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RESUMO 

Esta pesquisa buscou conhecer o perfil do bibliotecário gestor de uma biblioteca 
universitária na cidade de Manaus caracterizando-se como um estudo de caso. 
Buscou compreender a forma de atuação dos profissionais que atuam nestas 
unidades, verificando quais atividades realizam, quais as habilidades e 
competências necessárias para um bibliotecário gestor. Com base na literatura, 
foram estudados e apresentados os conceitos de bibliotecas universitárias, função, 
seu papel e como esta deveria atuar para a melhoria da qualidade do ensino. 
Apresenta o profissional bibliotecário discutindo a sua atuação como gestor de uma 
biblioteca. Aborda os estilos gerenciais a partir da teoria de Likert destacando os 
perfis desta teoria e comparando-os com os bibliotecários gestores sujeitos da 
pesquisa. Tal perfil será estudado dentro de quatro sistemas apontados pela teoria 
que são: autoritário – coercitivo, autoritário- benevolente, consultivo e participativo. 
Quanto ao percurso metodológico, caracteriza-se como um estudo de caso sobre 
uma instituição pública universitária, tal instituição foi escolhida uma vez que esta 
pesquisa já foi realizada em outras instituições públicas na cidade de Manaus. 
Ademais, por se tratar de um amplo estudo, buscou-se avaliar o perfil do gestor do 
ponto de vista dos colaboradores e do próprio gestor relacionando à teoria, sendo 
necessário a avaliação exaustiva de algumas variáveis.   Quanto aos objetivos da 
pesquisa trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem quali – 
quantitativa utilizando um questionário composto por perguntas abertas, fechadas e 
de múltipla escolha que foi aplicado com o gestor bibliotecário e os colaboradores da 
unidade. Ao término desta pesquisa, analisaram-se os resultados obtidos através do 
questionário a luz da teoria de Likert. Pela análise feita foi possível identificar que a 
pesquisa alcançou os objetivos propostos, que foram caracterizar com base na 
literatura, assinalar as atividades pertinentes, levantar as competências 
fundamentais à atuação relacionando estas competências com a atuação 
profissional do bibliotecário gestor, concluiu-se que o atual estilo gerencial do 
bibliotecário a que este estudo se propôs estudar é o participativo o estilo mais 
aberto de todos. 

 

Palavras - chave: Bibliotecas universitárias. Perfil dos bibliotecários. Bibliotecário 

gestor. 
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     ABSTRACT 

 
This research sought to understand the profile of librarians managers of academic 
libraries in the city of Manaus. Sought to understand the role of professionals working 
in these units, determining activities performed, what skills and competencies 
necessary for a librarian manager. Based on the literature, were studied and 
presented the concepts of university libraries, function, their role and how it should 
act to improve the quality of education. Displays the librarian discussing his role as 
manager of a library. Addresses the management styles from the theory of Likert 
highlighting the profiles of this theory and comparing them with librarians managers 
research subjects. This profile will be studied within four systems indicated by theory 
that are authoritative - coercive, authoritarian, benevolent, consultative and 
participatory. Regarding the methodological approach, characterized as a case study 
in a public university, this institution was chosen since this research has already been 
carried out in other public institutions in the city of Manaus. Moreover, because it is a 
large study, we sought to evaluate the profile of the manager's point of view of 
employees and managers themselves relating to the theory, a comprehensive 
evaluation is needed of some variables. As the research objectives it is an 
exploratory, descriptive qualitative - quantitative approach using a questionnaire 
consisting of open questions, closed and multiple choice that was applied to the 
manager and librarian unit employees. At the end of this study, we analyzed the 
results obtained from the questionnaire of Likert's theory. For the analysis, we found 
that the survey met the proposed objectives, which were characterized based on the 
literature, tick the relevant activities, raise their core competencies to the actions 
relating these skills to the professional activities of librarians manager. 

 

Key - Words: University libraries. Profile of the librarians.  Librarian manager. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de evolução que se encontra a sociedade atual requer do 

profissional da informação algumas mudanças na sua forma de atuação. Tais 

mudanças ocorrem mundialmente em todos os segmentos da sociedade, seja de 

cunho social, econômico, cultural e também tecnológico, provocando na sociedade 

cada vez mais a necessidade informacional. 

A biblioteca universitária neste contexto, disponibiliza a informação como base 

para o conhecimento científico e para o desenvolvimento humano, especificamente, 

no exercício de sua função como um instrumento de educação no ambiente 

acadêmico.  

Nesse sentido, o bibliotecário que atua no ambiente universitário deve adequar-

se a essa nova sociedade e adotar competências e postura face às novas 

necessidades dos usuários usando os recursos informacionais e tecnológicos 

disponíveis na biblioteca universitária, compreendendo que a informação científica 

exerce influência sobre qualquer atividade acadêmica. 

Frente às novas demandas da sociedade, o profissional da informação deve 

atuar de forma significativa na gestão e no desenvolvimento de atividades 

informacionais, assumindo uma participação maior no desenvolvimento industrial, 

econômico, cultural, científico e tecnológico. 

 É necessário que este profissional vá além das competências e que conheça 

os recursos informacionais que estão disponíveis para que dessa forma possa 

desempenhar com habilidade a pesquisa de conteúdos e tomar atitudes específicas 

quanto ao uso ético da informação. Entretanto, a prática demonstra que esta 

perspectiva não é a realidade da atuação profissional.  

As bibliotecas universitárias são setores de grande relevância no contexto 

universitário e passíveis de avaliações constante por parte de comissões que julgam 

os cursos na universidade. No entanto, muitas vezes, não são reconhecidas como 

instrumentos educacionais capazes de promover o desenvolvimento científico e 

humano no ambiente acadêmico.  

Um dos fatores que contribuem para a deficiência na atuação das bibliotecas 

universitárias é a má gestão por parte dos bibliotecários, uma vez que  a atuação 

dos mesmos está mais voltada para as atividades técnicas que envolvem o fazer 

bibliotecário, distanciando-o da abordagem gerencial tão necessária para dinamizar 
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uma unidade de informação, tendo em vista que a mesma é uma organização com 

recursos físicos, humanos, financeiros e que possui a colaboração de uma equipe 

para cumprir com os seus objetivos organizacionais.  

Esse projeto buscou conhecer o perfil do bibliotecário de biblioteca 

universitária na cidade de Manaus, verificando as atividades que realizam, 

competências e relacionar essas competências com sua atuação nas bibliotecas 

universitárias, de modo a demonstrar sua forma de gestão, seus estilos pessoais e 

de ação que determinam o seu estilo de gerenciamento. 

É importante relacionar essas competências com a atuação deste profissional 

a partir da observação dos colaboradores da unidade, com base nestes objetivos a 

pesquisa tem por meta traçar um perfil e classificá-lo a partir da literatura. O perfil do 

Bibliotecário gestor foi analisado com base no modelo propostos por Likert apud 

Chiavenato (2004) que visa identificar os estilos gerenciais baseados em quatros 

sistemas que são autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e 

participativo. 

 Este trabalho tem a seguinte estrutura, formatados com o propósito de expor 

as ideias que serão base para o estudo que será realizado: 

1. Fundamentação teórica: Apresenta as definições e funções da biblioteca 

universitária, aborda a atuação do profissional neste contexto e estilos gerenciais 

utilizados na administração. 

2. Metodologia da pesquisa: Apresenta a classificação da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos que foram necessários para as etapas de coleta de 

dados e elaboração do instrumento.  

3. Análises dos resultados: Apresenta os resultados finais do estudo, no qual 

foram usados dados estatísticos e análise de conteúdo para interpretação dos 

dados, resgatando os objetivos específico que foram usados na comparação dos 

dados obtidos com à proposta inicial.  

A princípio faz-se uma contextualização acerca de conceitos sobre biblioteca 

universitária, o profissional da informação bibliotecário e a gestão, levantando as 

competências essenciais para um gestor e quais as funções pertinentes a este 

profissional, desta forma foi possível relacionar com os dados coletados e realizar a 

interpretação dos dados. 
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2 Fundamentação teórica 

Objetivo Geral:  

 Conhecer o perfil gerencial dos bibliotecários gestores das bibliotecas 

especializadas da cidade de Manaus 

 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar, com base na literatura, os estilos gerenciais dos bibliotecários 

gestores de bibliotecas especializadas; 

 Levantar as competências fundamentais à atuação como bibliotecário gestor 

nesse tipo de biblioteca; 

 Relacionar essas competências com a atuação profissional do bibliotecário 

gestor a partir da observação dos colaboradores. 

 

2.1 Bibliotecas Universitárias: contexto e definição 

 

As instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil estão em plena expansão, 

uma vez que a qualificação profissional é cada vez mais essencial. Neste âmbito, a 

biblioteca universitária deve ser fundamental na disseminação do conhecimento, 

servindo de apoio, devendo subsidiar todo o conhecimento que o estudante obtém 

na sala de aula. 

 
Biblioteca universitária [tradução(Ing.) – Academic library / College library] 
Sua finalidade é atender a estudos, consultas e pesquisas de alunos e 
professores universitários. Deve funcionar como verdadeiro centro de 
documentação e estar integrada à universidade. (SANTOS, 2003 p.33) 
 
 

A biblioteca universitária surgiu da demanda crescente de atender 

especificamente o público acadêmico, este serviço foi direcionado para que o 

atendimento ao usuário pudesse ser feito com qualidade, na antiguidade essa 

categoria de bibliotecas não existiam e tornou-se fator essencial para o apoio ao 

ensino das universidades. 

 
Entre a biblioteca escolar e a universitária a diferença é apenas de grau, 
pois o objetivo da segunda é fornecer infraestrutura bibliográfica e 
documental aos cursos, pesquisas e serviços mantidos pela universidade. 
(FONSECA, 2007 p.53) 
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No entanto as bibliotecas mesmo que privadas sofrem com escassez de 

recursos próprios, os quais limitam a abrangência de alguns serviços, como  

implantação de novas tecnologias que poderiam tornar o espaço mais atrativo e 

trazer rapidez e eficácia aos serviços executados pela unidade. 

É importante considerar que as universidades são instituições com 

responsabilidade social, as quais devem obedecer a regras do Ministério da 

Educação (MEC), para se adequar ao padrão de qualidade de ensino, e neste 

contexto, a biblioteca é importante para a qualificação de cursos, exigindo um 

mínimo de títulos de literatura básica para cada curso. 

