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UNIDADE IV:
Visibilidade e invisibilidade do Profissional da Informação

A questão envolve:
• Imagem social ou imagem externa ou reconhecimento social
• Auto-imagem / identidade profissional
• Empregabilidade
• Nível salarial
• Poder institucional

OCUPAÇÃO -I PROFISSÃO\
Transformação de recursos
escassos em reconhecimento
social e econômico; processo
jurídico-i nstitucional.

Ligado ao conceito de profissão, aparece igualmente o conceito de profissionalização,
entendido como um processo pelo qual uma ocupação organizada, normalmente alicerçada
na idéia da posse de uma determinada competência, na preocupação com a qualidade do
seu trabalho e com os benefícios que dela decorrem para a sociedade, obtém o direito
exclusivo de desenvolver um determinado tipo de trabalho, de controlar a formação
necessária para lhe aceder, controlando ainda o direito de determinar e avaliar a forma
como o trabalho é desempenhado. (OPID)

Se "o conceito de profissão inclui a função [... de]: organizarem a aquisição e a certificação
de competências em áreas funcionais" (OPID) e "formas históricas específicas que
estabelecem vínculos estruturais entre níveis relativamente altos de educação formal e
posições relativamente consideráveis e/ou recompensáveis na divisão social do trabalho"
(Larson apud OPID), o que vem ocorrendo com o processo de profissionalização no campo
informacional?

(Tanto os chamados profisSionais da informação quanto os jornalistas vêm tendo o valor de
seu diploma questionado ... Por quem? Por que?)

Profissão: regras de formação; regras de desempenho; regras de lealdade ... (Moore apud
OPID)

MAS é o poder de Estado que concede à profissão o direito de exclusividade.

E este é conquistado também através da organização ocupacional: associativismo



Segundo a UNESCO (2003), existem poucos exemplos mundiais que registrem um nível
satisfatório de percepções sobre a profissão [da informação]:

Parte do problema é que os trabalhadores em bibliotecas e serviços de informação tardaram
a reconhecer que constituem uma categoria profissional e não apenas trabalhadores
especializados. [...] Concentrar-se na especialização não resolve a questão de seu status,
reputação e imagem. Envolver-se em assumir maiores responsabilidades em questões que
protejam o público é desenvolver um profissionalismo que deve contribuir para implementar
seu status e reputação. [...] Não se tem pesquisado sistematicamente sobre se há algumas
percepções populares introjetadas na própria profissão. A visão popular sobre a profissão é
a de que ela tem falhado em deixar claro seu papel central no fornecimento de informação
para a sociedade. Freqüentemente o profissional da informação tem carecido de imaginação
e falhado em explorar as oportunidades de melhorar o entendimento público do que ele faz.
Há dificuldades no próprio profissional em avaliar que ele não é apenas um trabalhador
especializado, mas sim, membro de uma profissão responsável e zelosa que tenta prover
serviços para suprir necessidades sociais [...]. (UNESCO, 2003 apud OPID)

Prins e Gier (1995) e Bowden e Wijasuiya (1994) estudaram a forma como os
profissionais «sentem» a sua imagem profissional. Os 287 respondentes de 90 países (68%
mulheres e 32% homens) foram questionados sobre a situação geral e o prestígio da
profissão. Foi identificado o conceito de prestígio como sendo relativo, já que é determinado
por comparação com características de outras profissões: nível educacional, salário,
segurança. Apesar da variedade de respostas, a maioria dos respondentes concorda com a
existência de um problema de imagem, atribuindo a sua causa a fatores econômicos,
formação, qualidade do serviço, visibilidade e identidade profissional. Bowden e Wijasuriya
(1994) identificaram as causas do problema: a pouca compreensão e o desconhecimento
dos serviços prestados pelos profissionais de informação por parte do público, a má
percepção dos profissionais da sua própria profissão, a má qualidade da formação e o
estatuto de reconhecimento das qualificações profissionais. (OPID)

Imagem: ~Pouco dinamismo;
Baixo valor social

Profissional subalterno em sua função
Atividade informacional como fato adquirido (profissional como técnico mediador)

Constatação: quanto maior a disseminação da cultura erudita, maior a visibilidade do
profisional.

Países com fortes tradições de leitura e práticas culturais sedimentadas há muito vêem
nestes profissionais um valor social superior ao que Ihes é atribuído outros alguns países.

Os não usuários de serviços de informação tendem a separar informação de documentos,
esta dissociação está na origem da incompreensão do papel da profissão. Usuários:
identificam mais capacidades profissionais no campo.

Referência: OBSERVATÓRIO DA PROFISSÃO DE INFORMAÇÃO-DOCUMENTAÇÃO.
Imagem das competências dos profissionais de informação-documentação: relatório.
2006. Disponível em: www.apdis.orq/iornadas/2006/opid/relatorio.pdf .


