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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investigou o atual perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas 
especializadas na cidade de Manaus. Para traçar tal perfil, a pesquisa identificou 
esses profissionais, sua formação e qualificação profissional, bem como as 
atividades que desempenham, as competências que possuem, a forma como estes 
gerenciam os recursos humanos, informacionais e tecnológicos da biblioteca, a fim 
de identificar o estilo de administração, propostos por Likert, exercidos nessas 
unidades de informação. Dado o caráter exploratório, esta pesquisa foi desenvolvida 
no âmbito das unidades de informação das seguintes instituições: Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (HEMOAM), Instituto de 
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM) e Serviço Geológico do Brasil 
(SGB). A coleta de dados aconteceu por meio de dois questionários com perguntas 
abertas e fechadas, permitindo uma análise quali-quantitativa. A análise dos dados 
foi feita por meio de técnicas de estatística simples e análise de conteúdo. A 
pesquisa evidenciou que o gestor das bibliotecas especializadas atuantes na cidade 
de Manaus é um indivíduo do sexo feminino, com idade média de 44 anos e que 
atua como bibliotecário há mais de 10 anos. Dentre as principais atividades 
desenvolvidas pelo gestor estão o planejamento das ações a serem implementadas 
na biblioteca, a supervisão de atividades realizadas pelos colaboradores e reuniões 
com os superiores, além de processamento técnico da informação e serviço de 
referência. O estudo apontou também que esses profissionais atuam em bibliotecas 
especializadas mantidas por instituições que permitem e encorajam o estilo de 
administração participativo, onde todos trabalham em conjunto para o alcance de 
objetivos comuns. Por fim, comprovou que o atual perfil dos bibliotecários que estão 
dirigindo as bibliotecas especializadas na cidade de Manaus é o esperado para os 
profissionais atuantes na Sociedade da informação e do Conhecimento, por meio da 
compreensão deste cenário e do desenvolvimento das funções administrativas 
voltadas para o alcance das metas estipuladas pelas instituições que as mantém, 
contribuindo, no sentido de oferta de informação especializada, para o 
desenvolvimento social, científico e tecnológico da sociedade manauara.  

 

 

Palavras-chave: Administração de bibliotecas. Bibliotecário gestor - Perfil. 

Bibliotecas especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 
 

This work searched the current profile of the manager librarians in specialized 
libraries in the city of Manaus. To draw such profile, the research identified these 
professionals, their training formation and professional qualifications, as well as the 
activities they perform, the skills they have, the way they manage human and 
technologic resources in informatics of the library, in order to identify the 
administration style, proposed by Likert, which are exercised in these information 
units. Given its exploratory nature, this research was developed within the context of 
the information units at the following institutions: Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia do Estado do Amazonas (HEMOAM), Instituto de Proteção Ambiental 
do Estado do Amazonas (IPAAM) e Serviço Geológico do Brasil (SGB). Data 
collection took place by means of two questionnaires with open and closed 
questions, allowing a quantitative and qualitative analysis. The data analysis was 
done through a simple statistics technique of contents analysis. The research 
showed evidently that the specialized library manager in Manaus City is a female guy 
aged 44 years old, who has worked as a librarian over the last ten years. Among the 
main activities developed by the manager we can mention the planning of the actions 
to be implemented in the library, the supervision of activities carried out by the 
employees and meetings with principals, beside the technical information process 
and reference services. This paper also showed that these professionals work in 
specialized libraries sponsored by institutions that enable and encourage the 
participative administration style, where everyone works together to achieve common 
goals. Finally, it found that the style of the librarians who are currently leading the 
specialized libraries in the city of Manaus is the one which is expected for the 
professionals working in the Information and Knowledge Society, through the 
understanding of this setting and the development of administrative functions 
intended to reach the targets set by the sponsor institutions, which contribute, by 
offering specialized information, to the social and technologic development of the 
society from Manaus. 
 
 
Key-words: Libraries administration, Librarian Manager Profile, Specialized 
Libraries. 
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1  INTRODUÇÃO 

   

As bibliotecas especializadas são organismos que apoiam as atividades de 

instituições e/ou centros de pesquisas que atuam em áreas temáticas. Em Manaus é 

possível identificar instituições com perfis que necessitam de uma unidade de 

informação especializada em suas áreas de atuação. O Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia (INPA), o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), o 

Serviço Geológico do Brasil (SGB), entre outras, são exemplos de instituições que 

possuem bibliotecas especializadas e que se utilizam deste setor para execução das 

atividades e tomada de decisão. 

Tais setores possuem particularidades na oferta de informação, uma vez que 

os usuários possuem um nível de instrução e exigência específicos. As bibliotecas 

especializadas exigem um perfil profissional mais atuante e envolvido com as novas 

ferramentas de informação, ademais um perfil de gestão compatível com as novas 

exigências da atual Sociedade da Informação e do Conhecimento, e que possua 

profissionais que não fiquem à margem desse processo de evolução informacional, 

científica e tecnológica.  

Dado o caráter exploratório, este estudo contemplou três unidades de 

informação especializadas localizadas na cidade de Manaus, tomando pela literatura 

específica o conceito, função e as atividades realizadas pelas bibliotecas 

especializadas, assim como verificou as competências, habilidades e atitudes que a 

literatura apresenta, necessárias a atuação do bibliotecário gestor. 

O processo de evolução em que se encontra a sociedade contemporânea 

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, político e, também, tecnológico, provocando na 

sociedade o interesse pela utilização de informações para auxiliar suas atividades.  

As bibliotecas especializadas são capazes de promover o desenvolvimento 

específico e humano do indivíduo, produzindo mudanças no ambiente 

organizacional e no seu usuário, assim como servem de apoio à prática institucional.  

Nesse sentido, o bibliotecário que atua no ambiente especializado deve 

adequar-se a essa nova sociedade e adotar novas competências e postura 

profissional face às novas necessidades dos usuários frente aos recursos 
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informacionais e tecnológicos disponíveis na biblioteca, principalmente, 

compreendendo que a informação exerce influência sobre toda e qualquer atividade. 

Saber como esse profissional atua no ambiente especializado das 

bibliotecas manauaras e conhecer suas práticas e perspectivas profissionais poderá 

nortear o aprimoramento profissional do bibliotecário, assim, como inserir de modo 

mais amplo, sua atuação e contribuição para o progresso científico e tecnológico. 

Neste sentido, essa pesquisa buscou conhecer o perfil do bibliotecário 

gestor que atua nas bibliotecas especializadas da cidade de Manaus . Mapeou 

esses profissionais, verificou as atividades que realizam, levantou as competências 

e as relacionou com sua atuação nas bibliotecas especializadas, de modo a 

demonstrar sua forma de gestão, seus estilos pessoais e de ação que determinarão 

as ações gerenciais que conduzem essas bibliotecas especializadas.  

Sendo assim, este relatório está organizado nos seguintes itens: referencial 

teórico, procedimentos metodológicos, análise dos dados e conclusão. 

O primeiro capítulo apresenta o referencial teórico, visando contextualizar e 

fundamentar o tema da pesquisa, apresentando os itens: a) Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, que caracteriza a sociedade contemporânea onde 

todos os processos e serviços são desenvolvidos; b) Biblioteca especializada, em 

sua definição e características e por fim; c) o gerenciamento de unidades de 

informação, onde estão explícitas as funções administrativas, os conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao profissional atuante na atual sociedade e os 

estilos gerenciais, baseados na teoria de Rensis Likert. 

O segundo capítulo compreende o percurso metodológico desta 

investigação, onde são apontadas as características da pesquisa assim como as 

etapas percorridas para que os objetivos do estudo fossem atingidos.  

O terceiro e último capítulo, descreve e analisa os resultados obtidos na 

análise e tabulação dos dados, por meio de interpretação quali-quantitativa, 

analisando esses resultados a luz das informações levantadas e discutidas na 

fundamentação teórica.   

Por fim, apresenta-se a conclusão deste estudo, resgatando os objetivos 

geral e específicos e discutindo-os face aos resultados que esta pesquisa produziu, 

bem como respondendo a questão que norteou toda essa investigação.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Conhecer o perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas 

na cidade de Manaus.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas; 

 

b) Assinalar as atividades pertinentes ao bibliotecário gestor; 

 

c) Identificar perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas; 

 

d) Levantar as competências fundamentais à atuação como bibliotecário gestor 

nesse tipo de biblioteca; e,  

 

e) Relacionar as competências com a atuação profissional do bibliotecário gestor a 

partir da observação dos colaboradores. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: O GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS 

ESPECIALIZADAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

3.1 Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

A sociedade da Informação e do Conhecimento (SIC) é o capítulo atual da 

história da humanidade. Nessa era, a informação exerce um poder gigantesco sobre 

as atividades que o homem desenvolve. Tal sociedade surgiu com a necessidade de 

investimento em mão de obra qualificada no momento em que a informação, 

provedora de conhecimentos, começou a alterar o modo de operar das 

organizações.  

Após a Segunda Guerra Mundial houve um aumento significativo da 

produção científica e tecnológica global. Alguns estudos, como o de Machlup (1962) 

e Drucker (1964) (apud ARAÚJO e DIAS, 2008), que propunham o conhecimento 

como agente transformador das questões sociais, políticas e econômicas dos 

Estados Unidos da América, ajudaram a consolidar a sociedade da informação e do 

conhecimento, que emergia em meados de 1970. 

Por volta da década de 1960, as organizações começaram a perceber que a 

produção científica e tecnológica influía diretamente nas questões econômicas do 

estado, tornando-se decisivas no processo de desenvolvimento mundial. A partir 

dessa constatação, os mercados existentes passaram a valorizar cada vez mais a 

informação, transformando-a um bem imprescindível para a sua sobrevivência frente 

à competitividade de novos mercados que estavam nascendo, marcando assim, a 

transição da sociedade industrial para a sociedade da informação e do 

conhecimento.  

Segundo Oliveira (2005), a partir do período pós-guerra, os países 

desenvolvidos mostraram grande interesse e investiram em atividades de ciência e 

tecnologia gerando um crescimento exponencial de informação.  A partir daí houve 

uma “explosão documental” onde os registros dos conhecimentos nesses campos só 

cresceram.  

Os conhecimentos promovidos pelas atividades em ciência e tecnologia 

contribuíram significativamente para as transformações ocorridas nos anos 

seguintes e para as mudanças que continuam acontecendo em tempos atuais.   
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A SIC trouxe consigo mudanças provocadas pelo advento das tecnologias 

da informação e comunicação. Nessa nova realidade, a quantidade de produção, 

proposta pela sociedade industrial encontra-se aliada à qualidade dos serviços. 

Botelho (1994 apud ARAÚJO e DIAS, 2008) pontua que nesta sociedade “ocorre 

uma transformação, provocando mudança de enfoque em relação aos fatores de 

produção e de desenvolvimento econômico”.  