A universidade é uma instituição de cunho social por está trabalhando 

diretamente com o objetivo de formar cidadãos críticos e que possa contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade, a biblioteca tem o objetivo de preservar e disseminar 

a informação no ambiente acadêmico. 

A universidade é um centro de ensino que visa oferecer conhecimento ao 

aluno fazendo com que este se torne um profissional de excelência a biblioteca 

universitária deve está inserida neste meio acadêmico como um serviço de apoio as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade.  

Buarque (1994 p.5) afirma que “A universidade tem um papel permanente: 

gerar saber de nível superior para viabilizar o funcionamento da sociedade. Esse 

papel se manifesta de forma diferente, conforme o tipo de sociedade que se deseja.” 

Dentro deste contexto pode-se perceber  que a universidade contribui para a 

geração de conhecimento e desenvolvimento da nação alimentados pelo ensino, 

pesquisa e extensão. Neste contexto a biblioteca universitária deve fazer  parte da 

geração de conhecimento sendo considerada como parte neste processo. 

Não compete às bibliotecas universitárias somente à preservação do acervo, 

mas também a disseminação, promovendo o acesso a todas as informações 

necessárias para a produção de conhecimento. Neste contexto, Targino (2006)  

afirma que: 

Vinculadas às instituições de ensino superior (IES), assimilam e “herdam” 
grande responsabilidade social, no que concerne à qualidade de ensino, ao 
incremento da pesquisa e ao fortalecimento da extensão universitária, o que 
faz com que incluam entre as suas prioridades, uma série de medidas, que 
vão além dos tradicionais serviços de consulta e empréstimo. (TARGINO, 
2006 p.182) 
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Uma questão que precisa ser tratada é que a unidade que atende ao público 

universitário, não é reconhecida como um apoio à educação dos usuários. É válido 

ressaltar que por trás de um acervo bem acessível para os usuários, um trabalho 

humano. 

Para Ribeiro (2006, p.16):  

[...] entende-se que além de prover e difundir a informação, a biblioteca 
universitária também tem como missão auxiliar na capacitação dos alunos e 
na formação contínua dos professores, tornando-os usuários autônomos da 
informação, através da utilização correta dos recursos informacionais 
disponíveis. 
 

A biblioteca universitária, no entanto precisa está amparada tanto de recursos 

informacionais tecnológicos como de recursos humanos capacitados, para que desta 

forma possa oferecer total apoio pedagógico a comunidade acadêmica na qual está 

inserida, podendo assim contribuir de forma significativa no conhecimento científico 

e no desenvolvimento do estudante e futuro profissional. 

Para que a biblioteca esteja apta a oferecer um serviço de qualidade, Targino 

(2006) diz que “é imprescindível a conscientização por parte do Governo Federal, de 

que universidades e bibliotecas integrem o sistema educacional.” 

É necessário que haja essa conscientização, para que a biblioteca seja 

considerada um incremento do ambiente acadêmico, uma extensão da sala de aula, 

é importante que esta unidade esteja nos planos das instituições com o objetivo de 

utilizar de forma sábia todo conhecimento que está ali disposto. 

As instituições de ensino superior precisam aprender a utilizar os recursos 

informacionais que a biblioteca tem a oferecer promovendo a acessibilidade ao 

ambiente de estudo, compreendendo que o uso desta contribuirá de forma positiva 

com a formação dos acadêmicos, sendo a pesquisa fator importante neste processo 

de ensino-aprendizagem.  

Um fato que normalmente é relatado em artigos científicos e livros é que as 

bibliotecas universitárias não estão crescendo junto com as universidades, estas 

estão oferecendo cada vez mais cursos de graduação, sem no entanto adequar os 

serviços da biblioteca as novas demandas o que dificulta as atividades 

desenvolvidas pela unidade. 

Miranda (1978) enfatiza que a biblioteca está se tornando obsoleta, e que 

seria necessário uma reforma geral na universidade enfatizando os problemas da 
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biblioteca, sendo que esta não é normalmente encarada como uma extensão da sala 

de aula de aula o que traz muitos obstáculos a execução de serviços. 

Informação é matéria prima indispensável nesse processo de renovação. A 
Biblioteca Universitária necessita acompanhar este processo de renovação, 
capacitando-se para contribuir decisoriamente nas tarefas de ensino, 
pesquisa e extensão. Ela deve constituir-se na base e centro deste grande 
debate e busca de informação e ideias ou como ainda acontece em muitos 
casos, contentar-se com a tarefa menor de ser apenas um banco de livros 
de texto ou um salão de leitura e estudos opcionais. (MIRANDA, 1978, p.7) 

 

O assunto acerca da biblioteca universitária traz muitas discussões e é tema 

de várias palestras e seminários, mas a questão é o que pode ser feito para mudar a 

situação dessas unidades no Brasil, onde as instituições de ensino crescem cada 

vez mais, mas esquecem de expandir e melhorar os serviços da unidade. 

A biblioteca universitária foi criada com o propósito de atender a demanda de 

informação específica de cada curso, tendo, porém seu serviço limitado pela falta de 

recursos próprios, o qual delimita e torna lenta a expansão da unidade tanto em 

adequação do acervo, como o processamento técnico se torna lento pela falta de 

recursos humanos.  

Esta é uma questão que vem sendo amplamente discutida no âmbito da 

Biblioteconomia por profissionais da área que vem tentando mudar esta realidade, 

porém encontram muitos obstáculos pelo fato de que a biblioteca está diretamente 

ligada a outros órgãos e estes muitas vezes não compreendem esta questão como 

fator prioritário a qualidade do ensino como aponta Miranda.  

O bibliotecário gestor tem como função levar os problemas da unidade até os 

seus superiores apresentado junto com os problemas um plano para que estes 

possam ser solucionados, compreendendo que faz parte da função do bibliotecário 

gestor traçar metas e soluções de problemas e apresentá-las para os superiores da 

instituição. 

Dessa forma o bibliotecário poderá discutir com os responsáveis qual a 

melhor forma para que tais problemas sejam solucionados, na instituição, porém a 

falta de incentivo que a biblioteca sofre é uma questão cultural, um problema que 

não é encarado como tal pelas autoridades, assim como as escolas públicas deixam 

a desejar desta forma as bibliotecas estão deixando. 
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O profissional que gerencia a unidade de informação deve ser pró-ativo e 

possuir espírito e técnicas de liderança para que desta forma ele possa desenvolver 

planos que possam alavancar a unidade de informação. 

Portanto cabe ao bibliotecário a busca por melhorias, tentar melhorar o 

sistema de ensino, não é um processo rápido, mas que já vem obtendo melhoras, 

este é um processo demorado por várias questões nas universidades públicas o 

processo de licitação de aquisição de material bibliográfico ou de expansão da 

unidade é muito longo e passa por diversos órgãos e isto demanda bastante tempo. 

 As necessidades mudam de acordo com o tempo e o profissional da 

informação deve adequar os serviços da biblioteca universitária as necessidades 

dos usuários, buscando interagir com o usuário tornando a biblioteca um espaço 

agradável ao acadêmico, e que esta possa saciar a necessidade de informação da 

comunidade acadêmica. 

A atualização do gestor da unidade de informação é fator essencial para que 

este possa estar sempre atento às mudanças, podendo assim direcionar o 

atendimento da biblioteca atendendo de forma rápida e precisa o usuário, que busca 

os serviços da unidade. 

[...] Muito se tem falado sobre o papel educacional das bibliotecas, mas, 
muitas vezes, elas têm deixado de integrar os planejamentos educacionais 
e não lhes têm sido dadas condições para responder às necessidades dos 
usuários. Apesar de tudo, já se vem sentindo maior tomada de consciência 
do problema por parte das autoridades educacionais. (FERREIRA, 1980) 
 
 

A tempos se vem discutindo sobre a problemática do desenvolvimento das 

bibliotecas universitárias e um dos pontos que têm sido destaque é a falta de 

inclusão desta como parte integrante do processo educativo, e por conta das 

reclamações dos acadêmicos os setores responsáveis tem tentado solucionar 

alguns dos problemas. 

Algumas ações e estudos para orientar as atividades e serviços da biblioteca 

podem ser realizados como: estudo do usuário, estudo do ambiente, treinamento de 

usuários para que o mesmo tenha autonomia na utilização do acervo e dos recursos 

da biblioteca e outros. 

O profissional bibliotecário tem total importância neste processo de mudanças 

por qual a biblioteca precisa passar para que possa oferecer serviços de qualidade 

aos usuários, sendo, porém que este não tem sido reconhecido como parte 
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integrante do processo de ensino-aprendizagem, sendo esta considerada uma 

grande falha no ensino superior. 

O bibliotecário gestor tem o papel de organizar e traçar planos para que os 

serviços da unidade de informação sejam melhorados, desta forma é necessário que 

este profissional se qualifique, para o trabalho de gerir pessoas é necessário certas 

habilidades e competências para que este possa lidar com os colaboradores visando 

resultados positivos para a unidade. 

 

2.2 Profissionais da informação: competências e atuação 

 

Para atuação do profissional da informação são necessárias que este possua 

certas habilidades e competências, que são imprescindíveis para uma boa gestão, 

atualmente o bibliotecário procura se adaptar as mudanças que ocorrem 

constantemente na sociedade. 

Nas organizações, os administradores ou gerentes são as pessoas 
responsáveis pelo desempenho de outras pessoas, que formam sua equipe, 
e sobre essa equipe tem autoridade. A autoridade é tipo especial de 
recurso, que dá aos gerentes a capacidade ou poder de tomar decisões e 
acionar o trabalho de seus funcionários e outros recursos. (MAXIMIANO, 
2011, p.15) 

Os gerentes são extremamente importantes para que sejam desenvolvidas as 

tarefas nas unidades pois este tem as funções de todos da equipe, em busca de 

alcançar os objetivos desta. 

Para que se possa conhecer o atual perfil do gestor é necessário de sejam 

especificadas as competências e habilidades do mesmo para que a partir destas 

possa ser trabalhado a questão sobre o perfil deste profissional, que atua como 

gestor das bibliotecas universitárias limitando-se a traçar este perfil com base no que 

a literatura expõe. 

Para Chiavenato (2004, p.3),é importante que o gestor possuas as seguintes 

habilidades: 

 Habilidade técnica: Trata-se do conhecimento acerca dos métodos, 

técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas 

específicas, por meio da experiência e educação. É muito importante 

para o nível operacional. 
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 Habilidade humana: Trata-se da capacidade para trabalhar com 

pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar 

grupos. 

