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RESUMO 

Este artigo apresenta breves reflexões a sobre o mercado de trabalho e o perfil do profissional da informação na 
nova ordem mundial e no cerne das estruturas sociais. Tem como principal foco a retrospectiva histórica e a 
força que o influencia para a mudança de seu perfil. Está fundamentado em revisão de literatura que representa o 
marco inicial do projeto de pesquisa sobre o papel do profissional da informação e o mercado de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de trabalho situa-se na compreensão do proclamado conjunto formado por 

processos que permeiam a ‘nova’ ordem mundial, transformada pelas tecnologias e pelas rela-

ções produtivas dos grupos econômicos e do Estado, onde emerge o principal instrumento que 

exige dos profissionais uma mudança de paradigmas. 

As estruturas sociais cobram dos profissionais de informação uma nova postura profis-

sional; utilização de novos instrumentos de análise e disseminação das informações compatí-

veis com a produtividade/competitividade. 

As organizações colocam à disposição dos profissionais ferramentas e os recursos co-

mo forma de motivar e apoiar o desenvolvimento de todo o conjunto de compreendido como 

competências. Por mais métodos, padrões e controles utilizados no processo de desenvolvi-

mento de competências é do sujeito a aprendizagem e é através dela que se manifestam as 

diferenças profissionais. 

 

O MERCADO DO TRABALHO 

O proclamado conjunto formado por processos de globalização, avanços tecnológicos, 

cenário econômico, além de estar sendo referência para a modificação dos diversos campos da 

atividade humana, também é levado em conta pela formulação de políticas científicas e tecno-

lógicas e nestas pelo desenvolvimento da capacidade traduzida em potencial de recursos hu-

manos, valores pessoais e profissionais, que constroem o acervo do capital intelectual do co-

nhecimento. Esses processos que aparentemente aparecem como variáveis têm exigido a defi-

nição de normas e modelos a serem seguidos por todos indistintamente, independentes das 

culturas, das políticas e das condições sócio-econômicas sob pena de serem considerados des-

conectados e condenados ao “analfabetismo informacional”. 

Neste cenário é difícil contestar ganhos propiciados por tal conjunto e negar seus re-

sultados entre os quais o considerável avanço de estoques do conhecimento combinado com a 

aplicação de tecnologias associadas a uma filosofia voltada sempre para antecipação do futu-

ro. Também, deve ser apreendido pelo seu caráter totalitário de mercado globalizado e pela 

lógica dos processos que tentam reduzir os grupos sociais a meros instrumentos de consumo.  

Essa resignificação é quase que uma necessidade e, também, negar essas evidências 

contribuem para que grande parte da sociedade fique submetida aos princípios econômicos da 

concorrência do mercado, exacerbado pela coerção do binômio produtividade/competitividade 

e a mercê de grupos que se posicionam para defender suas ações e interesses. O Estado, por 
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sua vez, rende-se às investidas e aos apelos da globalização sem uma reflexão, mesmo porque 

o processo, refletido ou não, tende a ser expandido e intensificado suscitando em clima de 

incertezas, tanto para aqueles que decidem sobre as políticas, estratégias e direções a seguir, 

ora sob um estado de indefinições, ora por tendências solucionadoras, através de cópias de 

normas e modelos aparentemente disponíveis como mercadoria, sem considerar custos e ônus 

sociais e decorrentes. 

Ante ao conjunto, o mundo do trabalho vem coagindo e obrigando os indivíduos a 

aumentarem seus patamares de eficiência resultando numa preocupação muito mais com o 

desenvolvimento puramente econômico do sistema produtivo, no sentido do lucro, deixando 

de ser um instrumento por ele mesmo, para ser o ordenador da realidade que se sobrepõe aos 

propósitos da sociedade. 

O principal papel do Estado é aumentar e melhorar o padrão de vida da sociedade. A 

dos grupos econômicos é busca pela excelência na competição pelo seu nicho de mercado e 

de seus lucros. Mesmo sendo tão diferentes os seus papéis, tanto em escala espacial, temporal 

e de propósitos, continuam sendo medidos pelos mesmos normas e padrões, confundindo-se 

políticas de governo com estratégias empresariais. 