A informação enquanto insumo torna-se altamente valiosa. Aqui o estar 

informado agregou valores nas estratégias rumo ao sucesso das pequenas, médias 

e grandes empresas. Produzir informação para fomentar a geração de conhecimento 

tornou-se uma atividade essencial e passou a ser financiada pelas organizações. As 

empresas passaram a buscar profissionais qualificados e que fossem capazes de 

lançá-las ao topo do mundo dos negócios.  A “indústria do conhecimento”, proposta 

por Machlup em 1962, tornou-se primordial no desenvolvimento dos serviços, 

produtos e recursos que movem a economia mundial e influenciam todos os setores 

da sociedade.  

A produção do conhecimento aliada às novas tecnologias da informação e 

comunicação tiveram papel decisivo em firmar a qualidade proposta nesta nova 

sociedade. Essas tecnologias otimizaram a velocidade de tráfego da informação e 

proporcionaram a qualificação profissional, abrindo possibilidades para a 

capacitação e especialização, além de promover a inclusão digital. 

Com o surgimento da SIC, a forma como o ser humano entendia e se 

comportava diante das situações do cotidiano foram se modificando, inclusive suas 

práticas profissionais, que foram aperfeiçoadas. Conforme as transformações foram 

se consolidando, os profissionais atuantes na sociedade da informação tiveram que 

se adaptar às novas exigências do mercado de trabalho.  

O advento da SIC ajudou a desenvolver e consolidar as instituições que 

realizam atividades voltadas para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural 

e/ou artístico da sociedade, sobretudo institutos e centros de pesquisa, uma vez que 

a qualidade dos serviços, a qualificação dos empregados e a atuação destes frente 

às competências e habilidades exigidas por esse novo cenário começou a fazer 

parte da realidade das organizações.  

Quevedo (2007) elucida importantes conceitos acerca da sociedade da 

informação e do conhecimento. Ao tratar a “sociedade da informação” na sociedade 

contemporânea, aponta que: 
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O conceito de sociedade da informação geralmente está associado ao 
surgimento dos meios eletrônicos, às tecnologias do fim do século XX, à 
fibra ótica, à virtualização dos processos, às concentrações ocorridas no 
mundo industrial no que diz respeito à produção de informação na década 
de 1980 a1990, o mundo dos equipamentos institucionais, domésticos, do 
espaço, do mundo onde a informação abunda, porém de maneira menos 
discriminada, e no qual o cidadão está tão ávido por saber notícias como 
por saber quais delas são importantes. Esse é o território no qual [...] 
movem-se muitos dos temas da sociedade da informação. (QUEVEDO, 
2007, p. 56, grifo nosso) 
 

Da mesma forma, discute a “sociedade do conhecimento” como parte 

integrante da sociedade que vivemos no contexto atual ressaltando que: 

 

Quando falamos em sociedade do conhecimento [...] em geral, menciona-
se a mudança de paradigma com a qual o capitalismo funciona hoje e a 
forma em que a sociedade industrial mudou. O diferencial da produção e da 
gestão do conhecimento é muito mais importante hoje para medir o 
potencial das nações do que os velhos indicadores rígidos de 
desenvolvimento industrial. [...] Um mundo onde o mercado também exige 
saberes e capacidades de novo tipo e onde as ideias e o conhecimento 
começam a apresentar-nos o desafio de legislar sobre eles; um mundo uma 
nova análise das estratégias de poder que nele tem lugar, pensada da 
perspectiva do público, um estado que também exige novas capacidades, 
ligadas as novas formas de organização e às novas formas de cidadania. 
(QUEVEDO, 2007, p. 56-57, grifo nosso) 
 
 

O trabalho de Quevedo permite entender que a SIC é um somatório de duas 

sociedades que acontecem no mesmo momento. É somatório de uma sociedade 

que agregou a qualificação profissional e a produção de conhecimentos à produção 

industrial com uma sociedade em que as tecnologias da informação e comunicação 

são indispensáveis e a informação é trafegada de forma mais ágil, atingindo maior 

quantitativo de indivíduos. 

Sendo a sociedade da informação e do conhecimento o cenário da 

sociedade contemporânea, as bibliotecas especializadas e os profissionais atuantes 

nestas unidades de informação estão inseridos nessa realidade. Entender essa 

sociedade e a importância que a informação possui nela faz-se indispensável para 

os atuantes nesta, uma vez que os profissionais inseridos no atual contexto 

precisam não só estar antenados para o mercado, mas sensíveis às demandas da 

atual sociedade em que os fatos políticos, sociais e econômicos acontecem.  
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3.2 Biblioteca especializada 

 

As bibliotecas estão presentes em quase todos os episódios da história 

escrita, quer seja como templos do conhecimento, como depósito de livros e outros 

materiais informacionais ou como local de preservação da memória da humanidade. 

Contar a história do surgimento das bibliotecas é tão complicado quanto o da escrita 

e remonta à era em que o homem sentiu a necessidade de armazenar seus 

conhecimentos e repassá-los de outra forma que não por meio da oralidade. 

McGarry (1999, p. 111) esclarece que “as bibliotecas, em eu sentido mais amplo, 

existem há quase tanto tempo quanto os registros escritos” e que o “instinto de 

preservar e a paixão de colecionar têm sido fatores determinantes na sua criação, 

manutenção e desenvolvimento”. 

Etimologicamente, o termo biblioteca é utilizado para caracterizar o ambiente 

onde livros estão organizados e disponíveis, integral ou parcialmente, para consulta. 

Com o advento da Sociedade da Informação e do Conhecimento, as bibliotecas 

ganharam uma nova conotação. De um simples centro depositário de livros, 

passaram a ser ambientes de divulgação e disseminação da informação, agregando 

para si uma nova nomenclatura: unidade de informação, que o Dicionário de 

Biblioteconomia e Arquivologia (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 370) define como:  

 
Entidade encarregada de adquirir, processar, armazenar e disseminar 
informações com o objetivo de satisfazer as necessidades de informação 
dos usuários. Em muitos casos, é sinônimo de biblioteca, centro, serviço e 
sistema de informação. 
 

Aos livros somaram-se novos suportes e recursos e hoje o conceito de 

biblioteca está intimamente ligado à cultura, à educação e à produção de 

conhecimentos. Na vasta literatura sobre bibliotecas, observam-se diferentes tipos 

de unidades de informações, cada uma com características e finalidades 

específicas.  

Segundo Oliveira (2005), é possível distinguir os seguintes tipos de 

bibliotecas: biblioteca nacional, pública, universitária, escolar, infantil, especial, 

ambulante, comunitária, digital, virtual e eletrônica, hospitalar e nosso objeto de 

estudo, a biblioteca especializada. 

De acordo com o glossário “Acrônimos, siglas e termos técnicos” da área de 

Ciência da Informação, a biblioteca especializada é uma “biblioteca cujo acervo é 
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centralizado num determinado assunto [...] [e] está vinculada a entidades [...] que se 

dedicam a estudo específico.” (SANTOS; RIBEIRO, 2003, p. 31) 

Segundo Litton (1974, prefácio), 

 

La denominación “biblioteca especializada” se aplica comúnmente a las 

colecciones formadas casi exclusivamente por obras recientes sobre um 

tema específico o que se limitan a um grupo de temas afines. Entram dentro 

de esta categoría las bibliotecas das sociedades doctas y profesionales, de 

las reparticiones oficiales, de entidades que se ocupam principalmente de 

proyectos de investigación y de las que sirven al desarollo de la industria y 

del comercio.  

 

Strable (apud LITTON, 1974) pontua a diferença da biblioteca especializada 

dos outros tipos de biblioteca por aspectos como: o lugar onde atuam, a limitação do 

acervo a um só assunto, os usuários (público-alvo), a estrutura da biblioteca e a 

função de fornecimento da informação neste tipo de unidade de informação. 

Litton (1974, p.19) diz ainda que “Cualquier biblioteca puede considerarse 

como ‘especializada’, si la conteplamos desde el punto de vista de sus objetivos, 

política y usuários.” Da mesma forma, Salasário (2000) destaca as propriedades do 

acervo, o público que atendem e os serviços especializados que ofertam como 

características marcantes desse tipo de biblioteca. 

Sendo o acervo especializado em um só tema, os usuários destas unidades 

de informação são e demandam serviços informacionais especializados, uma vez 

que possuem necessidades informacionais específicas. A biblioteca especializada 

precisa dispor de todas as ferramentas necessárias para o cumprimento dos 

objetivos do usuário que recorre àquela unidade de informação, de modo a 

promover praticidade e eficiência dos serviços ofertados em harmonia com as 

demandas especializadas do seu público e os propósitos da organização na qual 

está inserida. 

Geralmente as bibliotecas especializadas, por suas próprias características, 

são mantidas por instituições que promovem ciência e/ou desenvolvimento de 

tecnologias e lá estão para dar apoio informacional às pesquisas e estudos 

desenvolvidos por essas instituições. 

Salasário (2000, p. 108) observando as características do acervo e público-

alvo, pontua ser a biblioteca especializada “uma unidade de informação com acervo 

especializado destinado à satisfação das necessidades informacionais de um 
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público específico”.  O público-alvo desse tipo de biblioteca geralmente é composto 

por indivíduos envolvidos com o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural 

e/ou artístico da sociedade. Os pesquisadores representam grande parte desse 

público e, naturalmente, são pessoas que possuem um nível de instrução maior, o 

que exige serviços de informação mais específicos voltados para esses usuários. 

Para atender as demandas informacionais de um público com necessidades 

tão específicas, o corpo de profissionais precisa ser qualificado e igualmente 

especializado.  

Para que a biblioteca atenda satisfatoriamente as necessidades 

informacionais do seu público alvo faz-se necessário o planejamento e a direção dos 

serviços baseados nos conhecimentos, habilidades e atitudes do exercício 

profissional e que são requeridas aos atuantes na sociedade atual, sobretudo no 

ambiente especializado. A forma como a direção da biblioteca gerencia os serviços e 

recursos informacionais e a equipe de profissionais que atua na unidade de 

informação influi diretamente na qualidade desta e para que seus objetivos sejam 

atingidos com eficácia.  

Sendo assim, o gerenciamento de bibliotecas por parte de um profissional 

que apresenta as competências exigidas pelo mercado é primordial na oferta dos 

serviços informacionais e no funcionamento adequado da unidade de informação, 

uma vez que a tomada de decisão aliada à harmonia da equipe e à comunicação 

sadia entre os profissionais determinarão o sucesso e cumprimento da missão da 

biblioteca e, num sentido mais amplo, da instituição que a mantém. 