 Habilidade conceitual: Consiste na capacidade de compreender a  

organização como um todo, seu ambiente interno e externo. Essa 

habilidade permite que a pessoa se comporte de acordo com os 

objetivos da organização total e não apenas de acordo com os objetivos 

e as necessidades de seu departamento ou grupo imediato. É relevante 

para o nível institucional.  

Habilidade técnica, humana e conceitual são importantes para que o 

bibliotecário possa desenvolver de forma eficaz suas funções na unidade de 

informação. 

O perfil ideal de profissional que são gerentes de unidades de informação  

deveria possuir todas essas habilidades. A cerca do profissional da informação, 

destaca-se a definição de Le Codiac (1996,p.106): 

Por profissionais da informação entendemos as pessoas, homens (ainda 
são poucos) e mulheres, que adquirem informação registrada em diferentes 
suportes, organizam, descrevem, indexam, armazenam, recuperam e 
distribuem essa informação em sua forma original ou como produtos 
elaborados a partir dela. 

 

O autor aponta as atividades principais realizadas por este profissional que 

envolvem todo o ciclo de tratamento da informação até a oferta da mesma ao 

usuário. No entanto, cabem outras ações nesta definição como aponta Ponjuán 

Dante (2000 p.92): 

Considera que os profissionais da informação são aqueles que estão 
vinculados profissional e intensivamente em qualquer etapa do ciclo de vida 
da informação e portanto devem ser capazes de operar eficiente e 
eficazmente tudo que se relaciona com o manejo da informação em 
organizações de qualquer tipo ou em unidades especializadas de 
informação. (PONJUÁN DANTE, 2000 p. 92) 
 

Os profissionais da informação estão totalmente ligados com a informação no 

qual devem atuar na organização e disseminação desta informação de forma  eficaz, 

para isso é necessário que este mantenha uma educação continuada, desta forma 

melhorando suas competências e habilidades. 

Santos (2003, p. 34) destaca a importância deste profissional para o processo 

de aprendizagem no que tange a atividade de mediação entre a informação e o 
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usuário a partir do uso de técnicas que facilitem o acesso a leitura e envolva 

principalmente o usuário a este hábito.   

 
É um profissional disseminar da informação, que atua no mercado de 
trabalho difundindo a importância da leitura, fomentando o hábito de ler, 
incentivando o uso da informação em seus múltiplos suportes. Para otimizar 
a disseminação da informação, procura adequar métodos e técnicas 
biblioteconômicas para melhor atender o usuário, aprimorando-se e 
recorrendo aos mais modernos recursos. (SANTOS; RIBEIRO 2003, p. 34)  
 

O profissional de informação além de trabalhar na organização e disseminação 

da informação, atualmente buscam trabalhar com a fomentação da leitura, sempre 

com o apoio dos recursos oferecidos pela biblioteca. 

Dadas estas definições é possível ter uma visão do trabalho que este 

profissional deverá desempenhar, adequando estes serviços aos usos das novas 

tecnologias, que vem sendo utilizadas principalmente em instituições que realizam 

pesquisas e extensão, como forma de aprimorar os serviços exercidos pela unidade. 

 Nas universidades é imprescindível a utilização das tecnologias como forma de 

agilizar o processo de busca da informação, sendo que desta forma todo o processo 

é feito por meio de sistemas que são adquiridos pela instituição como uma forma de 

otimizar o processo de disseminação das informações entre os usuários da 

biblioteca. 

O bibliotecário como gestor de unidades de informação é cada vez mais 

presente, as instituições de ensino superior notaram a necessidade de um 

profissional capacitado que possa gerenciar as unidades para que estas possam 

atender a demanda dos usuários, elencando e trabalhando os problemas e 

melhorias nestas bibliotecas. 

Atualmente a busca por métodos que possam agilizar os processos de 

pesquisa e recuperação da informação é grande, e cabe ao profissional tentar se 

adequar às novas necessidades de informação. É de suma importância uma 

estrutura que forneça suporte ao trabalho do bibliotecário, o que geralmente deixa a 

desejar tanto em universidades públicas como em particulares.  

Atualmente buscam-se profissionais com habilidades específicas que possam 

suprir as necessidades do mercado de trabalho, habilidades que possam ser 

aprendidas na graduação e na especialização, muitos profissionais se perdem no 

meio profissional pela falta de atualização de seus conhecimentos, além de ser 

notável a falta de incentivo para e reciclagem destes profissionais. 
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Almeida Júnior (2002) destaca a importância da formação profissional, e de 

como o mercado está se reorganizando diante das mudanças na sociedade. É 

importante frisar que nas mudanças que ocorrem atualmente, traçar um perfil do 

profissional é querer formar um perfil ideal, pois no Brasil existe falta de estrutura 

das universidades brasileiras. 

Nas bibliotecas universitárias é ideal a presença de um bibliotecário que 

possua habilidades especificas para a gerência, um profissional qualificado pode 

coordenar melhor os seus colaboradores, traçando planos junto com estes que 

possibilitem uma melhor forma de organizar a unidade para que esta venha ser um 

suporte do ensino para os acadêmicos.             

O bibliotecário é, como profissional da informação, na sua essência alguém 
que está inserido no eixo da produção, mediação e comunicação da 
informação. Ele é o elo de ligação dos usuários com a informação e da 
informação com os usuários, se caracterizando por assim dizer um 
mediador da informação, não obstante podendo atuar como produtor e 
comunicador. (MELO FILHO, 2011) 

Dessa forma é possível observar a importância do profissional da informação, 

para que este venha contribuir de forma positiva na atuação da biblioteca 

universitária. É pertinente a este profissional algumas habilidades e competências 

que são fundamentais à atuação do bibliotecário gestor a frente da biblioteca 

universitária.                                                                       

                                                                                                          

2.2.2 Habilidades e competências pertinentes ao profissional bibliotecário 

 

Buscou-se delimitar quais as competências que são fundamentais ao 

bibliotecário é preciso definir o que é competência, desta forma será possível um 

melhor entendimento da importância dessa questão. 

Barbalho (2004, p.3) destaca que “[...] é possível elencar como elementos 

constituintes da competência o conhecimento, a habilidade e a atitude (CHA).” 

 

Quadro 1 – Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA) 

Conceito Barbalho (2004, p.3) Hofmeister (2009, p.79) Palavras- chave 
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Fonte: Barbalho (2004 p.3); Hofmeister (2009, p.79) 

Conforme os conceitos de Barbalho e Hofmeister abordados neste quadro é 

possível conhecer melhor os elementos que compõem  a competência, os 

elementos Conhecimento, Habilidade e Atitudes (CHA) que são determinantes para 

que o profissional da informação gestor de uma unidade possa desempenhar com 

eficiência e eficácia suas atribuições 

Segundo Hilsdorf (2012) competência pressupõe uma ação que agrega valor 

diante de novas situações através de critérios objetivamente mensuráveis como o 

saber conceitualmente (qualificação) - conhecimento, saber fazer (experiência 

funcional) – habilidade e saber agir (capacidade de obter resultados) – atitude. 

Conforme tem sido investigado o profissional da Biblioteconomia, possui 

competências que lhe são necessárias para que este possa atuar no mercado como 

profissional da informação. Valentim (2002 p. 123 - 125) destaca as seguintes 

competências: 

 Competências de comunicação e expressão  
- Aplicação de técnicas de marketing, liderança e de relações públicas; 

 Competências Técnico - cientificas 

Conhecimento “Corresponde à uma série de 

informações assimiladas e 

estruturadas pelo indivíduo, 

que lhe permitem entender o 

mundo, ou seja, é a 

dimensão do saber.” 

“É o ‘saber adquirido’, 

técnicas, teorias e 

conceitos.” 

Informações. 

Teorias. Saber. 

Habilidades “Por sua vez está associada 

ao saber-fazer, ou seja a 

capacidade de aplicar e fazer 

uso produtivo do 

conhecimento adquirido 

utiliza-lo em uma ação com 

vista ao atingimento de um 

propósito específico.” 

“É o saber-fazer, ou seja, é 

o conhecimento colocado 

em prática.” 

Saber – fazer. 

Prática. 

Conhecimento 

adquirido. 

Atitudes “É a dimensão do querer-

saber-fazer, que diz respeito 

aos aspectos sociais e 

afetivos relacionados ao 

trabalho 

“São relacionadas ao 

comportamento do 

colaborador, a forma como 

ele age junto a supervisores 

e gestores.” 

Querer –saber-

fazer. 

Comportamento do 

colaborador. 
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- Desenvolvimento e execução do processamento de documentos em 
distintos suportes em unidades, sistemas e serviços de informação; 

 Competências gerenciais 
- Dirigir, administrar, organizar e coordenar unidades, sistemas e serviços 
de informação; 

 Competências sociais políticas 
- Planejar e executar estudos de usuários, assessorar e intervir na 
formulação de políticas de informação, etc. 
 

Essas competências destacadas são pilares para uma boa gestão que servem 

como base a um gerente na sua função, visando estabelecer parâmetros para a 

gestão. 

Para cada uma destas competências são atribuídas habilidades que são 

pertinentes a este profissional como desenvolver e executar processamentos 

técnicos, gerenciar projetos, elaborar formas que possam melhorar os serviços 

executados pela unidade, planejar, coordenar, zelar pela preservação e conservação 

de tais documentos. 

E com base nessas competências buscou-se traçar um perfil que mais se 

aproxime do profissional bibliotecário ideal que é explanado na literatura,visando  

contribuir com a atuação do bibliotecário pode-se verificar que há um  grande 

número de pesquisas que buscam conhecer melhor o perfil deste profissional. 

Ao delimitar tais competências é importante relatar que antigamente qualquer 

pessoa que tivesse certo conhecimento e que pudesse colocar os livros de modo 

que pudesse ser recuperado rapidamente, era considerado um bibliotecário. 

No entanto, notou-se que era preciso bem mais do que certa organização, 

para acervos grandes eram necessários conhecimentos específicos para sua 

catalogação e indexação, surgiu então a necessidade de capacitar ou seja formar 

profissionais que possuíssem um nível superior de instrução, necessário a esta 

atividade o que motivou a criação da formação em Biblioteconomia nas instituições 

de ensino superior. 

Com o passar do tempo as necessidades e prioridades vão mudando e é 

necessário que este profissional se atualize para que possa se adequar as novas 

realidades, portanto é primordial uma formação continuada, pois assim como o 

mercado de atuação muda é exigida deste profissional uma postura e atitudes que 

acompanhem tais transformações. 