Na medida em que o papel do Estado é reduzido ao simples cumprimento de normas e 

padrões estabelecidos por grupos econômicos, a sua neutralidade se estende por todos os 

campos restringindo a atuação da garantia de direitos dos indivíduos à interesses e a políticas 

desses grupos, perdendo forças e consistência. 

Por todas essas razões os indivíduos são obrigados a enfrentar mudanças, riscos, incer-

tezas, tomarem decisões, contestar e se defenderem para construírem sua própria identidade. 

Em princípio, seus méritos são incontestáveis e constitui uma tarefa de discussão à imposição 

dessas normas e padrões que visem a aceitação e a adaptação de forma que não firam a susce-

tibilidades e particularidades das mais diferentes culturas em que se apresentam as organiza-

ções sociais. 

É nesse complexo ambiente de turbulência que a formação dos profissionais acaba a-

justando ou direcionando suas competências para aquilo que, seja, os grupos econômicos ou o 

próprio Estado definem como prioridade e interesse, podendo haver resultados positivos ou 

negativos do ponto de vista pessoal ou profissional, muitas vezes levando o individuo aos 

riscos de acomodação deixando de lado algumas das melhores contribuições e oportunidades 

que poderiam compartilhar ou adquirir. 
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REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

Muito comodamente o bibliotecário e o arquivista, aceitam a manutenção da estrutura 

profissional que reproduz um perfil tradicional desde a Idade Média e que não mais condiz 

com as atuais necessidades do mercado. Conforme Smit e Barreto (2002, p. 11), 

Mas de nosso trabalho, do trabalho de nossa ordem, e em particular do traba-

lho deste mosteiro faz parte – aliás é a sua substância – o estudo, e a custódia 

do saber. A custódia, digo, não a busca, porque é próprio do saber, coisa di-

vina, ser completo e definido desde o início, na perfeição do verbo que ex-

prime a si mesmo. A custódia, digo, não a busca, porque é próprio do saber, 

coisa humana, ter sido definido e completado no arco dos séculos que vai 

desde a pregação dos profetas à interpretação dos padres da igreja. Não há 

progresso, não há revolução de períodos na história do saber, mas, no máxi-

mo, contínua e sublime recapitulação. (ECO, 1983, p. 452) 

Hoje, sem que se tenha alcançado uma massa crítica a respeito das competências do 

profissional de informação – aqui definido como bibliotecário e arquivista –, tampouco sua 

inserção no processo produtivo, compatível com as necessidades, potencialidades e importân-

cia no contexto do em que se insere o conjunto descrito, muito provavelmente por não condu-

zirem as suas preconizações estruturais à produtividade/competitividade e, muito mais, atra-

vés de formas simplificadas de um ser unicamente privado, no âmbito das estantes e pratelei-

ras, não um ser privado no sentido de empreender e tornar uma profissão lucrativa, não como 

profissão voltado para uma concepção pública cultural e educacional. Falta-lhes uma visão, 

um direcionamento de formação e visibilidade, do que é ser publico e privado agravado pela 

sua imobilidade.  

Conforme Almeida Jr. (2000, p. 31) define, 

o bibliotecário, aos olhos da sociedade, denomina-se todo aqueles que traba-

lha no espaço da biblioteca, independente da existência ou não de uma for-

mação específica.  Além disso, tem o bibliotecário uma imagem deturpada, 

um estereótipo que acreditamos dissociado da realidade.” 

Vê-se que, a realidade somada ao conceito de profissional da informação abre-se um 

leque a grupos de profissionais que tem como foco a informação agregada de valores transa-

cionais, tendo como base conceitual uma ciência que tentam explicar as práticas de maneira 

determinista às condições do mercado. O termo profissional da informação constitui-se de 

fragmentos e torna-se uma profissão de segmentos que diversificam em razão do tipo ou da 
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forma como a informação é estudada e, é tão somente uma concepção, um caminho norteador 

para discussões do que é ser profissional da informação. 