 

3.3  Gerenciamento de unidades de informação 

 

Administrar é uma ação permanente na vida humana. Quer seja em família, 

na administração das compras do mês ou a administração dos recursos financeiros 

pelo dono de um estabelecimento comercial, gerenciar ou administrar é tarefa 

indispensável no cotidiano. Maximiano (2011) define administração como “o 

processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos”. Tal definição é 

bem abrangente e aplicável em todas as atividades que o homem realiza. 

Nas organizações, o conceito de administração é visualizado de forma mais 

clara, uma vez que estas geralmente possuem objetivos organizacionais bem 

definidos e para atingir tais objetivos precisam administrar todos os recursos 
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financeiros, físicos e humanos. Para isso, existem teorias que ajudam a entender 

melhor o mercado em que estão inseridas e propõem modelos ao fazer 

administrativo. 

Na biblioteca, o profissional bibliotecário está à frente dos processos de 

decisão que determinarão os serviços e recursos que a biblioteca irá oferecer. 

Maciel e Mendonça (2000, p. 7) esclarecem que: 

 

A biblioteca deve ser vista como uma organização, como uma empresa, a 
maioria das vezes, com fins não-lucrativos, com resultados programados e 
avaliados constantemente. Acredita-se que esta seja uma estratégia que 
possibilitará a biblioteca competir, com maior acerto, no ambiente de 
inovações e incertezas que caracterizam o período. Um modo de facilitar o 
seu gerenciamento e acrescentar qualidade aos seus produtos e serviços. 

  

A unidade de informação precisa realizar todas as atividades mencionadas 

por Maciel e Mendonça, visando o planejamento e a concretização das ações a 

serem executadas para desenvolver os recursos da biblioteca, permitindo a 

avaliação e controle das atividades realizadas e a formulação de estratégias que 

permitirão às bibliotecas a otimização dos processos e alcance dos objetivos.  

O gerenciamento de bibliotecas está intimamente ligado ao entendimento 

desta unidade de informação, em sua missão, objetivos e visão nas organizações 

que as mantém, como bem pontua Walter et al. (2010, p.51): 

 
A vida administrativa de uma unidade de informação tem relação com os 
aspectos técnicos de estrutura da organização, sua carga de 
responsabilidade, seus objetivos, sua vinculação hierárquica, seus fluxos de 
trabalho, a divulgação de produtos e serviços e a prestação de contas, entre 
outros itens. 

 

O autor esclarece que esses aspectos são transpassados para os recursos 

humanos que fazem a unidade de informação acontecer. Os profissionais, por 

possuírem “perfis diferentes e formações específicas” somam suas competências 

para o alcance de objetivos pré-estabelecidos. Vê-se aí a importância da equipe 

para o desenvolvimento, com eficiência, de todos os recursos e serviços que a 

biblioteca oferece. 

Administrar o pessoal que forma a equipe, bem como todos os recursos e 

serviços de informação é tarefa estabelecida ao diretor ou gestor da unidade de 

informação. 
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Litton (1975) diz que administrar uma biblioteca exige muito, no sentido de 

que ao diretor são atribuídas responsabilidades frente ao público alvo e aos 

colaboradores atuantes na unidade de informação, ao mesmo tempo em que o fazer 

diretivo proporciona ao gestor fazer da biblioteca um “autêntico instrumento a serviço 

da educação, da pesquisa e da cultura.” (p. xi)  

Nesse mesmo sentido, define que: 

 

“A função diretiva consiste em assumir a responsabilidade da operação de 
um trabalho, departamento, atividade ou biblioteca, e implica em 
competência técnica, largueza de pontos de vista, inteligência social, 
capacidade para perceber o significado das coisas, honestidade e, acima de 
tudo, coragem para levar até o fim qualquer trabalho ou mudança 
programada.” (LITTON, 1975, p.4) 
 

 O autor aborda a tomada de decisão ao esclarecer que o diretor de 

biblioteca “deve pensar criativamente e observar tudo com interesse contínuo, a fim 

de que possa definir e resolver os problemas institucionais à proporção que sur jam.” 

(LITTON, 1975, p. 5-6) além de tornar claro que: 

 

[...] a habilidade administrativa para dirigir uma biblioteca implica em possuir 
uma visão extraordinária, que permita ao diretor apreciar e avaliar as 
possibilidades das novas ideias e apoiar as sugestões aproveitáveis de 
seus subordinados.  

 

A obra de Litton consiste em um marco teórico no que diz respeito à gestão 

de bibliotecas, uma vez que conceitos trabalhados na década de 1970 permanecem 

atualizados até os dias de hoje. 

Ao gerenciar uma unidade de informação, o bibliotecário gestor necessita 

possuir certas competências que lhe são exigidas pelas demandas mercadológicas 

do contexto atual. A competência é um conjunto formado por três grandes virtudes 

que se completam e tornam o indivíduo preparado para, entre outras situações, 

enfrentar os desafios que envolvem a sua administração. Possuí-las é indispensável 

no exercício administrativo, não só nas bibliotecas como nas organizações como um 

todo.  

Portanto, entender, possuir e executar as competências são tarefas 

pertinentes ao bibliotecário gestor enquanto administrador da biblioteca em todos os 

serviços e recursos de informação e da equipe que faz da biblioteca um organismo 

vivo. 
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3.3.1 Competência: conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA)  

 

O bibliotecário no contexto de uma unidade de informação muitas vezes atua 

como um verdadeiro administrador, gerenciando os recursos e serviços de 

informação e a equipe de profissionais que faz a biblioteca funcionar 

adequadamente. 

Tal como um administrador de empresas, o bibliotecário gestor precisa 

dominar técnicas e conhecimentos fundamentados nas teorias da Administração, 

bem como possuir os conhecimentos, habilidades e atitudes, ou parte delas, 

demandadas pelo contexto da sociedade contemporânea. O conjunto desses 

conhecimentos, habilidades e atitudes formam a competência profissional.  

Chiavenato (2006, p. 4) define competência como a capacidade que um 

indivíduo tem de estudar, propor alternativas e solucionar problemas que muitas 

vezes envolvem um processo decisório, destacando ser esta “o maior patrimônio 

pessoal do administrador”. 

Os conhecimentos envolvem todo o saber, as informações e as vivências 

relacionados com as atividades que são desenvolvidas nas organizações, muitas 

vezes aprendidas em cursos de graduação, especialização ou capacitação. É o 

“know-how”1. Porém, o conhecimento por si só não é o bastante para que o indivíduo 

seja considerado competente e responda positivamente às necessidades do 

mercado, é preciso que este saiba aplicar os conhecimentos na prática agregando 

para si o conceito de habilidade, que Chiavenato (2006, p.5) aponta como “a 

capacidade de colocar em ação os conceitos e ideias abstratas [...], transformando o 

conhecimento em ação concreta”.  

A terceira qualidade exigida daquele a ser considerado competente são as 

atitudes, que se caracterizam como a forma que o indivíduo se comporta diante dos 

desafios mercadológicos, e envolve o estilo de ação e reação diante das situações 

do cotidiano na organização. Além disso, 

  

[...] a atitude representa o estilo pessoal de fazer as coisas acontecerem, a 
maneira de liderar, motivar, comunicar, conduzir e levar as coisas para 
frente. Envolve o impulso e a determinação de inovar, a convicção de 

                                                             

1
 Know-how: saber como. Compreende a obtenção do conhecimento para planejar e operacionalizar 

as ações e envolve os processos de detenção da informação, atualização profissional e constante 
reciclagem do conhecimento obtido. Fonte: CHIAVENATO, 2010, p. 21. 



 

25 

melhorar continuamente, o espírito empreendedor, inconformismo com os 
problemas atuais, a maneira de trabalhar com outras pessoas e fazer suas 
cabeças. (CHIAVENATO, 2006, p. 6, grifo nosso). 

 

A figura 1 ilustra de forma clara e objetiva as três qualidades básicas de um  

profissional competente. 

 

Figura 1. Competência. 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2006). 

 

A figura 1 mostra o ciclo que envolve a competência, principalmente frente 

às demandas do mercado na atual Sociedade da Informação e do conhecimento. Tal 

qual ilustra, é preciso ter os conhecimentos pertinentes a área de atuação do 

profissional, saber como aplicá-los na prática e possuir estilo para aplicar esses 

conhecimentos em ações concretizadas. 

Apresentar o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes faz-se 

imprescindível no exercício do bibliotecário gestor, uma vez que este está 

constantemente confrontado com desafios e tomada de decisões que naturalmente 

ocorrem no interior da unidade de informação em que atua. 

O exercício da competência, sobretudo a utilização do conhecimento e o 

desenvolvimento das habilidades, é aprendido por meio da formação profissional e 

da educação continuada que Valentim (2002, p. 122) pontua ser “a base para uma 

profissão consolidada, assim como é base para um profissional competente”.  
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Dentre as competências e habilidades gerenciais que o bibliotecário pode 

exercer, destaca Valentim (2004), estão as quatro funções administrativas; o 

gerenciamento de projetos; a utilização das técnicas de Marketing para desenvolver 

os serviços e recursos da biblioteca; a elaboração dos produtos de informação, que 

inclui catálogos, guias, índices e disseminação seletiva da informação; estudo do 

usuário e orientação/capacitação deste; e o planejamento, implementação e 

manipulação de redes de informação.  

Conhecer, saber aplicar e fazer acontecer as competências gerenciais 

expostas torna o bibliotecário competente para gerenciar a biblioteca em todos os 

seus recursos informacionais, humanos e tecnológicos de modo que os serviços 

prestados pela biblioteca respondam às necessidades de informação dos seus 

clientes (usuários) de maneira ágil, eficiente e eficaz. Ademais, além dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes, o gestor precisa conhecer o ambiente interno 

e externo à unidade de informação e à instituição, uma vez que estes fatores 

influenciam diretamente na atividade de gestão. 

 

3.3.2 As quatro funções administrativas 

 

As competências que o bibliotecário gestor possa vir a apresentar irão 

conduzir a forma com que estes exercem as funções administrativas essenciais para 

o gerenciamento da unidade de informação. Os estudiosos da Administração 

consideram quatro funções essenciais no exercício da gestão: planejamento, 

organização, liderança e controle, ilustradas na figura abaixo. 

 

 

Figura 2. Principais funções do processo de gestão.  
Fonte: Maximiano (2011, p. 13).  
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O planejamento é o ponto inicial para execução dos serviços, pois é por 

meio desta função que se estabelecem objetivos e traçam caminhos para atingi-los. 

Stoner e Freeman (1999) reforçam essa ideia quando apontam o ato de planejar 

como o momento em que os administradores pensam antecipadamente os objetivos, 

e definem o melhor procedimento para alcançá-los, por meio de métodos racionais.  