Dado que a educação no Brasil encontra-se em crescimento, é importante 

frisar que cada vez mais são formados profissionais da Biblioteconomia, só que 

tanto como na área de ciência da informação como em outras áreas, o ensino deixa 
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a desejar bastante quanto à relação da capacitação dos profissionais estes, na 

maioria das vezes, não estão preparados para o mercado de exercício profissional. 

Assim como em qualquer profissão, ao bibliotecário é necessário possuir 

competências e habilidades, e para que este possa atuar como gestor de uma 

unidade de informação é necessário que este possua espírito de liderança baseado 

em conhecimento técnico adquirido em salas de aula desta forma. 

 
 2.2.3 Atuação do profissional da informação 
 

A atuação do profissional da Biblioteconomia é normalmente voltada a 

bibliotecas, centros de documentação, unidades de informação, arquivos e museus 

etc., mas este campo de atuação está cada vez mais se expandindo. 

 Segundo Valentim (2002), o profissional da área de ciência da informação, 

atua geralmente nas regiões metropolitanas, sendo que através de concursos 

públicos estes profissionais estão sendo realocados em unidades de ensino no 

interior do estado visando suprir a necessidade destes profissionais. 

 Por ser critério do Ministério da Educação (MEC), cada instituição de ensino 

superior conta com o apoio de um bibliotecário, só que o que nota-se é que estes 

normalmente possuem somente graduação e especialização, neste meio ainda é 

bem tímido o número de profissionais com mestrado e doutorado, principalmente na 

região norte. 

 É possível notar que isto acontece por falta de cursos de pós-graduação na 

área, o que tende a forçar um profissional que queira se especializar a migrar pra 

outras instituições do país, em busca de conhecimento, as instituições de ensino 

superior que qualificam bibliotecários são poucas o que torna difícil o acesso a 

especialização e reciclagem desse profissional. 

 Barbalho et al (2000)  destaca que atualmente o bibliotecário atua como 

gestor, por este administrar, controlar e organizar, um grande número de 

colaboradores e até de unidades, o papel deste é cada vez mas necessário nas 

bibliotecas universitárias por este atender um grande número de usuários, que 

procuram por informações específicas dentro das suas áreas de conhecimento. 

 Outro aspecto considerado por Barbalho et al (2000 p.08) é que para que este 

profissional exerça sua função de bibliotecário gestor ele deverá dispor de: 

“Conhecimentos técnicos e administrativos que lhe permitam manter diretrizes e 

liderança em sua atividade gerencial, traçar metas, estabelecer planos e políticas.” 
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 A despeito disso é possível dizer que o bibliotecário gestor, precisa possuir 

habilidades para a gestão de pessoas, pois este precisa liderar e motivar os seus 

colaboradores, traçando metas e fazendo que estas sejam alcançadas, assim como 

em uma empresa o gestor precisa focar seus objetivos, daí a necessidade de 

planejamento. 

“A gerência é a arte de pensar, de decidir e de dirigir: é a arte de fazer 
acontecer, de obter resultados, mas que têm de ser alcançados através das 
pessoas e numa interação humana constante.” (MOTTA, 2003, p.26) 

 
 O profissional da informação precisa estar atento às novas necessidades dos 

usuários, para que ele possa organizar a unidade para atender de forma eficaz a 

todo aquele que busca a informação, que cada vez mais e percebida como elemento 

fundamental da pesquisa acadêmica. 

 Esse ponto se encaixa tanto para estudantes como para aqueles que 

almejam o crescimento intelectual e no mercado de trabalho, que está cada vez 

mais competitivo e se manter informado é um importante passo, as universidades 

estão cada vez mais procurados então é preciso investir na biblioteca para que esta 

possa oferecer serviços de qualidade. 

Partindo deste ponto de vista é possível notar que na maioria de artigos e 

trabalhos que falam sobre o bibliotecário e a biblioteca universitária, é notável o 

quanto se é discutido sobre a falta de investimento nesta, a biblioteca muitas vezes 

é carente de pessoal qualificado e de acervo que supra as necessidades do usuário. 

 É possível identificar com base na literatura que o bibliotecário gestor ainda 

tem muitas barreiras a transpor e principalmente na parte de recursos que é 

destinada a biblioteca universitária que torna limitada as adequações nos serviços 

que poderiam ser renovados para um melhor atendimento ao usuário, seja na 

estrutura como na de pessoal qualificado para colaborar com a atuação do gestor. 

  O profissional da informação nas bibliotecas universitárias é parte importante 

para a que haja um gerenciamento estruturado e organizado da unidade de 

informação visando atender de forma satisfatória a demanda por informação que é 

grande nas instituições de ensino superior e só tende a crescer, desta forma é válido 

frisar a necessidade de um profissional qualificado para gerir as unidades. 

O mercado exige dos profissionais novas competências para adaptação ao 

trabalho; portanto, às universidades fica a missão de desenvolver novas 

estratégias que permitam mudar os currículos, procurando adequar o 

programa docente com a demanda do mercado. (NEVES, 2005, p.64) 
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O mercado de trabalho exige cada vez mais competências dos profissionais 

da informação, o quel deve se adequar aos novos campos de atuação de forma que 

possa trabalhar com a informação da melhor forma possível, a gestão de pessoas é 

portanto fator essencial no gerenciamento de bibliotecas. 

2.3 Gestão de pessoas: gerenciamento de unidades de informação 

As bibliotecas universitárias são as que mais precisam do trabalho do 

bibliotecário gestor que possua habilidades específicas para lhe dar com o público 

acadêmico, visando contribuir com o ensino, portanto é necessário que este 

estabeleça processos que deixem a unidade dinâmica e que possa suprir as 

necessidades informacionais dos usuários. 

 Com intuito de estudar o gestor bibliotecário nas unidades de informações 

universitárias é preciso destacar o que é gestão de pessoas e Chiavenato (2010, p. 

09) destaca os seguintes conceitos: 

 

Gestão de pessoas é o conjunto integrado de atividades de especialistas e 
de gestores – como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e 
monitorar pessoas – no sentido de proporcionar competências e 
competitividade à organização.  
 
 

O bibliotecário gestor deve estar atento não só ao ambiente externo da 

unidade de informação e ao planejamento da mesma como também a sua equipe 

gerenciando-a de modo que esta execute o plano de ação traçado por este gestor 

com eficiência e eficácia oferecendo resultados positivos a qualquer setor onde 

estiver inserida 

É essencial que na gestão de pessoas, o profissional esteja atento aos 

anseios da comunidade em qual a empresa/unidade está inserida, é necessário que 

este profissional lidere atividades, trace planos, e saiba motivar os seus 

colaboradores a alcançar os objetivos propostos, pois sem os quais não é possível 

alcançar os planos desejados. 

Então partindo deste ponto pode-se considerar que a motivação de pessoal é 

fundamental, por que este pode tanto cooperar para o bem da unidade ou não, há 

um crescimento bem grande na procura por profissionais capacitados na área de 

gestão, pois nos dias atuais é perceptível que o saber agir com as pessoas é 

essencial para qualquer empreendimento, e não é diferente nas unidades de 

informação. 
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 Outro aspecto levantado por Chiavenato (2010, p. 14) é que: 

 
Cada administrador – seja ele um diretor, gerente, chefe ou supervisor – 
desempenha as quatro funções administrativas que constituem o processo 
administrativo, a saber: planejar, organizar, dirigir e controlar. A GP procura 
ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções por que ele não 
realiza seu trabalho sozinho, mas através das pessoas que formam sua 
equipe. É com sua equipe de subordinados que o administrador executa as 
tarefas e alcança metas e objetivos.  
 
 

Essas questões são chave na hora de administrar, o bibliotecário gestor 

precisa possuir habilidades tanto no saber lidar com os outros seres humanos 

envolvidos em seu meio, como é essencial o conhecimento técnico do que ele pode 

e deve fazer, uma unidade como toda organização deve ser tratada como tal, e sua 

estrutura deve oferecer suporte a todos os envolvidos. 

Na administração por ser formadora de futuros gestores, líderes, é possível 

encontrar vários autores que falam sobre os estilos gerenciais o gerenciamento pra 

ser mais claro é um tema central na administração, as questões são debatidas e 

trabalhadas exaustivamente, com o interesse maior de formar gestores que saibam 

realmente administrar organizações.  

 
Gerentes, chefes ou administradores são as denominações que recebem as 
pessoas que comandam organizações ou frações delas. Os gerentes 
praticam a administração e usam o conhecimento administrativo. O fator 
distintivo dos gerentes é que eles ocupam cargos investidos de poder, o que 
lhes confere a prerrogativa de exercerem influência sobre outras pessoas, 
seus subordinados. Nas organizações formais esse poder é burocrático, 
conforme a concepção de Weber, o que dá aos gerentes a capacidade de 
tomar decisões e fazê-las cumprir por força de lei. (MAXIMIANO, 2011, 
p.44) 
 

O bibliotecário gestor que atua em unidades universitárias, precisa possuir 

conhecimento que é preciso conhecê-los através da administração, cada vez mais e 

necessário que este profissional aprenda a gerir uma camada grande de pessoal, 

sendo que é crescente o número de alunos que adentram ao meio acadêmico, cada 

vez mais há a criação de novos cursos o que aumenta a demanda de uso da 

biblioteca. 

 É considerando esta grande demanda por informações, é de total importância 

que o bibliotecário conheça o seu usuário, é importante que este possua 

conhecimento técnico para poder levantar o perfil do usuário que irá trabalhar e, 

conhecendo o seu público alvo, poder desta forma direcionar as informações de 

forma eficaz. 
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O gerente deve atuar de forma que os serviços da biblioteca possam ser 

direcionado as necessidades do usuário, para tanto o planejamento estratégico 

realizado na unidade é um fator essencial para que os serviços sejam direcionados 

de forma coerente, evitando assim o desperdício de tempo na execução das tarefas. 

O saber lidar com o ser humano é cada vez mais essencial para toda 

organização, nota-se o grande avanço no número de cursos voltados para a área de 

gestão, e esse é o ponto que cada vez mais vem sendo trabalhado na 

Biblioteconomia pelo fato de que o profissional da informação trabalha diretamente 

com o público. 

Maximiano (2011) cita dezesseis deveres de um gerente indicados por Henry 

Fayol, no início do século XX que foi um dos precursores da Teoria da 

Administração. Tais deveres se aplicam nos dias atuais e estão apresentados no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Dezesseis deveres do gerente 

I Assegurar a cuidadosa preparação dos planos e sua rigorosa execução. 