Segundo Castro e Ribeiro (2004, p. 42), 

O termo, profissional da informação, adotado pelos bibliotecários, nas últi-

mas décadas do século passado, a partir do avanço e adoção das tecnologias 

nos processos de geração, armazenamento e recuperação de informação, vem 

passando por vários processos, ora com uma visão progressista, ora conser-

vadora. 

Como se percebe na literatura, as reflexões a cerca dos princípios que norteiam a for-

mação do profissional da informação no Brasil, no que se refere ao seu modo de saber/fazer, 

no inicio do século XX (1911 a 1930) o bibliotecário, erudito, humanista, ligado a cultura e às 

artes, sob influência da École Nationale des Chartes (Paris), o seu papel era reduzido a guarda 

das coleções de manuscritos, livros e impressos. As bibliotecas se restringiam às coleções 

particulares, aos conventos e mosteiros ou de instituições publicas. 

 Na década de 1930 à 1960, instala-se o modelo sob influência norte-americana da S-

chool of Library Economy (Columbia – NY) notadamente tecnicista, voltado exclusivamente 

a atividade de tratamento e organização de documentos. Cria-se a primeiro curso paulista em 

biblioteconomia e Associação Paulista de Bibliotecários, viabilizando assim a participação 

dos profissionais e o reconhecimento do curso. Contudo, a visão profissional era puramente 

tecnicista, tida como ‘guardião de livros’. 

A partir da década de 1950, são criados cursos de biblioteconomia por todo o país e 

surge a luta dos bibliotecários para se firmarem como profissional de nível superior. Acontece 

também, o primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia (Recife, 1954). 

Na década de 1960com o reconhecimento oficial da profissão em nível superior deu-se 

a partir da aprovação da Lei 4.084/62 e Decreto 56.725/65. O Decreto 550/62  estabelece um 

currículo mínimo dos cursos de graduação em Biblioteconomia e criação de órgãos de classe. 

O bibliotecário passa a ser reconhecido como profissional amparado pela legislação, iniciando 

efetivamente sua participação no cerne da sociedade. 

Entre as décadas de 1970-1980 surgem os cursos de pós-graduação em Bibliotecono-

mia e Ciência da Informação, com ênfase na formação de docentes para os cursos de gradua-

ção, desenvolvimento da pesquisa e surgimento dos primeiros periódicos científicos da área.  

Na década de 1980, dá-se a primeira reformulação do currículo mínimo dos cursos de 

graduação O ensino de Biblioteconomia passa a ter caráter interdisciplinar, preocupando-se 
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com a informação em seus diferentes suportes. A informação é vista como um ‘produto es-

sencial’ ao desenvolvimento. Surge a visão do bibliotecário como agente cultural e de infor-

mação, abrindo assim um leque de opções no mercado de trabalho, direcionando-se às institu-

ições educacionais e, principalmente, as universitárias e, algumas vezes atuando como educa-

dor. 

É a partir da década de 1990, ante ao conjunto tão proclamado de processos da nova 

ordem mundial; da quebra de paradigmas e, com a expansão das redes de informação, tendo 

como suporte o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, surgem novas demandas 

para o profissional da informação atuar nas unidades de informação, principalmente nas in-

dústrias. 

Segundo Le Coadic (1996, p. 106) diz que, 

a evolução das profissões da informação está ligada, muito de perto, ao pro-

gresso da ciência e da tecnologia da informação. Encontraremos, portanto, as 

formas mais avançadas dessas profissões nos países que desenvolveram uma 

indústria da informação como Estados Unidos, Europa e Japão. 

O Japão, pioneiro no setor, desde a década de 1950, monitorou do processo de recicla-

gem de pessoal conforme as políticas projetadas em seus diferentes estágios de desenvolvi-

mento, como demonstram os estudos e propostas de Masuda, (1996). A Comunidade Econô-

mica Européia também já definiu ações para a informatização da sociedade regional e os Es-

tados Unidos vêm formulando seus projetos de implantação de infovias, em escala planetária, 

com o apoio da iniciativa privada e sob a liderança política do vice-presidente Al Gore 

(CRESPO, 1996) apud Miranda (2000, p. 66) .  

A situação do Brasil ainda não está equacionada, o que se tem são propostas apresen-

tadas pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. 