Tão importante quanto planejar é organizar os recursos que vão transformar 

as ações em objetivos alcançados. Segundo Maximiano (2011, p. 57), a organização 

compreende “o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura 

que facilite a realização dos planos”. Assim, a organização é parte extremamente 

importante do processo administrativo, uma vez que trabalhar num ambiente e com 

instrumentos organizados, sugere a racionalização dos processos e a otimização do 

trabalho, facilitando a geração de resultados favoráveis. 

A terceira função que envolve o processo administrativo compreende a 

liderança e outros processos relacionados com a gestão de pessoas. Segundo 

Stoner e Freeman (1999, p.7), “liderar significa dirigir, influenciar e motivar os 

empregados a realizar tarefas essenciais” e pontuam ainda que enquanto o 

planejamento e a organização “lidam com os aspectos mais abstratos do processo 

administrativo, a atividade de liderar é muito concreta”, pois envolve o trabalho com 

pessoas, no sentido de operacionalizar as atividades. 

Maximiano (2011) acrescenta que a direção e a motivação acerca da 

realização de tarefas não se refere somente a tarefas mecânicas, mas a todas as 

atividades que devem ser realizadas para o alcance dos objetivos estabelecidos e 

diz ainda que esta função envolve outros processos, como a coordenação, 

comunicação e trabalho em equipe. 

Finalmente, para que as atividades sejam realizadas com eficácia visando o 

alcance dos objetivos definidos no planejamento, racionalizados na organização e 

motivados pela liderança, faz-se necessário o acompanhamento. Esse 

acompanhamento acontece na forma da quarta função essencial no processo de 

administração, o controle, que DuBrin (1998) esclarece ser o ato de supervisionar de 

modo a garantir que a execução dos serviços aconteçam conforme o planejado. 

O exercício do planejamento, organização, liderança e controle compreende 

o processo cíclico da gestão, conforme exposto na Figura 2. Essas funções são 
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gerenciadas pela pessoa do gestor, a fim de concretizar a execução das ações 

estipuladas por meio da elaboração dos planos, para o alcance dos objetivos.   

As funções exercidas pelo administrador no processo da gestão vão de 

encontro às competências que cada profissional possui, pois os conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que compreendem estilos pessoais de administração, influem 

diretamente na forma como essas funções serão exercidas.  

 

3.3.3 Os estilos gerenciais  

 

O estilo com o qual os administradores gerenciam as organizações é 

responsável pelo sucesso ou insucesso das atividades desenvolvidas no âmbito 

destas. A abordagem comportamental da Administração concebe vários estilos de 

administração de acordo com o comportamento das pessoas numa organização. 

Chiavenato (2006) se utiliza de duas teorias para explicitar os estilos que um 

administrador pode utilizar em sua gerência: a teoria de X e teoria Y de Douglas 

McGregor e os sistemas de administração de Rensis Likert.  

McGregor demonstra através da teoria X e da teoria Y dois estilos diferentes 

e opostos de administrar uma organização a respeito do comportamento 

organizacional. 

Na teoria X, McGregor (1971 apud CHIAVENATO, 2006) descreve um estilo 

baseado na teoria tradicional e se baseia em interpretações negativas a respeito do 

comportamento humano. Nesse estilo, os diretores consideram que as pessoas 

odeiam trabalho, evitando-o sempre que podem; são preguiçosas; não possuem 

comportamento proativo e nem vontade própria; são pouco suscetíveis às 

mudanças; por serem incapazes de tomar decisões sozinhas, preferem ser 

chefiadas e só produzem mediante a fiscalização e imposição da direção.   

Em contraponto à teoria X está a teoria Y, que baseada em concepções 

mais atuais do comportamento humano nas organizações aponta que: 

 

As pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar; as pessoas não são, 
por sua natureza intrínseca, passivas ou resistentes às necessidades da 
empresa; fuga à responsabilidade, falta de ambição e preocupação com a 
segurança pessoal são consequências da experiência insatisfatória da 
pessoa e não característica humana inerente a todas as pessoas; a 
capacidade de imaginação e criatividade na solução de problemas 
empresariais é amplamente – e não escassamente – distribuídas entre as 
pessoas. (MCGREGOR, 1971 apud CHIAVENATO, 2006, p. 175) 
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Elaboradas por um teórico behaviorista, a teoria X é baseada no estilo 

tradicional de administrar e por isso é altamente mecânica onde as pessoas só 

produzem por serem fiscalizadas e controladas, enquanto a teoria Y tem caráter 

mais humanista e envolve comportamentos inovadores e atualizados frente às 

necessidades pessoais e organizacionais. Na teoria Y as organizações 

provavelmente teriam resultados mais satisfatórios, dado o comportamento das 

pessoas e a forma com que encaram os desafios do cotidiano no trabalho.  

Outra teoria interessante no que tange à forma de direção nas organizações 

é a teoria elaborada por Rensis Likert, onde este descreve quatro sistemas que 

traduzem quatro estilos diferentes de administração. 

A descrição dos estilos gerenciais nos sistemas administrativos de Likert se 

dá pela perspectiva de quatro variáveis principais: o processo decisorial, o sistema 

de comunicações, as relações interpessoais e os sistemas de recompensas e 

punições conforme descritos no quadro 1. 

Quadro 1 - Os quatro sistemas de administração de Likert 

SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO 

VARIÁVEIS 
PRINCIPAIS 

1 2 3 4 

AUTORITÁRIO 
COERCITIVO 

AUTORITÁRIO 
BENEVOLENTE 

CONSULTIVO PARTICIPATIVO 

PROCESSO 
DECISORIAL 

Totalmente 
centralizado na 

cúpula da 
organização 

Centralizado na 
cúpula, mas 

permite alguma 
delegação de 

caráter rotineiro 

Consulta aos 
níveis inferiores, 

permitindo 
participação e 

delegação 

Totalmente 
descentralizado. A 

cúpula define 
políticas e controla 

os resultados 

SITEMA DE 
COMUNICAÇÕES 

Muito precário. 
Somente 

comunicações 
verticais e 

descendentes 
carregando 

ordens 

Relativamente 
precário, 

prevalecendo 
comunicações 
descendentes 

sobre as 
ascendentes 

A cúpula 
procura facilitar 

o fluxo nos 
sentidos vertical 
(descendente e 
ascendentes) e 

horizontal 

Sistemas de 
comunicação 
eficientes são 

fundamentais para 
o sucesso da 

empresa 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

Provocam 
desconfiança. 
Organização 

informal é 
vedada e 

considerada 
prejudicial. 

Cargos confinam 
as pessoas 

São toleradas, 
com 

condescendência. 
Organização 

informal é 
incipiente e 

considerada uma 
ameaça à 
empresa 

Certa confiança 
nas pessoas e 
nas relações. A 
cúpula facilita a 

organização 
informal sadia 

Trabalho em 
equipes. Formação 

de grupos é 
importante. 

Confiança mútua. 
Participação e 
envolvimento 

grupal intensos 
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SISTEMA DE 
RESOMPENSAS 

E PUNIÇÕES 

Utilização de 
punições e 
medidas 

disciplinares. 
Obediência 
estrita aos 

regulamentos 
internos. Raras 
recompensas 
(estritamente 

salariais) 

Utilização de 
punições e 
medidas 

disciplinares, mas 
com menor 

arbitrariedade. 
Recompensas 

salariais e raras 
recompensas 

sociais 

Utilização de 
recompensas 

materiais 
(principalmente 

salários). 
Recompensas 

sociais 
ocasionais. 

Raras punições 
ou castigos. 

Utilização de 
recompensas 

sociais e 
recompensas 
materiais e 

salariais. Punições 
são raras e, 

quando ocorrem, 
são definidas pelas 

equipes 

Fonte: CHIAVENATO (2006. p.177) 
 

No sistema 1 está o estilo Autoritário coercitivo caracterizado como 

autoritário e autocrático, lembrando a teoria X de McGregor. Nesse estilo, a direção 

é altamente controladora e tal como a teoria X de McGregor é o mais fechado dos 

sistemas. “O empregado fica à mercê do superior. Ele não tem autonomia e 

liberdade para tomar quaisquer tipos de decisões, apenas atua como um executor, 

não podendo pensar nem criar” (GUIDINI et al, 2008,  p.28). Os processos e 

atividades que ocorrem na organização são totalmente centralizados, a 

comunicação é extremamente formal e quase sempre para repassar instruções ou 

ordens e as normas empresariais devem ser obedecidas com rigor, estando o não 

comprimento desta, exposto à punições e medidas disciplinares severas. 

O sistema 2 é o Autoritário benevolente que é como o sistema 1 menos 

rígido. Neste sistema, o rigor do autoritarismo coercitivo é minimizado, mantendo-se 

ainda algumas restrições. O processo de tomada de decisão continua centralizado, 

porém é permitida uma ou outra delegação aos níveis inferiores à direção. A 

comunicação continua formal, porém não tão precária como no sistema 1. As 

normas empresariais continuam impostas aos funcionários, entretanto, as punições 

por descumprimento são executadas de forma menos arbitrária, além de as 

recompensas, tantos salariais quanto sociais, acontecerem com mais frequência que 

no sistema anterior.     

O sistema 3 compreende o estilo Consultivo que se caracteriza como 

antecessor ao sistema 4 e é distanciado do sistema 1, por isso tende a ser menos 

autoritário e mais participativo. As empresas que aderem esse sistema se utilizam de 

consulta aos níveis inferiores à direção sobre a tomada de decisões de tal modo que 

permita a maior participação dos demais empregados no processo. Além disso, a 

comunicação flui com mais facilidade e a organização informal sadia é apoiada 

como instrumento auxiliar nas atividades desenvolvidas e no relacionamento entre 
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os indivíduos organizacionais. Aqui, as punições tornam-se raras e as recompensas, 

principalmente salariais, são vistas com mais frequência.  

No último sistema, o sistema 4, está o estilo Participativo, que Chiavenato 

(2006, p. 176) considera ser um sistema administrativo “democrático por excelência” 

encontrado nas empresas mais sofisticadas, com aparato tecnológico de ponta e 

recursos humanos altamente qualificado e especializado. Costa (1977, p.59) pontua 

que o sistema é “o mais eficaz, com melhor produtividade, custos menores e 

atitudes mais positivas devido a sua forma de organização grupal e superposta”. Os 

funcionários sentem-se parte da empresa e por isso exercem suas funções com 

mais satisfação e os resultados são mais produtivos. O processo de tomada de 

decisão é descentralizado e dividido em setores, permitindo a participação, maior 

que em qualquer outro sistema, de níveis inferiores à direção geral. A comunicação 

eficiente torna-se imprescindível para o sucesso das atividades realizadas pela 

organização e o trabalho é totalmente distribuído em equipes com objetivos em 

comum, onde todos trabalham parte de um projeto dando cobertura aos outros 

membros da equipe sempre que for necessário, favorecendo a criação vínculos de 

envolvimento entre os funcionários. As recompensas salariais ou sociais são muito 

utilizadas para fins de motivação dos profissionais atuantes na organização. As 

punições são escassas e se acontecem, são determinadas no âmbito das equipes. É 

o mais aberto e integrado de todos os sistemas.  