II 
Cuidar para que a organização humana e material seja coerente com o objetivo, os recursos e os 

requisitos da empresa. 

III Estabelecer uma autoridade construtiva, competente, enérgica e única. 

IV Harmonizar atividades e coordenar esforços. 

V Formular as decisões de forma simples, nítida e precisa. 

VI Organizar a seleção eficiente do pessoal. 

VII Definir claramente as obrigações. 

VIII Encorajar a iniciativa e o senso de responsabilidade. 

IX Recompensar justa e adequadamente os serviços prestados. 

X Usar sanções contra faltas e erros. 

XI Manter a disciplina. 

XII Subordinar os interesses individuais ao interesse geral. 

XIII Manter a unidade de comando. 

XIV Supervisionar a ordem material e humana. 

XV Ter tudo sob controle. 

XVI Combater o excesso de regulamentos, burocracia e papelada. 

Fonte: MAXIMIANO (2011 p.52) 

 

Dentre estes deveres é possível destacar alguns que possui maior relevância 

para uma boa gestão, estabelecer um autoridade construtiva, formular as decisões 
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de forma simples, nítida e precisa, definir claramente as obrigações, desta forma o 

gerente possa coordenar as atividades de forma mais coerente possível. 

De forma sucinta Fayol, coloca esses deveres que servem como base ao 

gerenciamento de qualidade, são atividades que podem ser colocadas em prática 

pelo gestor possibilitando o alcance dos objetivos da unidade, com o planejamento 

classificado de forma sistemática o processo ganha agilidade na execução. 

O bibliotecário é um profissional da informação que atua em diversos locais, 

tendo como função coletar, organizar, catalogar e disseminar, sendo que a 

disseminação da informação é a parte mais importante deste processo, sendo que 

para que a informação chegue ao usuário de forma eficaz, há todo um trabalho que 

o bibliotecário realiza antes do material ficar disponível para o acesso dos usuários. 

As bibliotecas são assim como outras empresas e organizações as quais é 

necessário delegar funções para que haja um resultado, sendo que nas bibliotecas 

universitárias por haver uma demanda bem grande até pelo crescimento contínuo da 

comunidade acadêmica, há um grande número de colaboradores e para que esse 

grupo organizacional se estabeleça e alcance objetivos é necessário delegar um 

gestor. 

O bibliotecário gestor deverá controlar todas as tarefas que serão executadas 

naquela unidade, a este serão dadas novas funções, atividade que será administrar 

essa biblioteca, organizar, planejar e executar tarefas ele tem a responsabilidade de 

gerenciar pessoas, visando o aprimoramento das tarefas executadas pela unidade 

como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1- As quatro funções administrativas  

Adaptado de Chiavenato (2004, p. 168) 

Ao bibliotecário gestor compete saber desenvolver essas funções de modo 

que possa otimizar os serviços da unidade na qual atua  disponibilizando toda 
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informação disponível para a comunidade na qual ele está inserido, cabe a este 

profissional saber utilizar os recursos humanos disponíveis, descentralizando as 

tarefas de acordo com as competências técnicas de cada um. 

É importante que o gestor conheça os colaboradores, para que este possa 

delegar determinadas tarefas, a despeito disso Beraquet (2010) afirma que é 

necessário conhecer suas próprias fortalezas e debilidades dentro do grupo  na 

intenção de verificar todos os possíveis problemas, em consequência é possível 

delegar tarefa de acordo com aptidões sabendo por quem serão melhor executadas. 

O profissional da informação procura cada vez mais estar atento ao público 

ao qual está destinando o seu trabalho, porém deve está atento para os profissionais 

que colaboram para a execução destes serviços, pois o profissional pode contribuir 

de forma positiva ou negativa dependendo muito da motivação deste para o serviço 

a ele delegado. 

Para se identificar o perfil deste profissional busca-se abordar teorias 

adotadas por McGregor apud Chiavenato (2004) que são a teoria X e Y onde o 

mesmo cita dois estilos completamente opostos. Na teoria X é relatado um estilo 

autoritário, nos quais as pessoas são vistas como simples recursos de produção 

controlando arbitrariamente os subordinados.  

Na teoria Y McGregor aborda um estilo mais dinâmico, aberto as 

oportunidades. Segundo Likert apud Chiavenato  (2004)  complementa a teoria de 

McGregor dividindo em quatro grandes sistemas. Por meio desta teoria será 

estudado o perfil do gestor bibliotecário.  A Figura 2 apresenta os quatro sistemas 

que foram desenvolvidos por ele como forma de identificar os estilos gerenciais: 

Quadro 3 - Os quatro sistemas da administração segundo Likert 

SISTEMAS DA ADMINISTRAÇÃO SEGUNDO LIKERT 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Autoritário coercitivo 
Autoritário 

benevolente 
Consultivo Participativo 

É um sistema 

administrativo 

autocrático e forte, 

coercitivo e arbitrário, 

que controla 

rigidamente tudo o 

que ocorre dentro da 

organização. É o 

É um sistema 

administrativo 

autoritário que 

constitui uma 

variação atenuada 

do sistema 1. No 

fundo , é um 

sistema 1 mais 

Trata-se de um sistema 

que pende mais para o 

lado participativo do que 

para o lado autocrático e 

impositivo, como nos dois 

sistemas anteriores. 

Representa um gradativo 

abrandamento da 

É o sistema 

administrativo 

democrático 

por excelência. 

É o mais aberto 

de todos os 

sistemas. 
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sistema mais duro e 

fechado 

condescendente e 

menos rígido . 

arbitrariedade 

organizacional. 

      Fonte: Chiavenato (2004) 

 

 O sistema 1 Autoritário coercitivo abordado por Likert fala de um estilo de 

liderança mais rígido e fechado já o sistema 2 Autoritário benevolente é uma forma 

melhorada do sistema 1 que consiste em uma liderança mais condescendente. O 

sistema 3 Consultivo e 4 Participativo são sistemas mais abertos porém desses o 

sistema 4 o participativo é o mais aberto, sendo o mais democrático. 

 Esses dados da teoria de Likert serão usados para identificar o perfil do 

gestor que atua no setor universitário de Manaus, essa teoria foi escolhida por já ter 

sido utilizada em pesquisas que buscam conhecer o perfil do profissional da 

Biblioteconomia e por dado seu caráter simplificado e que são teorias bastante 

utilizadas dentro da administração com o intuito de definir os estilos gerenciais dos 

profissionais. 

 Deste modo será possível identificar o perfil atual do bibliotecário gestor que 

atua nas bibliotecas que atendem o público universitário, identificando as habilidades 

e competências que estes possuem, visando o aprimoramento dos seus serviços e 

como este se encontra inserido na atual sociedade da informação.  

 Visando mostrar o perfil que vai além do tecnicista, o bibliotecário gestor 

precisa de habilidades que lhe atribuam qualidades, de forma que possa liderar e 

distribuir os serviços entre os colaboradores de forma igual e que compete a 

especialidade de cada um, ao bibliotecário gestor compete organizar, liderar de 

acordo com planos previamente feitos que visa alcançar os objetivos da instituição. 

 Com o intuito de dar ênfase às questões relativas a gerencia fez-se 

necessário trabalhar e discutir com autores da administração, par que desta forma 

seja possível traçar o perfil do profissional da informação gestor de biblioteca 

universitária. Para que fosse possível estudar o perfil deste profissional foram 

usados alguns procedimentos metodológicos que dão ênfase ao estudo. 
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3 Percurso metodológico 

 

 Com intuito de atingir os objetivos propostos na pesquisa serão apresentados 

os procedimentos para a realização da investigação, assim como a sua classificação 

e apresentação do método científico adotado. 

   

3.1 Natureza da pesquisa 

 

A princípio esta pesquisa se propunha a investigar o perfil gerencial dos 

bibliotecários gestores das bibliotecas universitárias da cidade de Manaus. Por se 

tratar de um estudo voltado para as instituições públicas e mapeando essas 

bibliotecas, constatou-se que este estudo já havia sido realizado na UFAM e UEA, e 

por se tratar de um amplo estudo acerca do estilo gerencial dos bibliotecários 

gestores buscando levantar dados da sua formação, qualificação e interação com a 

equipe e o ambiente de trabalho optou-se pelo estudo de caso aprofundado e a 

instituições escolhida por critério de não ter sido ainda estudada neste quesito, foi o 

Instituto Federal do Amazonas.  

Um estudo de caso conforme Gil, (1994, p. 78 – 79) “[...] é um estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira a permitir conhecimento 

amplo e detalhado do mesmo.” 

Trata-se também de uma pesquisa de caracterizada como exploratória por ter  

como principal finalidade desenvolver, conhecer e esclarecer e descritiva porque 

buscou descrever as características principais do público-alvo desta pesquisa no 

caso os bibliotecários gestores de bibliotecas universitárias. 

Quanto a abordagem, a pesquisa é quali-quantita pois o instrumento 

elaborado para coleta de dados está estruturado com questões subjetivas referentes 

ao perfil do bibliotecário do ponto de vista do próprio e dos colaboradores, sendo 

necessária uma análise qualitativa e quantitativa por serem analisados dados 

objetivos e quantificáveis.  

Para a análise, a abordagem quali- quantitativa, se fará do uso de tabulação 

de dados através de gráficos e planilhas e também por utilizar técnicas como análise 

de conteúdo para interpretação das informações obtidas ao longo do estudo. 
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3.1.1 Características, universo e sujeito da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior pública e que 

possui uma biblioteca com bibliotecário gestor e colaboradores com vínculo 

empregatício com a instituição a qual a unidade está subordinada. Optou-se por esta 

unidade, uma vez que outros estudos desta natureza já contemplaram outras 

bibliotecas universitárias da Região são estes os estudos: Gestão de bibliotecas: um 

estudo sobre o perfil do bibliotecário – gestor na cidade de Manaus e Estilos 

gerenciais dos administradores de Bibliotecas de Manaus, é um projeto de iniciação 

científica desenvolvido pela aluna Gisele da Silva Lima sob orientação da Professora 

Célia Regina Simonetti Barbalho. A biblioteca universitária onde foram coletados 

esse dados contou com a colaboração de 10 participantes incluindo o gestor da 

unidade, sendo que a unidade funciona em três turnos, manhã, tarde e noite, no total 

atua com o número de 13 funcionários efetivos e 1 terceirizado. 