Embora haja uma mobilização para modificação do perfil profissional, no Brasil, são 

movimentos ainda latentes que não conseguiram atingir a percepção da sociedade. Alguns 

autores sinalizam para o desenvolvimento de competências profissionais que devem ser com-

preendidas como o conjunto de habilidades, aptidões, idoneidade, atitudes e conhecimentos 

teóricos e práticos necessários para desenvolver uma função especializada de modo conscien-

te, valido e aceitável. 

Mudanças devem ocorrer, sem sombra de dúvida. Entretanto, as atividades exercidas 

pelos profissionais de informação, não podem ser reduzidas a normas e padrões tradicionais 

ou impostos por grupos internacionais. Neste panorama, a postura que cabe ao profissional da 
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informação é no sentido de refletir e definir estratégias e opções, levando em consideração as 

referências relativas ao significado e importância do conjunto descrito, que se insere na repre-

sentatividade social, na interação entre o micro e o macroambiente, bem como nos interesses 

pessoais e profissionais para compreender a relação entre a cadeia de atores e instituições re-

presentantes do mercado de trabalho, que não podem ser alijados do contexto pelo simples 

toque de um teclado ou visto simplesmente como manipuladores do contexto sócio-

econômico.  

Esta situação coloca os profissionais da informação não só em competição com espe-

cialistas de outras áreas como, direciona as áreas que lidam com a informação para outros 

caminhos, e exige dos profissionais conteúdos mais amplo de conhecimentos e competências, 

que o coloquem em um plano de igualdade, com os profissionais de outras áreas.  

Com afirma Almeida Jr. (2002, p. 135) que: 

O mercado de trabalho está mudando – acompanhando transformações que 

superam a sua esfera de influência – e exigindo alterações nas posturas, ati-

tudes, posições, concepções das profissões é inevitável. Aliás se soubermos 

ler nas entre linhas da realidade, veremos que essa reorganização já está em 

curso. Muitos indícios nos permitem sustentar essa afirmação.  

Fazendo frente a esse contexto o perfil dos profissionais formados pelas uni-

versidades tende a se modificar. 

Essa é uma exigência imposta pela sociedade, não somente a estes profissionais, mais 

a todos os demais profissionais, tanto pela sobrevivência da profissão, tanto quanto pelas ne-

cessidades informacionais. 

Competências é um processo de autodesenvolvimento. Segundo Ferreira (1975) “Qua-

lidade de quem é capaz de apreciar e resolver alguma coisa; capacidade habilidade, aptidão, 

idoneidade”.  IV Encuentro de Directores... define como:  

la capacidade adquirida al término de um proceso de formácion que se ex-

presa em habilidades intelectuales, sociales, psicológicas y afectivas, es de-

cir, incluye actitudes, conocimentos, y conductas implícitas em el desarrollo 

humano. 

Assim, as organizações colocam à disposição dos profissionais ferramentas e os recur-

sos como forma de motivar e apoiar o desenvolvimento de todo o conjunto de compreendido 

como competências. Por mais métodos, padrões e controles utilizados no processo de desen-
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volvimento de competências é do sujeito a aprendizagem e é através dela que se manifestam 

as diferenças profissionais. 

Na Inglaterra, Clausen (1990), apud Bohn, em pesquisa realizada no mercado de traba-

lho identificou três tipos de profissionais de informação para atuar na área: 

� Bibliotecários que lidem com os serviços convencionais de organização; 

� Especialistas em sistemas de informação que planejem sistemas para resolver os proble-

mas de organização da informação; 

� Pesquisadores e analistas da informação que tenham uma variedade de habilidades e co-

nhecimentos para prover informação que responda às necessidades da organização.  