Likert esclarece que as formas de administrar dependem do contexto de 

cada organização, e, portanto, a gerência nunca é igual em organizações distintas, 

tornando impossível a elaboração de princípios universais que atendam a todos os 

casos. Dessa forma, discute que os quatro sistemas administrativos não são 

limitados e diz que “uma empresa pode estar situada acima do sistema 2 e abaixo 

do sistema 3, ou seja, ao redor de 2,5. Pode ser classificada no sistema 2 no 

processo decisorial e sistema 3 no de recompensas.” (1975 apud CHIAVENATO, 

2006, p. 176). As formas de gerência não estão presas a um só estilo, podendo 

ocorrer numa mesma organização um ou dois estilo gerencial ao mesmo tempo. 

Os sistemas de administração de Likert traduzem quatro estilos diferentes de 

gerenciar uma empresa, que são diagnosticados a partir da investigação da 

realidade destas. Tais estilos podem ser identificados no gerenciamento de qualquer 

organização, inclusive nas bibliotecas onde o bibliotecário atua com administrador, 

planejando e dirigindo os serviços de informação, motivando e liderando a equipe e 
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tomando decisões que rodeiam o seu cotidiano e que são essenciais para manter a 

biblioteca atuante e eficaz frente aos seus objetivos. 

 

3.4 Outras pesquisas sobre perfil  

 

É possível identificar pesquisas científicas sobre perfil, realizadas em anos 

anteriores. Três pesquisas ofereceram especial subsídios às elaboração desta 

investigação.  

Cunha (2012) em sua dissertação de mestrado defendida na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre o perfil do bibliotecário na Região Norte, 

traz importantes contribuições para estudos envolvendo perfil, uma vez que sua 

pesquisadora mapeou e recuperou estudos realizados no Brasil, sob aspectos 

relacionados ao perfil profissional, e ofereceu resultados bastante consistentes do 

estudo dos egressos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Outras duas pesquisas foram realizadas por meio do programa de iniciação 

científica da UFAM, no ano de 1999. Assim, como esta investigação, as duas 

pesquisas estudaram o estilo de administração dos gestores de bibliotecas de várias 

tipologias atuantes na cidade de Manaus, sob o olhar das teorias de McGregor e 

Likert.  

Essas pesquisas contribuíram significativamente para o desenvolvimento 

deste estudo, uma vez que ofereceram informações coletadas em outros tempos na 

cidade de Manaus e trabalharam importantes conceitos que por fim nortearam o 

desenvolvimento desta investigação.  

Conhecer o perfil do bibliotecário gestor das bibliotecas especializadas na 

cidade de Manaus pressupõe o estudo de todas as teorias abordadas no texto dessa 

fundamentação teórica, a fim de construir o perfil gerencial desses profissionais 

frente aos desafios que envolvem a gestão de bibliotecas, sobretudo quando se 

observa as demandas mercadológicas e as competências necessárias à sua 

atuação na Sociedade da Informação e do Conhecimento.  
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Com o intuito de descrever o percurso metodológico, bem como caracterizar 

esta pesquisa e descrever seus instrumentos de coleta, apresentam-se a seguir as 

etapas percorridas para alcançar os objetivos propostos por esta investigação. 

 

4.1 Pesquisa quanto aos objetivos 

 

Por ser uma pesquisa de campo que busca a familiaridade com o objeto de 

estudo a partir do contato com pessoas que vivem a realidade das bibliotecas 

envolvidas na pesquisa a fim de tornar o problema mais explícito, bem como estudar 

e descrever as características de um grupo de indivíduos, neste caso os 

bibliotecários gestores, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. 

 

4.2 Universo e sujeito da pesquisa 

 

O universo desta pesquisa é constituído pelos bibliotecários gestores de 

bibliotecas. Os sujeitos correspondem aos bibliotecários gestores e colaboradores 

das bibliotecas especializadas atuantes na cidade de Manaus, que uma vez 

identificadas, foram selecionadas àquelas que participaram efetivamente da 

pesquisa, segundo critérios previamente estabelecidos. São eles: 

 

a) As bibliotecas que possuem características fundamentais das bibliotecas 

dessa tipologia; 

b) As bibliotecas que tenham atuação consolidada nos diversos setores da 

produção de conhecimentos da sociedade manauara, através do apoio 

informacional às instituições que as mantém; 

c) As bibliotecas que tenham na sua direção um gestor formado em 

Biblioteconomia e pelo menos um colaborador. 

 

Delimitou-se como colaborador o bibliotecário, auxiliar de biblioteca e/ou o 

bolsista, estudante ou com formação em Biblioteconomia, atuante há mais de seis 

meses na unidade de informação, que conheça o funcionamento da biblioteca em 
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todos os processos e, portanto, esteja apto a fornecer as informações necessárias 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.3  Amostra 

 

Uma vez que os critérios foram aplicados, a amostra ficou constituída de três 

bibliotecas especializadas atuantes em diferentes especialidades na cidade de 

Manaus. Desse modo, a pesquisa foi desenvolvida no âmbito das bibliotecas das 

seguintes instituições: 

 

1. Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas 

(HEMOAM); e 

2. Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM); e 

3. Serviço Geológico do Brasil (SGB). 

 

Inicialmente, as bibliotecas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas 

(FCECON) e do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) estavam inseridas no 

contexto da pesquisa, porém, no INPA e no SIPAM não foram identificados gestores 

com formação em Biblioteconomia e na FCECON a biblioteca está em fase de 

implementação, sem profissional atuante.  

Posteriormente, na etapa de contato com as instituições, a biblioteca do 

Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) também foi retirada da pesquisa por 

estar passando por processo de mudança de gestão. A biblioteca da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) não pôde enviar autorização para 

a realização da pesquisa em tempo hábil, obedecendo o prazo estabelecido pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFAM, ficando assim, ausente deste estudo.  

 

4.4  Instrumento de coleta de dados  

 

Para coleta de dados foram elaborados dois questionários com perguntas 

abertas e fechadas. O primeiro foi aplicado com o bibliotecário gestor, onde cada 

profissional descreveu sua formação, tarefas, atuação e práticas profissionais com a 

finalidade de identificar o perfil e as competências de cada gestor. O segundo foi 
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respondido pelos colaboradores da unidade de informação, para avaliar, do ponto de 

vista desses colaboradores, os aspectos que envolvem as práticas de gestão do 

bibliotecário gestor da unidade.  

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 184), o questionário “é um instrumento 

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

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Desta forma, optou-se 

pelo questionário como instrumento de coleta de dados, visto as três unidades de 

informação envolvidas na pesquisa, cada uma com um bibliotecário gestor e mais, 

pelo menos, um colaborador. 

A construção do instrumento de coleta se deu a partir da visualização dos 

objetivos específicos do projeto de pesquisa e do levantamento bibliográfico nas 

teorias da Administração e Ciência da Informação, onde foram identificados os 

estilos gerenciais que os bibliotecários gestores poderiam vir a apresentar. Os 

questionários foram idealizados para conter perguntas que enquadrassem o perfil 

gerencial dos gestores em um ou alguns dos sistemas de administração propostos 

por Rensis Likert.   

Após a elaboração do questionário, foi realizado o pré-teste no Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Ciência da Informação, onde professores e pesquisadores 

envolvidos em projetos com outras temáticas puderam avaliar a objetividade e 

clareza das perguntas, bem como dar sugestões para melhoria do instrumento.  

Os questionários são compostos de perguntas que tem o objetivo de 

direcionar para o estilo gerencial dos bibliotecários gestores, que juntamente com a 

identificação de seus conhecimentos, habilidades e atitudes possibilitará o 

diagnóstico do atual perfil dos bibliotecários que gerenciam as bibliotecas 

especializadas na cidade de Manaus. 

 

4.5 Natureza da pesquisa 

 

Dado o caráter exploratório da pesquisa e o número de sujeitos envolvidos, 

decidiu-se utilizar como instrumento de coleta de dados, dois questionários com 

perguntar abertas e fechadas que permitiu uma análise quali-quantitativa dos dados 

fornecidos pelos questionados.  

Moresi (2003, p.64), indica que  
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a pesquisa quantitativa é apropriada para medir tanto opiniões, atitudes e 
preferências como comportamentos. [...] Esta técnica de pesquisa também 
deve ser usada quando se quer determinar o perfil de um grupo de pessoas, 
baseando-se em características que elas têm em comum. 

 

O caráter quantitativo deste estudo torna-se evidente pela forma como os 

dados das perguntas fechadas foram tabulados, utilizando-se de técnicas de 

manipulação estatística, que Moresi (2003) reforça ser a identidade das pesquisas 

quantitativas. 

Analisando o instrumento de coleta, é possível perceber que algumas 

questões exigem uma interpretação muito mais subjetiva, o que agrega 

características qualitativas nesta pesquisa, por oferecer um entendimento mais 

profundo da realidade pesquisada, por meio da análise dos dados das perguntas 

abertas e semi-abertas. A análise qualitativa permite perceber e compreender os 

porquês das questões envolvendo as práticas profissionais dos bibliotecários 

gestores, além de elucidar os aspectos pertinentes à gestão estabelecida nas 

bibliotecas especializadas de forma mais detalhada. 

 

4.6 Análise e tabulação dos dados 

 

A coleta de dados resultou em 7 questionários respondidos. 3 questionário 

foram respondidos pelos bibliotecários gestores e 4 questionário respondidos pelos 

colaboradores das três bibliotecas que participaram efetivamente da pesquisa. A 

tabulação dos dados das perguntas fechadas se deu por meio de planilhas no 

software Excel, onde se pôde gerar gráficos, aplicar médias e utilizar outras técnicas 

estatísticas, como frequência simples. A análise das perguntas abertas e semi-

abertas foi feita por meio de análise de conteúdo.   

A análise e tabulação dos dados foi orientada por aulas ministradas no 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciência da Informação (NEPCI) acerca de 

técnicas estatísticas e análise de conteúdo.  
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4.7 Submissão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa e outros 

procedimentos éticos 

 

Considerando os princípios éticos pertinentes à realização da pesquisa 

científica envolvendo seres humanos, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade. A submissão aconteceu em duas etapas, que 

incluíram a apresentação da pesquisa por meio da Plataforma Brasil e anexo de 

documentos de financiamento da pesquisa, Termos de Anuência (apêndice 1) 

assinados pelas instituições que aceitaram participar da estudo, modelo de Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 2) e instrumentos de coleta 

de dados (apêndice 3 e 4).  O parecer pela aprovação (anexo 1) foi emitido em maio, 

quando imediatamente procedeu-se com a coleta de dados, conforme 

recomendação do CEP.  