Deste total de 14 funcionários somente 10 participaram da pesquisa pois os 

outros 4 se encontram afastados por licença médica e férias. Foram selecionados 

para participar da pesquisa as pessoas que trabalham na biblioteca e que possuem 

vínculo empregatício com a instituição de ensino. 

 

3.1.2 Instrumento de coleta 

 

 O instrumento de coleta de dados utilizado para o estudo foi 1 (um) 

questionário composto de perguntas abertas, fechadas e múltiplas escolhas que foi 

elaborado com questões com base nestes tópicos descritos a seguir: (Ver apêndice). 

Bibliotecários – gestores: 

 Identificação (dados pessoais, profissionais e institucionais) 

 Caracterização profissional e de atuação (formação, qualificação e atuação) 

 Atividades funcionais (atividades que realiza e/ou gerencia) 

 Características CHA – atuais (competências, habilidades e atitudes) 

 Características futuras para o profissional bibliotecário (sugestões, 

afirmações) 

 Questões que buscam identificar os estilos gerenciais 

Colaboradores: 
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 Identificação (dados pessoais, profissionais e institucionais) 

 Caracterização profissional e de atuação (formação, qualificação e atuação) 

 Atividades funcionais (atividades que realiza e/ou gerencia) 

 Características CHA – atuais (competências, habilidades e atitudes) 

 Características futuras para o profissional (sugestões, afirmações) 

 Percepção e relação profissional com o bibliotecário – gestor 

 Questões que buscam identificar o estilo gerencial do bibliotecário gestor de 

acordo com as observações dos colaboradores. 

Este questionário foi dividido em quatro partes que foram as seguintes: 

 Informações pessoais: neste item foi abordado quanto ao sexo e a 

idade. 

 Formação profissional: neste item foi abordado quanto ao nível de 

especialização. 

 Exercício profissional: no qual foi abordado a cerca do tempo de 

atuação na biblioteca. 

 Atividades funcionais: neste item foi possível abordar questões a 

cerca da gestão e atividades que estão sendo atribuídas ao gestor. 

As questões do questionário foram analisadas com base em dados estatísticos 

para as perguntas fechadas e análise de conteúdo para as perguntas abertas, 

visando melhor interpretação das informações obtidas na coleta de dados. 

3.1.3 Submissão ao Comitê de Ética 

 Por considerar os princípios éticos pertinentes à realização da pesquisa 

científica envolvendo seres humanos, este projeto foi submetido ao comitê de ética o 

qual passou por diversas etapas, sendo aprovado para realização da pesquisa.  

 Sendo que na plataforma de acesso do comitê de ética foi possível especificar 

todas as responsabilidades, como pesquisador responsável e pesquisador 

assistente, a instituição a qual se propôs estudar. Delimitando os recursos 

empregados para a realização da pesquisa, como os riscos oferecidos pela pesquisa 

e os meios para minimizar esses riscos caso ocorresse. 

 Foram inseridos anexos do projeto, do instrumento de coleta de dados que foi 

aplicado ao gestor e ao colaborador que se encontram no apêndice deste relatório, 

do termo de anuência que foi assinado pelo diretor da instituição autorizando a 



 32 

pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos 

participantes da pesquisa no qual autorizam a sua participação nesta. 

 Delimitou-se também a quantidade de pessoas que a pesquisa propôs 

trabalhar, o universo da pesquisa e o objetivo desta. Foram apensados ao comitê 

cronograma e o tabela acerca dos recursos utilizados nesta pesquisa. 

 Ocorreu diversos atrasos na pesquisa por conta da demora na resposta, que 

por diversas vezes deu parecer pendente, fazendo com que a coleta de dados 

tivesse grande atraso. Buscou-se delimitar de forma resumida todo o processo que 

foi percorrido para a realização desta pesquisa junto ao comitê de ética. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados foram a luz da análise de conteúdo e dados estatísticos, 

visando a melhor interpretação dos dados que foram coletados na unidade de 

informação.  

4.1 Informações pessoais 

 O questionário que foi aplicado foi dividido em dois, um que foi aplicado ao 

gestor da biblioteca e outro que foi aplicado com os colaboradores da biblioteca. 

Como esta pesquisa caracteriza-se em  um estudo de caso, identificou-se que 

na gestão desta biblioteca atua um homem com idade entre 40 e 49 anos.  

 

4.2 Formação profissional 

Neste item foram abordados tópicos acerca da universidade em que o gestor 

cursou a graduação, ano de formação e se possui curso de pós-graduação, e se a 

pergunta foi positiva a esta última pergunta qual a área da sua pós – graduação. 

De acordo com os dados coletados o gestor desta unidade de informação 

cursou a graduação na Universidade Federal do Amazonas no período entre 2001 e 

2008, é especialista na área de educação e cursa atualmente mestrado também 

voltado à área de educação.  

Neste questionário ainda foram levantados outros aspectos no qual o gestor 

relata a importância da atualização profissional, tópico que não foi abordado neste 

questionário e que o participante relata como fundamental para uma boa atuação 

profissional. 

 

4.3 Exercício Profissional 

 

Neste tópico foram abordadas questões sobre o tempo de atuação como 

bibliotecário, tempo de atuação nesta UI e o tempo de atuação como gestor desta 

biblioteca. 

 Nas questões levantadas buscou-se compreender a quanto o tempo este 

profissional atua nesta função para poder identificar quais as suas particularidades 

em relação à gestão. 
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 O participante da pesquisa, declarou que atua há onze anos como 

bibliotecário, desde que concluiu a graduação de bacharel em Biblioteconomia, 

atuando à sete anos nesta unidade porém somente à quatro anos atua na gestão 

desta biblioteca universitária. Foi possível perceber que o gestor possui total 

familiaridade com o seu ambiente de atuação.  

 O tempo de atuação na UI é extremamente relevante por causa das 

atividades que são realizadas pelo gestor bibliotecário, o que leva tempo para 

aprimoramento e adaptação aos serviços que variam de acordo com a unidade de 

informação. 

  

4.4 Atividades funcionais 

 Neste tópico foi realizada uma comparação entre os dois questionários o que 

foi aplicado ao gestor e ao colaborador, visando desta forma identificar o perfil 

gerencial deste gestor dentro dos parâmetros propostos por Likert. 

A seguir será demonstrado através de uma as atividades desenvolvidas pelo 

gestor bibliotecário. 

Figura 2 - Atividades desenvolvidas pelo Gestor bibliotecário 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Conforme esta figura é possível perceber dez atividades que são realizadas 

pelo gestor desta BU, observa-se que além das atividades comuns aos bibliotecários 

é pertinente ao gestor a administração de todos os serviços que são realizados na 

UI, fazendo com que ele delegue funções para os colaboradores que estão sob sua 

gestão. 

4.5 Quanto à tomada de decisões 

Foi levantada a questão de como é realizada a tomada de decisões dentro da 

UI, e nesta parte do questionário foi realizada uma comparação entre as respostas 

dos colaboradores e o gestor da BU, quanto à tomada de decisões oito pessoas 

responderam que esta é realizada em grupo e duas responderam que as decisões 

são tomadas individualmente. 

Tal fato aponta que o gestor não domina arbitrariamente de seu cargo para 

delegar funções ou outras atividades que sejam pertinentes ao setor sem consultar a 

maioria do grupo. 

 

4.6 Há consulta aos colaboradores 

Foi perguntado aos participantes da pesquisa se o gestor consulta os 

colaboradores sobre os problemas a serem solucionados e/ou sugestão para 

possíveis melhorias na biblioteca nove pessoas responderam que sempre há 

consulta e uma respondeu que nunca há consulta. 

E outra pergunta após esta veio complementar esta questão que elaborada 

de forma diferente nos dois questionários para desta forma fosse possível avaliar as 

respostas, que foi se os colaboradores têm liberdade para propor ideias e se há 

reuniões para discutir ideias e ouvir sugestões, nove pessoas responderam que sim 

e uma respondeu que não há esse tipo de discussão em ambiente de trabalho. 

A maioria das perguntas elaboradas neste questionário faz relação uma com 

a outra para que haja o melhor entendimento do perfil do gestor. Nestas questões é 

possível perceber que o gestor é mais participativo, isso de acordo com a maioria 

das respostas do questionário. 

Seguindo ainda esta linha de raciocínio nas perguntas foi perguntado aos 

participantes com que os colaboradores procuram o gestor para dar sugestões ou 

recomendações acerca de possíveis melhorias para a biblioteca e se o gestor 
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costuma dar retorno à equipe ou implementar as sugestões e recomendações que 

são feitas pelos colaboradores e de que forma acontece esse retorno. 

A questão sobre a frequência com que os colaboradores procuram o gestor 

para dar sugestões e ou recomendações obteve as seguintes respostas sete 

pessoas responderam que procuram o gestor com frequência, três responderam que 

procuram eventualmente e zero pessoas marcaram a opção raramente como 

resposta. 

Ainda nesta mesma linha, foi perguntado em relação se há retorno e oito 

pessoas reponderam que sim, uma respondeu que não e uma respondeu que 

raramente há retorno. Este retorno é realizado através de reuniões e documentos 

foram as repostas mais proferidas pelos participantes da pesquisa. 

Com que frequência há reuniões de trabalho?, esta foi a pergunta em que as 

respostas foram mais diferente oscilou entre reuniões semanais e semestrais, isso 

demonstra que as reuniões acontecem com maior periodicidade com algumas 

pessoas da equipe e com outras não, e que não há um cronograma pré-estabelecido 

de reuniões com a equipe de trabalho.  

Os colaboradores participam ativamente das reuniões foi a reposta de 9 entre 

10 pessoas entrevistadas, demonstrando que a equipe está bem sintonizada quando 

a questão é a biblioteca. 

 

4.7 Planejamento para ações na biblioteca 

Comumente, o gestor realiza planejamento para ações na biblioteca e com 

que frequência acontece este planejamento, todos os dez participantes desta 

pesquisa que o gestor realiza o planejamento de ações da biblioteca. 

Em relação a frequência com que ocorre o planejamento, uma pessoa 

respondeu que trimestralmente, cinco responderam que semestramente e quatro 

responderam que anualmente, de acordo com estas repostas podemos afirmar que 

há o planejamento de ações da biblioteca e que este segundo informações, 

acontece semestralmente. 

 Ainda nesta linha da pesquisa foi perguntado se os colaboradores participam 

deste planejamento e nove entre dez pessoas responderam que participam do 

planejamento de ações da biblioteca. 

