia da realidade de um 
momento preciso, em um ambiente em permanente evolução. Com relação à pluralidade de 
profissionais solicitados em 15% das ofertas, pesquisas de Cronin, Stiffler e Day (1993), e 
Cunha (2002), mencionam a falta de consenso dos empregadores com relação ao perfil do 
profissional que buscam. Além disso, estes resultados tendem a demonstrar a falta de 
distinção existentes entre as diferentes profissões da informação, com ênfase nas “três marias” 
– bibliotecários, arquivistas e museólogos (DANNER, 1998). 
 Esta pesquisa corrobora resultados de investigações anteriores, como a de Cunha et 
alii (2004); Rosemberg (2003) e Januzzi (2003) que demonstram que o bibliotecário 
representa a maioria dos profissionais que trabalham em unidades de informação. 
 Na realidade, apesar das mutações e da reorganização dos espaços de trabalho, das 
novas parecerias que acontecem no campo das profissões da informação, no Brasil, este 
campo mostra, ao que tudo indica, ainda resistência à abertura, com poucas alterações. 
Podemos concluir que as “oportunidades de mercado” na área da informação continuam 
dominadas pelos profissionais clássicos. Os dados demonstram que o “profissional tipo” 
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solicitado através dos sites específicos e das listas de discussão da área na Internet, entre 
janeiro de 2005 e junho de 2006 é: 
• um bibliotecário; 
• com formação superior; 
• com experiência em informática; 
• para trabalhar na cidade de São Paulo. 

O que se evidencia, conforme ressaltado na análise, é que, apesar de privilegiar um 
profissional “clássico”, os empregadores não distinguem, em muitos casos, o profissional que 
querem. Esta falta de distinção é, no nosso entender, resultado das mutações dos espaços de 
trabalho. Para concluir, é possível afirmar que, embora estejamos vivenciando um momento 
de transformação no mundo laboral, no Brasil, o espaço dos profissionais da informação é 
ainda percebido como um espaço para profissionais tradicionais.  

Neste sentido, os “distúrbios” (no sentido que ABBOTT, 1988, dá a este termo) 
ocasionados pela revolução tecnológica atual que tem levado à uma reorganização do sistema 
das profissões e à abertura da área das profissões da informação, ainda não é muito visível na 
realidade brasileira. Ao que tudo indica, a luta pela jurisdição na área, no nosso país, é ainda 
incipiente. 
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