Em campo, as instituições foram consultadas para autorização da pesquisa 

em suas bibliotecas e com seus colaboradores, e foram agendadas conversas com 

os sujeitos da pesquisa a fim de esclarecer os objetivos da investigação e a 

participação dos sujeitos, por meio da resposta dos instrumentos de coleta de dados 

e preenchimento dos TCLEs, que garante aos respondentes, esclarecimentos e 

informações sobre os direitos e deveres dos sujeitos, conforme amparo legal, 

mediante legislação brasileira.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados coletados através dos questionários aplicados com os gestores e 

com os colaboradores das bibliotecas foram tabulados e analisados separadamente 

por meio de planilhas no Excel e de análise de conteúdo. O questionário a ser 

aplicado com os bibliotecários gestores foi subdividido em seis blocos com 

perguntas que visaram responder aos objetivos propostos para essa investigação, 

conforme quadro 2: 

 

Quadro 2 - Estrutura do questionário (bibliotecário gestor) e objetivos do estudo 

Bloco Objetivo específico 

C
o

n
h
e

c
e

r 
o

 p
e

rf
il 

g
e

re
n

c
ia

l 
d
o

s
 

b
ib

lio
te

c
á

ri
o
s
 g

e
s
to

re
s
 d

a
s
 b

ib
lio

te
c
a

s
 

e
s
p
e

c
ia

liz
a
d

a
s
 

I. Identificação 
Identificar perfil dos 

bibliotecários gestores das 

bibliotecas especializadas 

II. Informações pessoais 

III. Formação profissional 

IV. Exercício profissional 

V. Atividades funcionais 

Assinalar as atividades 

pertinentes ao bibliotecário 

gestor 

VI. Gestão 

- Identificar perfil dos 

bibliotecários gestores das 

bibliotecas especializadas; 

- Levantar as competências 

fundamentais à atuação 

como bibliotecário gestor 

nesse tipo de biblioteca. 

 

Em resposta ao objetivo específico que propunha “relacionar as 

competências com a atuação profissional do bibliotecário gestor a partir da 

observação dos colaboradores” foi aplicado um segundo questionário com os 

colaboradores da biblioteca, que objetivou, sobretudo, verificar as competências do 

fazer profissional do bibliotecário gestor e sua forma de gestão, sob outro olhar, que 

não do próprio gestor.  

Similar ao instrumento do gestor, o questionário aplicado com os 

colaboradores foi subdividido em cinco blocos (quadro 3), com perguntas que 

apontassem para as competências do gestor, relacionado-as com a atuação 

profissional deste, em sua administração. 
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Quadro 3 - Estrutura do questionário (colaboradores) e objetivos do estudo 

Bloco Objetivo específico 

I. Identificação 
Relacionar as 

competências com a 

atuação profissional do 

bibliotecário gestor a partir 

da observação dos 

colaboradores. 

II. Informações pessoais 

III. Formação profissional 

IV. Exercício profissional e 

atividades funcionais 

V. Gestão do bibliotecário 

gestor 

 

A seguir apresentam-se os resultados por blocos de questões, conforme 

estrutura dos questionários. 

 

5.1 Especialidade das bibliotecas  

 

As bibliotecas participantes da pesquisa atuam em diversos setores do 

desenvolvimento cultural, científico e tecnológico na cidade de Manaus, sempre 

oferecendo apoio informacional, subsidiando assim, os estudos e atividades 

realizadas pelas instituições que as mantém. As três unidades de informações que 

comporam o estudo são especializadas em três áreas do conhecimento distintas: 

Geociências, Hematologia e Meio Ambiente, todas consolidadas como centros de 

referência na promoção de serviços de informação referente às áreas em que 

atuam. 

A biblioteca do HEMOAM é especializada em Hematologia e Hemoterapia, 

captando e fornecendo informação altamente especializada para estudos de temas 

como hemoglobinopatias, coagulopatias, e doenças onco-hematológicas, 

configurando-se como um centro de referência informacional acerca dessa temática 

no estado do Amazonas. 

O IPAAM conta com uma unidade de informação especializada em Meio 

Ambiente e assuntos correlatos para subsidiar os trabalhos de licenciamento, 

fiscalização e o monitoramento ambiental, tríade do Instituto, além de possuir 

projetos de incentivo à leitura e de conscientização para as questões ambientais, 

promovidos por meio da biblioteca.  

No campo das Geociências, o SGB (antiga CPRM) mantém um centro de 

informação especializado que é referência no Amazonas no que tange à difusão do 

conhecimento geológico e hidrológico regional. A biblioteca do SGB em Manaus é 
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detentora de um acervo de fontes primárias e secundárias especializadas em 

Geociências e conta ainda com uma mapoteca e uma litoteca como outras fontes de 

informação auxiliares nos estudos desenvolvidos pela Instituição.  

As três unidades de informação têm como público alvo os pesquisadores, 

funcionários do Instituto e a comunidade externa, que pode variar de estudantes de 

graduação em áreas de interesse das três especialidades à comunidade geral. Em 

todos os casos, além de oferecer informação especializada frente às suas temáticas, 

as unidades preservam ainda a memória institucional. 

As bibliotecas especializadas necessitam de profissionais qualificados que 

dirijam a unidade em todos os recursos documentais, tecnológicos e humanos, 

observando os objetivos da Instituição e a missão da própria unidade de informação 

de modo a promover a difusão de informações com qualidade, eficiência e precisão. 

Conhecer o perfil dos profissionais que atuam na direção das bibliotecas dessa 

tipologia na cidade de Manaus é imprescindível, uma vez que a forma como a 

unidade de informação é conduzida pelo gestor influi diretamente na qualidade dos 

serviços prestados. A seguir, apresentam-se os indicadores do perfil dos 

bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas na cidade de Manaus. 

 

5.2 Bibliotecário gestor: sexo e faixa etária 

 

Muito se discute sobre o fato do curso de Biblioteconomia formar mais 

pessoas do sexo feminino que do masculino. Cunha (2012) em sua dissertação de 

mestrado sobre o perfil dos bibliotecários na Região Norte, levantou estudos que 

esclarecem o quantitativo de pessoas de ambos os sexos que egressaram dos 

cursos de Biblioteconomia no Brasil, evidenciando a presença de homens no curso 

ainda um tanto tímida se comparada à quantidade de mulheres.  

Essa pesquisa evidenciou que dois terços dos profissionais que estão na 

direção das bibliotecas especializadas manauaras são do sexo feminino, contra um 

quantitativo bem menor de bibliotecários gestores do sexo masculino, conforme 

gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Sexo do bibliotecário gestor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Concordando com estudos envolvendo perfis realizados anteriormente, esta 

pesquisa mostra que mulheres ainda compreendem a maioria dos profissionais 

atuantes nas bibliotecas da cidade de Manaus, quer seja como bibliotecárias, ou, 

nesse caso, como gestoras das unidades de informação. 

Outro fator a se levar em conta é a faixa etária dos gestores. Em Manaus, 

identificaram-se gestores de bibliotecas especializadas que estão em várias fases da 

vida e da carreira profissional. 34% afirmam ter entre 40 e 49 anos, 33% 

assinalaram 30 a 39 anos e outros 33% estão com idade que varia entre 50 e 59 

anos.  

 

Gráfico 2 - Idade do bibliotecário gestor. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A idade em que se encontram, na maioria dos casos, sugere um tempo de 

atuação profissional equivalente, o que pode influenciar no exercício da gestão por 
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meio de fatores como vivências anteriores e amadurecimento profissional. Todas 

essas características, advindas da experiência, podem auxiliar, por exemplo, na 

gestão de conflitos ou na tomada de decisões, elementos corriqueiros quando se 

observa a administração de bibliotecas.  

 

5.3 Formação e exercício profissional 

 

A formação é um dos aspectos que mais influenciam no exercício de 

qualquer profissional, pois quanto maior o nível de instrução acadêmica, mais 

preparado o profissional está para lidar com os processos/atividades e exercer sua 

função com maior eficiência. Para os administradores de serviços, recursos e 

instituições, a formação parece ser um aspecto ainda mais relevante, pelos motivos 

já expostos e pela responsabilidade de conduzir os projetos, serviços e recursos, 

utilizando-se de conhecimentos provenientes de sua formação juntamente com suas 

vivências profissionais.  

Ademais, o exercício da competência, sobretudo a utilização do 

conhecimento e o desenvolvimento das habilidades, é aprendido por meio da 

formação profissional e da educação continuada que Valentim (2002, p. 122) pontua 

ser “a base para uma profissão consolidada, assim como é base para um 

profissional competente”.  

Todas as bibliotecas especializadas atuantes em Manaus que participaram 

da pesquisa contam com gestores formados pela Universidade Federal do 

Amazonas. 67% concluíram a graduação entre 2001 e 2008 e 33% concluíram em 

anos anteriores à 1990.    

Verificou-se ainda que 67% dos gestores concluíram curso de pós-

graduação Lato Sensu, alguns em mais de uma especialização, e 33% cursaram 

pós-graduação Stricto Sensu, em nível de mestrado. Foi possível observar que 

alguns gestores estão concluindo cursos de pós-graduação, Stricto e Lato Sensu, o 

que permite inferir a preocupação do gestor com a qualificação profissional e a 

educação continuada. 

O tempo de atuação dos profissionais varia. 33% dos gestores atuam há 

mais de 30 anos como bibliotecários, 33% há mais de 15 anos e outros 33% há pelo 

menos 5 anos. Na unidade de informação em que agora são gestores, o quadro é 

diferente. 67% atuam na unidade de informação há mais de 15 anos e 33% há 
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menos de 5 anos. Na mesma proporção, 67% afirmam que são gestores desde que 

começaram a atuar nessas bibliotecas, outros 33% se tornaram gestores após, 

aproximadamente, cinco anos de atuação.   

Isso se dá ao fato de que as bibliotecas especializadas são “unidades de 

informação com acervo especializado destinado à satisfação das necessidades 

informacionais de um público específico” (SALASÁRIO, 2000, p. 108) focadas em 

um ou alguns assuntos, tornando o acervo altamente especializado e, por vezes, 

não tão numeroso quanto a coleção desenvolvida por uma biblioteca universitária, 

por exemplo.  

Assim, grande parte das bibliotecas especializadas apresenta estrutura 

organizacional bem menor que a de outros tipos de bibliotecas e, na maioria dos 

casos na cidade de Manaus, contam apenas com um número pequeno de 

profissionais graduados em Biblioteconomia atuando e dirigindo a equipe, que 

observou-se ser formada por outros bibliotecários, bolsistas e estagiários, 

estudantes de Biblioteconomia ou cursando o ensino médio.  