 Sobre as decisões já tomadas os colaboradores têm liberdade para se 

manifestar, dez entre dez responderam que têm liberdade para se manifestar sobre 
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as decisões já tomadas na unidade de informação, sempre visando o aprimoramento 

do serviço, desde a divisão de tarefas. 

 

4.8 Quanto à divisão de tarefas 

A divisão de tarefas segundo o levantamento realizado apresenta que sete 

pessoas responderam que sempre é feito em reuniões, uma pessoa respondeu que 

nunca e uma respondeu que raramente, o gestor da instituição explicou que como 

os cargos são preenchidos por meio de concurso público os colaboradores já tem 

seus serviços pré-estabelecidos. 

As tarefas são divididas igualmente entre os membros das equipes nove 

responderam que sim e uma pessoa respondeu que não, nessa questão ressaltou 

que as tarefas são divididas de acordo com a qualificação do colaborador.  

E uma vez distribuída as tarefas, há prazo de execução, sete pessoas 

responderam que há pra e três pessoas responderam que não há prazo e oito 

pessoas responderam que as tarefas realizadas são avaliadas pelo gestor, duas 

pessoas responderam que nunca as tarefas são avaliadas pelo gestor. 

Continuando nesta linha da pesquisa em relação à divisão de tarefas foi 

perguntado quais os critérios utilizados para a avaliação das tarefas, um 

denominador comum à quase todos as respostas foi o tempo de execução do 

serviço.  

 Desta forma pode-se verificar que as atividades são realizadas em conjunto, a 

equipe trabalha em prol da missão da instituição, visando favorecer com a melhor 

contribuição para o ensino, pesquisa e extensão. 

 

4.9 Os serviços da biblioteca e a missão da instituição 

 Em resposta à questão se a biblioteca realiza os serviços informacionais em 

conformidade com a missão da instituição, nove pessoas responderam que sim e 

uma pessoa respondeu que não realiza. 

Neste tópico pode-se perceber que para que se alcance um objetivo a 

biblioteca precisa trabalhar de acordo com a missão da instituição esta serve de pilar 

para a otimização dos serviços em prol de atender as demandas educacionais da 

comunidade acadêmica. 
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Outra pergunta entrelaçada a esta é uma pergunta que foi avaliada de acordo 

com a opinião de cada um, sobre do ponto de vista de cada um qual o papel que a 

biblioteca representa para a instituição e para a comunidade externa. 

 Na avaliação das respostas desta pergunta, foi possível verificar que para os 

profissionais que atuam na B.U, a unidade representa o coração da instituição, ela é 

o suporte da educação tanto para a comunidade acadêmica, como para a 

comunidade externa, devendo atender a todos sem distinção de condição social. 

Com relação à análise sobre os objetivos da pesquisa, que foram divididos 

em quatro tópicos. Sendo que o primeiro objetivo específico consistiu em 

caracterizar, com base na literatura, os estilos gerenciais dos bibliotecários gestores 

de bibliotecas universitárias, alguns autores da administração foram utilizados para 

embasar esta questão. 

Com o sistema administrativo de Likert, identificou-se quatro estilos 

gerenciais, que estão divididos em autoritário coercitivo, autoritário benevolente, 

consultivo e participativo, este foi o sistema proposto para que seja possível 

identificar o perfil do gestor de bibliotecas universitárias de Manaus. 

O segundo objetivo proposto nesta pesquisa foi, assinalar as atividades 

pertinentes ao bibliotecário gestor, que ao longo da fundamentação teórica foi bem 

citado são que além das atividades pertinentes ao fazer do bibliotecário, como 

gestor este acumula deveres que são os das funções administrativas, planejar, 

organizar, direcionar e controlar. 

Em relação ao terceiro objetivo que foi levantar as competências 

fundamentais à atuação como bibliotecário gestor nesse tipo de biblioteca, podemos 

destacar as competências que foram levantadas por Valentim (2002), competências 

de comunicação e expressão, competências Técnico – cientificas, competências 

gerenciais, competências sociais políticas. 

Além de destacar as características atuais das competências CHA – 

Conhecimento, Habilidades e Atitudes, que são imprescindíveis a uma boa atuação 

como bibliotecário gestor. 

No que se refere ao quarto objetivo específico, relacionar essas competências 

com a atuação profissional do bibliotecário gestor a partir da observação dos 

colaboradores, este último objetivo é análise dos dados de acordo com todos os 

tópicos que foram abordados ao longo da fundamentação teórica. 
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Ao se rever esses objetivos após a análise dos resultados obtidos na 

pesquisa foi possível identificar o perfil do profissional bibliotecário gestor, que de 

acordo com o sistema de Likert se encaixa no sistema participativo, que é o perfil de 

gerente mais democrático e aberto de todos, sendo que este foi o resultado 

encontrado nas pesquisas anteriores à esta. 

Ponto a ser destacado é que a atualização profissional é item essencial para 

todos que atual na gestão de pessoas, gestão do conhecimento. O gestor 

bibliotecário é o profissional que atua com a disseminação do conhecimento, sendo 

necessário conhecer o público-alvo da instituição, visando focar os serviços da 

biblioteca universitária. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Atualmente é possível identificar várias competências pertinentes aos 

gestores, que são fundamentais à atuação deste profissional em qualquer unidade 

de informação. Este trabalho é relevante para os bibliotecários que atuam como 

gestores de bibliotecas universitárias, pois visa avaliar como se encontra a gestão 

atualmente, levantando tópicos importantes para o exercício profissional de 

qualidade. 

Ao longo desta pesquisa foram discutidos vários tópicos relevantes, sobre 

como se encontra a atuação da biblioteca universitária no país, conceito e como esta 

é importante para o meio acadêmico, sendo uma fonte de informação que deve ser 

priorizada para que haja um ensino de qualidade. 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo principal de conhecer o perfil do 

bibliotecário gestor atuante nas bibliotecas universitárias de Manaus, que se 

delimitou a estudar uma instituição, visto que outras instituições de ensino superior  

públicas da cidade já haviam sido contempladas por este tipo de pesquisa, formando 

assim uma rede de estudos que visa identificar este perfil deste profissional com 

base na literatura. 

O primeiro passo importante desta pesquisa foi conhecer qual o perfil do 

bibliotecário gestor que a literatura expõe, para embasar esta questão foram 

utilizados autores da Biblioteconomia e da Administração, cruzando informações e 

discutindo com os autores acerca dos dados encontrados. 

Três tópicos importantes foram ressaltados ao longo deste trabalho que 

foram, conceituar biblioteca universitárias, a importância desta para a sociedade ou 

qual importância esta deveria ter, conceituar profissional da informação bibliotecário 

e foi possível delimitar conceitos acerca da gestão, relacionando estes tópicos para 

que haja um entendimento mais conclusivo acerca do bibliotecário como gestor. 

Com base nos quatro objetivos propostos ao inicio desta pesquisa que foi 

caracterizar, com base na literatura, os estilos gerenciais, assinalar as atividades 

pertinentes, levantar as competências fundamentais à atuação e relacionar estas 

competências com a atuação deste profissional como bibliotecário gestor, é notável 

que todos estes tópicos foram abordados no decorrer da pesquisa. 

E que estas questões foram levantadas no questionário que foi utilizado para 

aplicar o estudo, desta forma com base na descrição, análise e interpretação dos 
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dados, pode-se destacar o perfil do bibliotecário gestor que foi estudado, dentro dos 

quatro sistemas abordados por Likert, se encaixa como participativo, o estilo 

gerencial mais aberto de todos e o mais democrático. 

Os resultados apontaram que o bibliotecário gestor é um profissional que 

precisa estar atento as mudanças, tanto tecnológicas, informacionais, tanto como na 

necessidade dos usuários, desta forma é possível direcionar os serviços desta 

unidade. 

Para que isto aconteça, o gestor precisa estar atento as funções 

administrativas, planejar, organizar, direcionar e controlar. Para um bom 

desempenho profissional, o gestor precisa manter sua atualização profissional, para 

que as competências CHA, estejam em constante crescimento. 

Os dados obtidos pela pesquisa, relacionado com o que foi exposto pela 

literatura, mostra que o profissional da informação vem mudando, suas 

características, antes um meio dominado em sua maioria por mulheres é crescente o 

número de gestores homens e que este novo profissional está mais atento as 

mudanças e a própria necessidade de reciclagem profissional. 

O projeto buscou conhecer o perfil do bibliotecário que atua na gestão das 

bibliotecas universitárias da cidade de Manaus, fazendo comparativo com a 

literatura, foi possível perceber mudanças no perfil profissional dos bibliotecários 

gestores. 

 Este estudo propôs-se a mapear esses profissionais, verificando as atividades 

que realizam, levantando suas competências e relacionando essas competências 

com a forma de gestão, espera-se que os resultados obtidos sirvam de subsídio 

para novas pesquisas acerca do assunto, visando o melhor uso da informação. 
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Cronograma 

 

Nº Descrição 
Ago 
2012 

Set Out Nov Dez 
Jan 

2013 
Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 
 

 
01 

Contato e 
agendamento com 
bibliotecas 
universitárias 
participantes da 
pesquisa 

   

  

R R 

     

02 
Levantamento 
bibliográfico 

R R R R 
        

03 
Apresentação parcial 
do projeto 

   
R 

        

04 
Elaboração do 
instrumento de coleta 
de dados 

 
 

 
 R R R 

     

05 Pré -teste       R      

06 
Aplicação do 
instrumento 

   
  R R R 

    

07 
Elaboração do 
relatório parcial e 
correções 

   
R R R 

      

08 Análise de dados       R R R    

09 
Elaboração do 
resumo e relatório 
final e correções 

        
R R R  

10 
Elaboração da 
apresentação final 
para o congresso 

        
   P 

 

R Realizado 

P Previsto 

 