Nos Estados Unidos, Detlefsen (1992) apud Bohn, analisando o mercado de trabalho 

com base nos anúncios publicados em periódicos e jornais no período de seis meses (1991), 

tais como: The College & Research Libraries News; The New York Times, Science e Chroni-

cle of Higher Education. Incluindo também os anúncios colocados em várias listagens de bi-

bliotecas de pesquisa e nos murais das Escolas de Biblioteconomia. Observou que a demanda 

por de profissionais de informação pode ser agrupada em três categorias: 

� Especialistas de assunto com clara indicação de que embora exigido o título de Mestrado 

em Ciência da Informação (M.L.S) ou equivalente, o conhecimento de assunto é mais 

importante que o diploma ou certificado; 

� Especialistas em tecnologia, que possam lidar com os aspetos relativos a automação de 

bibliotecas, recursos eletrônicos e gerenciamento de sistemas de informação. Dentro desta 

categoria, pode-se distinguir a demanda por bibliotecários para lidar com tarefas diárias 

relativas a manutenção do computador, programação e análise de sistema. Alem disso, há 

uma demanda para especialistas que possam lidar tanto com as novas tecnologias da in-

formação como com as responsabilidades de gerenciamento e planejamento estratégico; 

� Especialistas em gerenciamento, para assumir posições de chefe, diretor, etc., não reque-

rendo-se para esta posição as credenciais de bibliotecário. 

Em pesquisa realizada no Brasil (Cunha, 1998) apud Bohn, a autora analisa a oferta de 

emprego, entre 1992-1995, baseando-se nas ofertas publicadas em jornais como a Folha de 

São Paulo e o Estado de São Paulo (São Paulo); Jornal do Brasil e o Globo (Rio de Janeiro) e, 

nas entrevistas e questionários respondidos por um grupo de empregadores e de profissionais 

constata a demanda por profissionais que tenha competências na área de gestão de informa-

ção. 

Bohn ainda cita os estudos de Nastri e Souza (1996). 
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conduzido entre bibliotecários atuantes principalmente em bibliotecas uni-

versitárias no interior do Estado de São Paulo, verificou que no processo de 

seleção, o diploma é a variável mais importante. No entanto, os empregado-

res também exigem dos candidatos potenciais ao emprego, experiência, co-

nhecimentos de informática, língua estrangeira, principalmente inglês e co-

nhecimentos de administração, entre outros.  

Com a criação de um Grupo de Interesses Específicos sobre Papéis, Carreiras e De-

senvolvimento do Moderno Profissional da Informação (SIG FID/MIP) a Federação Interna-

cional de Informação e Documentação (FID), realizou pesquisa envolvendo profissionais das 

áreas de biblioteconomia, arquivologia, museologia e administração, em âmbito mundial, para 

identificar o perfil do profissional da informação. O resultado dessa pesquisa revelou que o 

proclamado conjunto modificador da ordem mundial, principalmente, a variável tecnológica, 

exige a modificação do perfil desses profissionais, acrescido por elementos de gestão organi-

zacional, identificação do trabalho, mudanças de posturas profissionais, influência mercado-

lógica e competitividade. 

Assim, os resultados das pesquisas apontam para a mudança no perfil do profissional 

brasileiro, demandada por habilidades tecnológicas, empresariais, produtividade e competiti-

vidade. Entretanto os profissionais da informação, no Brasil, especialmente na Bahia, estão 

ainda no início do século XX, sem habilidades e autonomia para decidir como atuar em sua 

própria área. 

O perfil do bibliotecário não pode mais se manter distante das atuais necessidades so-

ciais e mercadológicas. É preciso reforçar as pesquisas empíricas no Brasil e, em especial, na 

Bahia para verificar os verdadeiros fatores políticos, econômicos e históricos que têm exerci-

do influência sobre o comportamento dos profissionais da informação, determinando a con-

cepção de sua identidade e a definição de sua visibilidade social. 

Essas pesquisas também ajudariam a entender que tipo de profissional o mercado de 

trabalho e a sociedade estão necessitando e se os bibliotecários e arquivistas pensam que sua 

formação é adequada para atender essas necessidades. Com estas pesquisas pode-se definir 

ainda o que está faltando e o que está sobrando na formação desses profissionais que venha a 

melhorar seu status social, a melhorar o respeito da sociedade por eles, a melhorar sua remu-

neração, sua auto-estima e seu desempenho. 