 

5.4 Atividades funcionais 

 

Um dos objetivos desta investigação é verificar as atividades pertinentes ao 

bibliotecário gestor. A pesquisa evidenciou que dentre as atividades relacionadas 

com a gestão de unidades de informação mais realizadas pelos bibliotecários 

gestores, segundo os próprios, estão: formulação e gerenciamento de projetos para 

a unidade de informação; planejamento estratégico, tático e operacional para ações 

na biblioteca; elaboração de formulários, manuais e regimentos; bem como reuniões 

com os superiores. Além das atividades próprias da gestão, o bibliotecário gestor 

costuma realizar atividades de processamento técnico da informação, estudo do 

usuário e serviços de referência, processos padrões em bibliotecas.  

Dentre as competências gerenciais que o bibliotecário pode exercer, destaca 

Valentim (2004), estão as quatro funções administrativas; o gerenciamento de 

projetos; a utilização das técnicas de Marketing para desenvolver os serviços e 

recursos da biblioteca; a elaboração dos produtos de informação, que inclui 

catálogos, guias, índices e disseminação seletiva da informação; estudo do usuário 

e orientação/capacitação deste; e o planejamento, implementação e manipulação de 

redes de informação. 
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Assim, é possível perceber a realização, por parte do bibliotecário gestor, de 

muitas das competências relacionadas ao processo de gestão, o que permite inferir 

que os bibliotecários que estão administrando as bibliotecas especializadas na 

cidade de Manaus possuem grande parte das competências gerenciais que a 

literatura sugere. 

Os colaboradores da biblioteca afirmam que as atividades que mais 

realizam, sob o acompanhamento do bibliotecário gestor, são de processamento 

técnico da informação, atendimento ao usuário, elaboração de catálogos e 

disseminação seletiva da informação. 

O mapeamento das atividades desenvolvidas pelo bibliotecário gestor 

permitiu compreender certa sintonia na execução dos serviços informacionais das 

bibliotecas. Percebeu-se que o bibliotecário gestor realiza as atividades 

administrativas e também outras atividades, incluindo os processos técnicos da 

Biblioteconomia, trabalhando de certa forma em conjunto com os colaboradores. A 

harmonia da equipe é imprescindível para que os serviços da biblioteca sejam 

executados e oferecidos com qualidade, atingindo as metas da unidade de 

informação.  

 

5.5 Gestão 

 

Administrar ou gerenciar os recursos humanos, tecnológicos e documentais 

talvez seja o maior desafio para os profissionais da informação, sobretudo nas 

bibliotecas especializadas, onde os serviços estão sempre direcionados para dar 

subsídios a importantes trabalhos desenvolvidos pelas instituições que as mantém.   

Maximiano (2011) define o exercício da administração como “o processo de 

tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos”. Partindo desse conceito, é 

possível perceber o tamanho dos desafios que os profissionais abraçam todos os 

dias nas unidades de informação em que atuam. 

Para encarar e resolver esses desafios, cada profissional possui 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) únicas e que influenciam diretamente 

na forma como estes dirigem as bibliotecas das quais são gestores. Esses CHA 

podem ser visualizados pela maneira como o gestor age e reage diante da tomada 

de decisões; pela maneira como ele gerencia o relacionamento interpessoal com a 
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equipe da unidade; e por outras atitudes que irão formar um estilo individual de 

administrar.  

Esta pesquisa questionou os gestores e colaboradores das unidades de 

informação sobre as práticas profissionais do bibliotecário gestor enquanto estudou, 

na teoria comportamental da Administração, as teorias X e Y de Douglas McGregor 

e os sistemas de administração de Rensis Likert. Sendo assim, apresentam-se a 

seguir os resultados da avaliação da gestão, por parte dos colaboradores e dos 

próprios gestores das bibliotecas.  

As relações sociais entre os colaboradores e colaboradores-gestor é um 

aspecto extremamente relevante para que os processos sejam executados com 

sintonia e harmonia entre a equipe, que deve trabalhar em conjunto, uma vez que se 

espera ter visão e objetivos comuns. Os gestores das bibliotecas afirmam que o 

relacionamento interpessoal com os demais membros da equipe é “excelente”. Sob 

o olhar dos colaboradores o relacionamento com o gestor pode variar entre “bom” e 

“excelente”, enquanto que garantem alimentar “excelentes” condições de 

relacionamento com os demais colaboradores. 

Quanto à tomada de decisões, concordam gestores e colaboradores, 67% 

dos gestores afirmam que todas as decisões são tomadas em conjunto com os 

colaboradores da biblioteca, enquanto outros 33% afirmam que a tomada de decisão 

pode ocorrer em equipe, individualmente ou com superiores, dependendo das 

circunstâncias e do peso de cada decisão. 

Independente de a decisão ser tomada em equipe ou de forma individual, 

todos os questionados afirmam que os colaboradores têm total liberdade para 

sugerir melhorias para a unidade de informação e até dar recomendações que 

possam auxiliar na tomada de decisão. Os colaboradores dizem se manifestar ou 

propor essas melhorias, eventualmente, conforme as situações vão surgindo. 

Segundo os questionados, o gestor costuma dar o feedback sobre as 

sugestões feitas pelos colaboradores, colocando-as em pauta de reuniões (sempre 

informais) para discussão com os demais colaboradores. Quando as sugestões são 

acatadas, o retorno acontece de forma imediata, algumas vezes por escrito em 

forma de e-mail, outras por meio de conversas informais "nos corredores". 

As reuniões de trabalho, concordam gestores e colaboradores, são 

convocadas sempre que necessário e acontecem com certa informalidade. Todos os 

colaboradores participam ativamente das reuniões, quer seja sugerindo melhorias 
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dos serviços ou discutindo ações a serem implementadas na biblioteca. É também 

por meio dessas reuniões informais que as tarefas são divididas, igualmente, entre 

os membros da equipe.  

Questionados sobre o prazo de execução e conclusão das atividades, 67% 

dos gestores afirmam que não há prazos definidos, enquanto uma parcela 

equivalente a 33% afirmam que todas as tarefas são realizadas obedecendo prazos 

previamente estabelecidos. Por outro lado, os colaboradores afirmam que há prazos 

pré-estabelecidos para a execução das tarefas delegadas e que esses prazos 

podem variar dependendo do grau de complexidade da atividade. 

Uma vez concluídas as atividades, o gestor da unidade, que delega as 

tarefas aos colaboradores, pode ou não avaliar os resultados. Em Manaus, todos os 

gestores das bibliotecas especializados consultadas dizem avaliar os resultados 

produzidos pelos colaboradores. Sob outra perspectiva, 75% dos colaboradores 

afirmam que o gestor sempre avalia as tarefas concluídas e 25% responderam que 

raramente há avaliação. Em todos os casos, afirmam os questionados, a avaliação é 

realizada por meio de supervisão e revisão das tarefas executadas. 

DuBrin (1996) esclarece que a função administrativa controle é o ato de 

supervisionar de modo a garantir que a execução dos serviços aconteça conforme o 

planejado. Nas bibliotecas especializadas consultadas, tal aspecto é obervado 

quando o controle acontece por meio de acompanhamento e revisão das atividades 

realizadas pelos colaboradores, em alguns casos por meio de prazos pré-

estabelecidos e em todos os casos, pela avaliação das tarefas concluídas. Em 

nenhuma das situações, o controle é sinônimo de pressão para a realização das 

atividades. 

Dentre as atividades administrativas, o planejamento é essencial para o 

desenvolvimento dos serviços e antecede a concretização destes. Todo 

macroprocesso que envolve um conjunto de ações deve ser planejado. Stoner e 

Freeman (1999) apontam o ato de planejar como o momento em que os 

administradores pensam antecipadamente os objetivos, e definem o melhor 

procedimento para alcançá-los, por meio de métodos racionais. Nas bibliotecas 

especializadas manauaras, todos os gestores consultados afirmam realizar 

planejamento anual para ações a serem desenvolvidas na biblioteca com 

participação parcial dos colaboradores.  



 

47 

As bibliotecas, quaisquer que sejam suas tipologias, são instaladas e 

mantidas por instituições que necessitam das informações que esse tipo de serviço 

organiza e disponibiliza. Sendo assim, todas as unidades de informação devem 

atuar em consonância com a sua razão de existir nas instituições, contribuindo para 

que as metas destas sejam alcançadas com sucesso. Nas bibliotecas 

especializadas, essa contribuição se dá na forma de oferta de informação específica 

com precisão, eficácia e em tempo hábil para dar suporte informacional às 

atividades desenvolvidas pela instituição mantenedora.  

Finalmente, o último questionamento feito aos sujeitos se refere à 

consciência da missão das bibliotecas em parceria com a missão das instituições em 

que estão inseridas. Todos os gestores e colaboradores garantem que os serviços 

de informação são realizados de acordo com a missão da instituição, ao mesmo 

tempo em que parecem compreender a relevância que tais bibliotecas possuem 

para o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelas instituições as 

mantém. Compreendem também que no cenário da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, que entende-se ser o contexto da sociedade contemporânea, 

representam importante papel no que tange a oferta de serviços informacionais 

especializados que dão suporte a estudos que favorecem e, num olhar mais amplo, 

transformam e desenvolvem os diversos setores da sociedade manauara.  

Rensis Likert estruturou quatro sistemas de administração, cada um com 

características distintas que colocam quatro estilos diferentes de administrar uma 

organização ou, no caso das bibliotecas especializadas, um serviço de informação: 

autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo; 

caracterizados por meio de quatro variáveis, a saber: processo decisorial, sistema 

de comunicação, relações interpessoais e sistema de recompensas e punições.  

A análise dos resultados permitiu compreender a prática e o contexto das 

instituições nas quais as unidades de informação consultadas estão inseridas, 

evidenciando o estilo do bibliotecário gestor dessas bibliotecas, nas quatro variáveis 

propostas por Likert, como característico do quarto sistema de administração, o 

estilo gerencial participativo. Tal fato parece evidente por fatores como a 

participação dos colaboradores em atividades de planejamento e na tomada de 

decisão; pelas boas condições de relacionamento interpessoal entre a equipe, 

incluindo o relacionamento dos colaboradores com o bibliotecário gestor; pela 

harmonia e sintonia na realização das atividades comunicadas e discutidas por meio 
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de reuniões, ainda que informais; e pelo reconhecimento das atividades executadas 

com êxito.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste estudo é conhecer o atual perfil do bibliotecário 

gestor das bibliotecas especializadas na cidade de Manaus. Diante da análise 

dos resultados, pode-se inferir que o bibliotecário gestor das bibliotecas 

especializadas atuantes na cidade é um indivíduo do sexo feminino, com idade 

média de 44 anos, que freqüentou e concluiu o curso de Biblioteconomia na 

Universidade Federal do Amazonas entre os anos de 2001 a 2009. É um profissional 

preocupado com a formação, qualificação e com a educação continuada, e que atua 

como bibliotecário há mais de 10 anos, o que sugere amadurecimento profissional e 

maior preparo frente aos desafios que compreendem as atividades administrativas, 

sobretudo em bibliotecas que contribuem diretamente para o desenvolvimento 

científico e tecnológico da sociedade.  