O cronograma acima dispõe das etapas que foram desenvolvidas ao longo da 

pesquisa estando previsto somente a apresentação final no Congresso de Iniciação 

Científica.  
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APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “O perfil dos bibliotecários gestores das 
bibliotecas universitárias na cidade de Manaus”, a qual pretende conhecer o atual perfil dos 
bibliotecários que estão dirigindo as bibliotecas universitárias na cidade de Manaus, por meio das 
suas competências e estilo gerencial. Sua participação é voluntária e a sua colaboração será 
responder um questionário que exigirá informações sobre o seu ambiente de trabalho e suas práticas 
profissionais. Toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos, porém asseguramos que se 
houver algum problema ocasionado pela pesquisa, o pesquisador (a) se responsabiliza por resolvê-lo 
e minimizar seus efeitos. Se você aceitar participar, estará contribuindo para a verificação das 
relações entre teoria e prática no que concerne à atuação moderna do bibliotecário, visando 
conhecer os estilos de gestão, embasado nas competências, habilidades e atitudes. Se depois de 
consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade 
de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 
dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e 
também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 
publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 
informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador responsável pela pesquisa 
Profª. MSc. Tatiana Brandão Fernandes ou pela pesquisadora assistente a aluna Rosiane Pereira Lima 
no endereço - Universidade Federal do Amazonas, Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL, 
Departamento de Biblioteconomia. Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000 Campus 
Universitário/ Bairro: Aleixo 69700-000 - Manaus, AM – Brasil /Telefone: (92) 36474386 / 92557157 - 
e-mail tatybrafer@gmail.com / roseannelima@hotmail.com, ou poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFAM, na Rua Teresina, 495, Adrianópolis, Manaus-AM, 
telefone(92) 3305-5130.  
Consentimento Pós–Informação  

 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada  e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

 

 

______________________                                                                                  Data: ___/ ____/_____  

Assinatura do participante  

 

                                                                                                                          

_____________________________                            _________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável                                Assinatura do Pesquisador Assistente 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO / BIBLIOTECÁRIO GESTOR  

 
 
Perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas universitárias na cidade de Manaus 

Questionário / Bibliotecário gestor 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa através deste instrumento 

de coleta de dados, fornecendo informações que somente você, profissional atuante nesta 

unidade de informação, pode nos repassar. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o 

perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas universitárias na cidade de Manaus com 

intuito de mapear esses profissionais, verificar as atividades que realizam, levantar 

competências e relacionar essas competências com sua atuação nas bibliotecas 

universitárias, de modo a demonstrar sua forma de gestão, seus estilos pessoais e de ação. 

Neste sentido, sua participação como profissional da informação e gestor desta biblioteca é 

muito importante.  

 

I.  Identificação 

 

1. Instituição:  

2. Unidade de informação:  

3. Contato institucional 

Telefone(s):  

E-mail:  

 

 

II. Informações pessoais 
 
1. Sexo: 
 
(  ) Masculino (  ) Feminino 
 
2. Idade: 
 
(  ) Entre 20 e 29 anos (  ) Entre 50 e 59 anos 
(  ) Entre 30 e 39 anos (  ) Mais de 60 anos 
(  ) Entre 40 e 49 anos  
 
II. Formação profissional 
 
1. Formado na Universidade Federal do Amazonas? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
2. Se a resposta for negativa, indique em qual instituição de ensino superior cursou a 
graduação. 
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3. Ano de formação: 
 
(  ) 1960 – 1970 (  ) 1991 – 2000 
(  ) 1971 – 1980 (  ) 2001 – 2008 
(  ) 1981 – 1990 (  ) 2009 – 2012 
 
4. Possui curso de pós-graduação? 
 
(  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-doutorado (  ) Não 
 
5. Se a resposta da questão 3 for AFIRMATIVA, indique área de sua pós-graduação. 
 
 

  
 
III – Exercício profissional 
 
1. Há quanto tempo você atua como bibliotecário? 
 
 

 
2. Há quanto tempo você atua nesta biblioteca? 
 
 

 
3. Há quanto tempo você atua como GESTOR nesta biblioteca? 
 
 

 
 
IV – Atividades funcionais 
 
1. Você, comumente, realiza atividades de: (múltipla escolha) 
 
(  ) Processamento técnico       
(  ) Atendimento ao usuário 
(  ) Disseminação seletiva da informação 
(  ) Aquisição de materiais bibliográfico e/ou não-bibliográficos 
(  ) Seleção de materiais bibliográfico e/ou não-bibliográficos 
(  ) Intercâmbio com outras instituições 
(  ) Reuniões com superiores e colaboradores 
(  ) Formulação e gerenciamento de projetos para a unidade de informação 
(  ) Capacitação e orientação dos usuários 
(  ) Estudo do usuário 
(  ) Elaboração de catálogos 
(  ) Elaboração manuais de serviço 
(  ) Outras. Descreva: 
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V – Gestão  
 
1. Quanto à tomada de decisões, geralmente são: 
 
(  ) Em grupo (  ) Individual 
 
2. Você consulta os colaboradores sobre os problemas a serem solucionados e/ou sugestão 
para possíveis melhorias da biblioteca? 
 
(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Raramente 
 
3. Quando você necessita tomar decisões a cerca de compra de materiais bibliográfico e/ou 
não bibliográficos ou oferta de serviço há reunião com colaboradores para discutir propostas 
ou ouvir sugestões? 
 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Raramente 
 
4. Os colaboradores têm liberdade para propor ou sugerir melhorias para a unidade de 
informação? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
5. Se a resposta da questão anterior for AFIRMATIVA, responda: com que frequência os 
colaboradores lhe procuram para dar sugestões ou recomendações a cerca de possíveis 
melhorias para a biblioteca? 
 
(  ) Frequentemente (  ) Eventualmente (  ) Raramente 
 
6. Você costuma dar retorno à equipe ou implementar as sugestões ou recomendações que 
são feitas pelos colaboradores da biblioteca?  
 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Raramente 
 
7. Se a resposta da pergunta anterior for afirmativa, responda: de que modo forma acontece 
esse retorno? 
 

 

 

 

 

            
8. Com que frequência há reuniões de trabalho? 
 
(  ) Semanal (  ) Quinzenal (  ) Mensal (  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual 
                 
9. Os colaboradores participam ativamente das reuniões? 
 
(  ) Participam (  ) Não participam (  ) Raramente participam 
 
 
10. Você realiza planejamento para ações na biblioteca? 
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(  ) Sim (  ) Não  
 
11. Com que frequência? 
 
(  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual 
 
12. Os colaboradores participam deste planejamento? 
 
(  ) Participam (  ) Não participam (  ) Raramente participam 
 
13. Os colaboradores têm liberdade de se manifestar sobre as decisões já tomadas? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
14. Quanto à divisão de tarefas, é determinada através de reuniões? 
 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Eventualmente 
 
15. As tarefas são divididas igualmente entre os membros da equipe (colaboradores da 
biblioteca)? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
16. Se a resposta da pergunta anterior for NEGATIVA, responda: Qual o critério utilizado 
para a divisão de tarefa entre colaboradores?  
 

 

 

 

 

 
17. Uma vez distribuída as tarefas, existe prazo de execução? 
 
(  ) Há prazo (  ) Não há prazo 
 
18. Você avalia as tarefas realizadas pelos colaboradores?   
 
(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Raramente  
 
19. Se a resposta anterior for “Sempre” ou “Raramente” responda: quais os critérios 
utilizados para a avaliação destas tarefas? 
  

 

 

 

 

 
20. A biblioteca realiza os serviços informacionais em conformidade com a missão da 
Instituição? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
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21. Do seu ponto de vista, qual o papel que a biblioteca representa para a Instituição e para 
a comunidade externa? 
 

 

 

 

 

 
 
22. Espaço aberto para outras informações que possam ser relevantes para a pesquisa. 
 
  

 

 

 

 

 
 

Obrigado pela sua colaboração, que foi imprescindível para o desenvolvimento 
desta pesquisa. 
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APENDICE C - QUESTIONÁRIO COLBORADOR 

 Perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas universitárias na cidade de Manaus 

Questionário / Colaborador 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa através deste instrumento 

de coleta de dados. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o perfil dos bibliotecários 

gestores das bibliotecas universitárias na cidade de Manaus.  

 

I – Gestão do gestor da biblioteca 
 
1. Quanto à tomada de decisões, geralmente são: 
 
(  ) Em grupo (  ) Individual 
 
2. O Gestor consulta os colaboradores sobre os problemas a serem solucionados e/ou 
sugestão para possíveis melhorias da biblioteca? 
 
(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Raramente 
 
3. Os colaboradores têm liberdade para propor ou sugerir melhorias para a unidade de 
informação? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
4. Se a resposta da questão anterior for afirmativa, responda: com que frequência você ou 
os demais colaboradores procuram o bibliotecário gestor para dar sugestões ou 
recomendações a cerca de possíveis melhorias para a biblioteca? 
 
(  ) Frequentemente (  ) Eventualmente (  ) Raramente 
 
5. O bibliotecário gestor costuma dar retorno à equipe ou implementar as sugestões ou 
recomendações que são feitas pelos colaboradores da biblioteca?  
 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Raramente 
 
6. De que modo forma acontece esse retorno? 
 

 

 

 

 

            
7. Com que frequência há reuniões de trabalho para discutir temas referentes à gestão da 
biblioteca? 
 
(  ) Semanal (  ) Quinzenal (  ) Mensal (  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual 
                 
8. Os colaboradores participam ativamente das reuniões? 
 
(  ) Participam (  ) Não participam (  ) Raramente participam 
 
9. Comumente, o bibliotecário gestor realiza planejamento para ações na biblioteca? 
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(  ) Realiza (  ) Não realiza 
 
10. Com que frequência? 
 
(  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual 
 
11. Os colaboradores participam deste planejamento? 
 
(  ) Participam (  ) Não participam (  ) Raramente participam 
 
12. Os colaboradores têm liberdade de se manifestar sobre as decisões já tomadas? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
13. Quanto à divisão de tarefas, é determinada através de reuniões? 
 
(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Raramente  
 
14. As tarefas são divididas igualmente entre os membros da equipe (colaboradores da 
biblioteca)? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
15. Uma vez distribuída as tarefas, existe prazo de execução? 
 
(  ) Há prazo (  ) Não há prazo 
 
16. As tarefas realizadas são avaliadas pelo bibliotecário gestor?   
 
(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Raramente  

 
17. Se a resposta anterior for “Sempre” ou “Raramente” responda: quais os critérios 
utilizados para a avaliação destas tarefas? 
  

 

 

 

 

 
18. A biblioteca realiza os serviços informacionais em conformidade com a missão da 
Instituição? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
19. Do seu ponto de vista, qual o papel que a biblioteca representa para a Instituição e para 
a comunidade externa? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
20. Espaço aberto para outras informações que possam ser relevantes para a pesquisa. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  

Obrigado pela sua colaboração, que foi imprescindível para o desenvolvimento desta 
pesquisa 