 

CONCLUSÃO 
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Sabe-se que nesse tão proclamado conjunto de processos que modificam a ordem 

mundial, as mudanças qualquer que seja não possui unanimidade, não é imediatamente con-

sensual e nem tão simples. As alterações não só do perfil do profissional da informação como 

do seu campo tradicional de trabalho, ainda, não são visíveis à sociedade. Cada mudança, 

cada alteração não ocorre sem que antes não haja conflitos, debates entre teóricos, estudiosos 

e pesquisadores para validar a atuação do profissional no mercado de trabalho e tornar visível 

à sociedade.  

Não há sociedade da informação sem cultura informacional e partindo do princípio 

que estar bem informado é essencial para o exercício da cidadania, verifica-se que o maior 

problema da inclusão social não é a falta de computadores, mas, o analfabetismo informacio-

nal. 

No preparo do cidadão em informação devemos entender que o Estado enfrenta difi-

culdades por não conseguir resolver os problemas do analfabetismo e outros problemas que 

assolam as camadas sociais menos favorecidas. Uma estrutura de acesso à informação cujo 

maior indicador seja as escolas é fundamental o desenvolvimento de hábitos de da leitura co-

mo informação, onde o espaço e o tempo somado as tecnologias refletem na formação pessoal 

e profissional do indivíduo. 

Uma sociedade baseada no uso intensivo de informação onde o Estado faz suas refor-

mas pautadas em paradigmas de modificação de estruturas de organização física, sem conhe-

cimento do seu quadro profissional, cujas competências ficam a sorte do poder de elites, de 

políticas atreladas a grupos econômicos e de interesses, não há como reduzir o gap entre a 

educação a ser considerada e as necessidades sociais. 

A partir das pesquisas empíricas no âmbito do Estado e nas ofertas de trabalho ofere-

cidas pelo setor privado, em especial na Bahia, é possível explicitar as competências do pro-

fissional da informação e o seu campo de atuação. 

REFERÊNCIAS 

CASTRO, César Augusto. Profissional da informação: perfis e atitudes desejadas. Informa-
ção & Sociedade: estudos, João Pessoa, v. 10, n. 1, jan./jun. 2000. 

SMIT, Johanna & BARRETO, Aldo de Albuquerque. Ciência da informação: base conceitual 
para a formação do profissional. In: VALENTIM, Marta Lígia Pomim (org.). Formação do 
profissional da informação. São Paulo: Polis, 2004. 152 p. 

ALMEIDA JR., Oswaldo Francisco de. Profissional da informação: entre o espírito e a produ-
ção. In: VALENTIM, Marta Lígia Pomim et al (orgs.). Profissionais da informação: forma-
ção, perfil e atuação profissional. São Paulo: Polis, 2002. 156 p. 



 11 

CASTRO, César Augusto; RIBEIRO, Maria Solange P. As contradições da sociedade da in-
formação e a formação do bibliotecário. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Campinas, v. 1, n. 2, p. 41-52 , jan./jun. 2004. 

LE COADIC, Yves-François. A ciência da informação. Brasília : Briquet de Lemos, 1996. 
119 p. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 11 ed. 
Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1995. 

MIRANDA, Antonio L. C. A profissionalização da ciência da informação no marco da globa-
lização: paradigmas e propostas. In: LUBISCO, Nídia & BRANDÃO, Lídia M. B. Informa-
ção & informática.  Salvador : EDUFBA, 2000. 307 p. 

ALMEIDA JR., Oswaldo Francisco de. Formação, formatação: profissionais da informação 
produzidos em série. In: VALENTIM, Marta Lígia Pomim (org.). Formação do profissional 
da informação. São Paulo: Polis, 2004. 152 p. 

ENCUENTRO de Directores de las Escuelas de Bibliotecología del Mercosur, 24 a 27 de  
maio de  2000, Montevideo. Competências profissionais. In: VALENTIM, Marta Lígia Po-
mim (org.). Profissionais da informação: formação, perfil e atuação profissional. São Paulo: 
Polis, 2002. 156 p. 

BOHN, Maria del Carmen R. O ensino da área de controle sobre a perspectiva da compe-
tência: experiência no curso de biblioteconomia da UFSC. Disponível em: <www.encontros-

bibli.ufsc.br/Edicao_8/bohn.rtf. > Acessado em: 28/05/2005. 
 