Para atingir o objetivo geral proposto por essa investigação, foram 

estipulados quatro objetivos específicos.  

O primeiro compreende caracterizar, com base na literatura, os estilos 

gerenciais dos bibliotecários gestores de bibliotecas especializadas, que 

resultou no resgate das teorias X e Y de Douglas McGregor e nos quatro sistemas 

de administração propostos pela teoria de Rensis Likert. Esse resgate foi norteado 

por trabalhos de iniciação científica sobre administradores de bibliotecas manauaras 

desenvolvidos na UFAM, na década de 1990. 

Os resultados apontam que o bibliotecário gestor e as bibliotecas 

especializadas atuantes em Manaus, estão inseridos em instituições que permitem e 

encorajam o estilo de administração participativo, e tem colaboradores que se 

sentem parte da instituição e concretizam as ações observando as missões da 

unidade de informação e da própria instituição.  

Em resposta ao segundo objetivo específico que propunha assinalar as 

atividades pertinentes ao bibliotecário gestor notou-se que dentre as atividades 

administrativas que o bibliotecário gestor mais realiza estão o planejamento de 

ações para a unidade de informação, o acompanhamento e revisão das tarefas 

delegadas aos colaboradores, a elaboração de formulários, manuais e regimento e o 

comparecimento em reuniões com os superiores. Percebeu-se que além das 

atividades próprias da administração de unidades de informação, o bibliotecário 

gestor costuma realizar atividades de processamento técnico da informação, estudo 
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do usuário e serviços de referência, atuando, por vezes, em parceria com os 

colaboradores.  

O terceiro objetivo específico pretendia levantar as competências 

fundamentais à atuação do bibliotecário gestor nesse tipo de biblioteca. Para 

isso, levantou-se na literatura específica a teoria da competência - CHA 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), bem como as quatro funções 

administrativas essenciais. Os dados coletados evidenciaram que o bibliotecário 

gestor exerce com eficiência as atividades de planejamento, organização, liderança 

e controle, visando alcançar os objetivos estabelecidos pela biblioteca e contribuindo 

para que as metas das instituições que as mantém sejam concretizadas com êxito.   

Para que o quarto objetivo específico, que pretendia relacionar as 

competências com a atuação profissional do bibliotecário gestor a partir da 

observação dos colaboradores, fosse atingido, foi necessário a elaboração de um 

instrumento de coleta de dados que questionasse os colaboradores acerca das 

práticas de gestão do bibliotecário gestor, a fim de conhecer seu exercício 

administrativo sob outra perspectiva. Num olhar geral, gestores e colaboradores 

foram coerentes entre si na maioria das respostas fornecidas para esta pesquisa, 

conferindo maior credibilidade e precisão na disposição dos resultados.  

Sendo assim, resgatou-se a questão que norteou este estudo: Qual o atual 

perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas na cidade de 

Manaus? E esse perfil é o esperado para os profissionais atuantes na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento?  Dado o perfil dos bibliotecários 

gestores, parece claro ser este adequado para os profissionais atuantes no contexto 

atual. Ademais, todos demonstraram ter plena consciência do papel que as 

bibliotecas em que atuam representam para o desenvolvimento social, científico e 

tecnológico da sociedade manauara, direcionando a oferta dos serviços 

informacionais para a difusão de conhecimentos nas áreas de atuação específicas, 

tornando-se assim, verdadeiros centros de referência informacional no que tange à 

oferta de serviços de informação especializados das respectivas temáticas, no 

Estado do Amazonas.  
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APÊNDICE 1: Termo de Anuência 

 

 

 

Manaus,    de             de 2013. 

Ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas – CEP/UFAM 

A/c. Profª Dra. Ana Paula Pessoa de Oliveira  

Coordenadora do CEP/UFAM 

 

Autorização para realização de pesquisa 

 

Eu,                             , responsável pela Biblioteca do(a)                                , venho 

por meio desta informar a V. Sa. que autorizo o pesquisador Leonardo Gomes 

Remigio, aluno do curso de Biblioteconomia do Instituto de Ciências Humanas e 

Letras da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, a realizar/desenvolver a 

pesquisa intitulada “Perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas 

na cidade de Manaus”, sob orientação do Profª. MSc. Tatiana Brandão Fernandes. 

Declaro conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades 

como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu 

compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela 

recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e 

bem estar. 

 

 

__________________________________________ 

Nome do responsável pela unidade de informação 

(Assinatura e carimbo) 
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APÊNDICE 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da pesquisa “Perfil dos bibliotecários 

gestores das bibliotecas especializadas na cidade de Manaus”, sob a responsabilidade da 
pesquisadora Tatiana Brandão Fernandes, a qual pretende conhecer o atual perfil dos 
bibliotecários que estão dirigindo as bibliotecas especializadas na cidade de Manaus, 
através das competências e do estilo gerencial que o ambiente especializado exige desses 
profissionais.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de fornecimento de respostas para 
um questionário que coletará informações sobre o seu ambiente de trabalho e suas práticas 
profissionais. 

Asseguramos que não existem riscos previstos à sua pessoa pela participação no 
estudo e, se surgirem riscos ou qualquer desconforto durante o desenvolvimento da 
pesquisa, faremos o possível para minimizá-los. Se você aceitar participar, estará 
contribuindo para a produção de conhecimentos, a geração de reflexões a cerca das 
competências profissionais exigidas pela sociedade contemporânea no contexto das 
bibliotecas especializadas e o estabelecimento de um perfil para os bibliotecários que 
administram as bibliotecas especializadas em Manaus.  

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 a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 
nenhuma remuneração. Sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.  

As informações serão analisadas e os resultados divulgados em publicação 
científica, na forma de relatório final da pesquisa PIBIC e apresentação oral no Congresso 
de Iniciação Científica da UFAM. Serão entregues cópias do relatório final em formato 
impresso e digital para todas as bibliotecas participantes deste estudo. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 
pesquisador no endereço Av. General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Campus 
Universitário, Coroado I, pelo telefone (92) 3305-4585, 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, ___________________________________________, compreendi os propósitos da 
pesquisa e os objetivos do pesquisador e aceito participar voluntariamente deste estudo. 
Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim, pelo 
pesquisador e por sua orientadora, ficando uma via com cada um de nós. 
 

 

Assinatura do participante  

 

Data 

 
Assinatura do pesquisador  

 

Assinatura da orientadora 
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APÊNDICE 3: Instrumento de coleta de dados : bibliotecário gestor 

 
 

Perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas 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 especializadas 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 

especializadas, 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. Temática do acervo:  

4. 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  
 
III. Formação profissional 
 
1. Formado na Universidade Federal do Amazonas? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
2. Se a resposta da questão anterior 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 anterior for afirmativa, indique área de sua pós-graduação. 

 
 

  
 
IV – 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? 

 
 

 
 
V – 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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VI – 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. O relacionamento interpessoal com os colaboradores da biblioteca é: 
 
(  ) Excelente (  ) Bom (  ) Regular 
 

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? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
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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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APÊDICE 4: Instrumento de coleta de dados: colaboradores da biblioteca 

 

Perfil dos bibliotecários gestores das bibliotecas especializadas na cidade de Manaus 

Questionário / Colaborador 

 

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 especializadas na cidade de Manaus. Neste 

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

muito importante.  

 

 

I.  Identificação 

 

1. Instituição:  

2. Unidade de informação:  

3. Temática do acervo:  

4. Contato institucional 

Telefone(s):  

E-mail:  

5. Cargo:  

6. Função:  

 

 

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  
 
III. Formação profissional 
 

1. Possui curso de nível superior? 
 

(  ) Sim. Qual?______________________________________________ 
 
(   ) Não. Qual o nível de escolaridade?    (  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
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(  ) Ensino médio incompleto 
 
2. Possui curso de pós-graduação? 
 
(  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-doutorado (  ) Não 
 
 
3. Se a resposta da questão anterior for afirmativa, indique área de sua pós-graduação. 

 
 

  
 
IV – Exercício profissional a atividades funcionais 

 
1. Há quanto tempo você atua nesta biblioteca? 
 
 

 
2. 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: 
 

 

 

 

 

 
 
V – 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. O seu relacionamento interpessoal com os demais colaboradores da biblioteca é: 
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(  ) Excelente (  ) Bom (  ) Regular 
4. E como é o relacionamento interpessoal do gestor com os colaboradores?  
 
(  ) Excelente (  ) Bom (  ) Regular 
 

 
5. Os colaboradores têm liberdade para propor ou sugerir melhorias para a unidade de 
informação? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
6. 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 
 
7. O bibliotecário gestor costuma dar retorno à equipe ou implementar as sugestões ou 
recomendações que são feitas pelos colaboradores da biblioteca?  
 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Raramente 

 
8. De que modo forma acontece esse retorno? 
 

 

 

 

 

            
9. Com que frequência há reuniões de trabalho para discutir temas referentes à gestão da 
biblioteca? 
 
(  ) Semanal (  ) Quinzenal (  ) Mensal (  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual 
                 
10. Os colaboradores participam ativamente das reuniões? 
 
(  ) Participam (  ) Não participam (  ) Raramente participam 
 
11. Comumente, o bibliotecário gestor realiza planejamento para ações na biblioteca? 
 
(  ) Realiza (  ) Não realiza 
 

12. Com que frequência? 
 
(  ) Trimestral (  ) Semestral (  ) Anual 
 
13. Os colaboradores participam deste planejamento? 
 
(  ) Participam (  ) Não participam (  ) Raramente participam 
 
14. Os colaboradores têm liberdade de se manifestar sobre as decisões já tomadas? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
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15. Quanto à divisão de tarefas, é determinada através de reuniões? 
 
(  ) Sempre (  ) Nunca (  ) Raramente  
 
16. As tarefas são divididas igualmente entre os membros da equipe (colaboradores da 
biblioteca)? 
 
(  ) Sim (  ) Não  
 
17. Uma vez distribuída as tarefas, existe prazo de execução? 
 
(  ) Há prazo (  ) Não há prazo 
 
18. As tarefas realizadas são avaliadas pelo bibliotecário gestor?   
 
(  ) 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  
 
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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ANEXO 1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  
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