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Mudanças?? Universalizar e avançar

• Tecnologias de informação e comunicação

• Possibilidades da Internet 2.0, 3.0 ......

X
• Diretriz n. 1 do PNE: “erradicar o analfabetismo”

• Lei 12.244/2010 : universalização das bibliotecas escolares

Como lidar com a realidade da inexistência das BE e ainda trabalhar 
para a superação de um modelo de biblioteca que “apenas” guarda e 

empresta livros?



Bibliotecas

• Fornecem
• Informação e capacitação
• Recreação e leitura
• Engajamento e aprendizado

• Melhoram a sociedade
• Facilitando a criação do conhecimento:

• Fornecem acesso
• Fornecem capacitações
• Proporcionam ambiente seguro

• Físico
• Intelectual

• Motivam para aprender



Dupla 
Função da 
Biblioteca 
Escolar

• dependência

• estreita sintonia com a concepção educacional e 
as diretrizes político-pedagógicas da escola

• dimensão educacional: 

• recurso;

• agente pedagógico interdisciplinar

ATIVIDADE MEIO

• dimensão física da BE:

• estrutura organizada estável;

• contexto presencial de aprendizagem e leitura.

ATIVIDADE FIM



Parâmetros GEBE

• Funcionamento: tempo e forma de atendimento.

• Espaço físico: itens relativos ao planejamento do espaço da biblioteca, espaço total, questões de 
acessibilidade, mobiliário, equipamentos e layout;

• Acervo: questões quantitativas, tipos de materiais disponíveis, condições gerais do acervo, 
materiais em relação às categorias de usuários, desenvolvimento de coleção, e existência de uma 
comissão da biblioteca;

• Computadores com acesso à Internet: número e forma de uso dos computadores;

• Organização do acervo: tombamento, classificação, catalogação, informatização e acesso remoto 
ao catálogo;

• Serviços e atividades: serviços de consulta, empréstimo, orientação, contação de história, 
boletim, clube de leitura, concursos e blog; e

• Pessoal: tempo de atendimento por profissional bibliotecário, nível de formação e quantitativo de 
bibliotecários e auxiliares



Bibliotecários: três dimensões de 
competências



Mudanças?? Universalizar e avançar



Competências técnico científicas

• Desenvolver e executar o processamento de documentos em distintos suportes em unidades, 
sistemas e serviços de informação;

• Selecionar, registrar, armazenar, recuperar e difundir a informação gravada em qualquer meio para os 
usuários de unidades, serviços e sistemas de informação;

• Elaborar produtos de informação;

• Utilizar e disseminar fontes, produtos e recursos de informação em diferentes suportes;

• Reunir e valorar documentos e proceder ao arquivamento;

• Preservar e conservar os materiais armazenados nas unidades de informação;

• Selecionar todo o tipo de material;

• Buscar, registrar, avaliar e difundir a informação com fins acadêmicos e profissionais;

• Executar procedimentos automatizados;

• Planejar e executar estudos de usuários, bem como promover a formação de usuários da informação; 
entre outras.



Competências de comunicação e expressão

• Formular e gerenciar projetos de informação;

• Aplicar técnicas de marketing, liderança e de relações públicas;

• Capacitar e orientar os usuários para um melhor uso dos recursos de informação disponíveis 
nas unidades de informação;

• Elaborar produtos de informação;

• Executar procedimentos automatizados;

• Planejar e executar estudos de usuários.



Competências gerenciais (Chiavenato)

• Técnica – referente ao emprego e utilização dos conhecimentos, métodos, técnicas e 
equipamentos necessários para execução da tarefa.

• Humana – capacidade psicológica e de liderança para entender e atender as atitudes e 
motivação dos indivíduos.

• Conceitual – capacidade de compreender o ambiente organizacional como todo



Competências Sociais e Políticas

• Selecionar e avaliar todo o tipo de material para unidades de informação;

• Buscar, registrar, avaliar e difundir a informação para fins acadêmicos e profissionais;

• Assessorar e intervir na formulação de políticas de informação;

• Assessorar no planejamento econômico-financeiro e de recursos humanos;

• Planejar e executar estudos de usuários e promover a formação do usuário da informação;

• Promover uma atitude crítica e reflexiva a respeito das resoluções dos problemas e questões da 
informação;

• Fomentar uma atitude aberta e interativa com os diversos atores sociais;

• Identificar as novas demandas sociais da informação;

• Contribuir para definir, consolidar e desenvolver o mercado de trabalho na área;

• Advocay (MILITÂNCIA)
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