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RESUMO 
 
 
As mudanças na sociedade, provocadas principalmente pelas novas tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) fizeram com que os bibliotecários se atualizassem 
para poder se manter no mercado de trabalho, que hoje exige destes profissionais 
habilidades, competências e dinamismo. O presente trabalho tem o objetivo de 
analisar as disciplinas que trabalham com as tecnologias nos cursos de 
Biblioteconomia do Rio Grande do Sul. As instituições de ensino superior 
pesquisadas foram a Universidade Federal de Rio Grande - FURG, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Universidade de Caxias do Sul - UCS. 
Através do SQL (Quadro de Sequência Lógica) foram identificadas as disciplinas 
que estudam as tecnologias, e sua influência na formação do aluno para atuar no 
mercado de trabalho. O trabalho apresenta uma abordagem metodológica 
qualitativa, pois se descreveu todas as disciplinas e seus objetivos. Analisaram-se 
os resultados obtidos das três instituições de ensino superior através das disciplinas 
que são ofertadas e se as mesmas abordam tecnologias para se discutir o perfil, e 
as competências do profissional Bibliotecário. Os resultados obtidos demostraram 
que os cursos das instituições de ensino superior em geral, apresentam proposta, de 
estudo teórico e prático sobre as tecnologias em suas ementas.  Hoje em dia é 
grande a demanda por profissionais que saibam lidar com as tecnologias da 
informação e comunicação como os recursos tecnológicos. 
 
Palavras-chave: Ensino de Biblioteconomia. Tecnologias. Informação e 
Comunicação. Rio Grande do Sul.    
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ABSTRACT 

 
Changes in society , driven largely by new information and communication 
technologies ( ICTs ) have caused librarians atualizassem order to remain in the 
labor market , which now requires these professional skills, expertise and dynamism . 
This study aims to analyze the disciplines working with technologies in librarianship 
courses of Rio Grande do Sul institutions surveyed higher education were the 
Federal University of Rio Grande - FURG , Federal University of Rio Grande do Sul - 
UFRGS , University of Caxias do Sul - UCS . Through SQL (Board Logical 
Sequence) disciplines studying the technologies and their influence on student 
education have been identified to act in the labor market. The paper presents a 
qualitative approach, as described all disciplines and objectives. We analyzed the 
results of the three institutions of higher learning across the disciplines that are 
offered and if they approach technology to discuss the profile and skills of the 
professional librarian. The results showed that the courses of higher education 
institutions in general, have proposed a theoretical and practical study of the 
technologies in their menus. Today is a great demand for professionals who know 
how to deal with information technology and communication as technological 
resources. 
 
Keywords: Education for Librarianship. Technologies. Information and 
Communication. Rio Grande do Sul. 
 
  
 

  

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 
                                LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 
 

Quadro 1 – Disciplinas selecionadas do Curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG.................................................................................26 
 
Quadro 2 – Disciplinas selecionadas do Curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS...................................................................32           
 
Quadro 3 – Disciplinas selecionadas do Curso de Biblioteconomia da Universidade 
de Caxias do Sul – UCS.............................................................................................37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 

 



8 
 

SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 9 

1.1 Problema......................................................................................................... 10 

1.2 Justificativa..................................................................................................... 10 

   

2 OBJETIVOS................................................................................................... 12 

2.1 Objetivo Geral................................................................................................. 12 

2.2 Objetivos Específicos...................................................................................... 12 

   

3 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................. 13 

3.1 Considerações sobre o Curso de Biblioteconomia......................................... 13 

3.2 Evoluções das tecnologias: breve histórico.................................................... 19 

3.3 Tecnologias da Comunicação e Informação.................................................. 21 

3.4 As tecnologias nas práticas do profissional Bibliotecário............................... 23 

3.5 Cursos de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul......................................... 25 

   
4 METODOLOGIA............................................................................................. 29 

   

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS........................................................ 31 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................... 43 

   

 REFERÊNCIAS.............................................................................................. 45 

 Anexo A – Quadro de Sequência Lógica - QSL das disciplinas do curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG  
 

48 

 Anexo B – Quadro dos currículos e súmulas das disciplinas obrigatórias e 
eletivas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 

50 

 Anexo C – Quadro do Plano Curricular das Disciplinas da Universidade de 
Caxias do Sul – UCS 
 

53 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias sempre fizeram parte do progresso do homem seja no 

ambiente pessoal, profissional e social. Nestas últimas décadas buscam-se cada vez 

mais informações, há necessidade de se atualizar conhecer e saber utilizar as 

diferentes ferramentas, como os computadores e celulares, para acesso a 

informação, assim como os diferentes suportes, como ebook, vídeo, som e imagem. 

Além das diferentes oportunidades de socialização online, MSN, Gtalk, Hangout e 

Skipe e as redes sociais, que aproximam e permitem interação sem barreiras de 

tempo e espaço. Entende-se que as tecnologias abrem diferentes leques de acesso 

a informações, oportunizando novos conhecimentos.  

As novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) já fazem parte do 

cotidiano da maioria das profissões atualmente. Nota-se que, hoje em dia o 

profissional bibliotecário precisa estar atualizado e dominar os novos suportes 

tecnológicos. No passado o trabalho deste profissional era feito manualmente, como 

processamento técnico, o que mudou com o surgimento dos computadores e 

softwares específicos para a automação das bibliotecas. Também é importante 

recordar dos formatos impressos de periódicos e agora um número variado em 

formato eletrônico. Com o advento da Internet essas tecnologias mudam o trabalho 

e a vida desses profissionais facilitando o acesso à informação mais rápido e 

possibilitando a comunicação fora deste ambiente.  

A presente pesquisa abordará as diferentes disciplinas do curso de 

biblioteconomia da Região Sul do país que trabalham com as tecnologias de 

informação e comunicação na formação do aluno. Busca-se entender a presença 

das tecnologias na formação do profissional Bibliotecário, se o mesmo está 

preparado para atender a demanda do mercado. Apresentar-se-á a Universidade 

Federal de Rio Grande - FURG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS e a Universidade de Caxias do Sul - UCS. Abordam-se diferentes autores 

que corroboram com a contextualização do tema, como Valentim (2000); Blattmann 

(2003); Oliveira (2005); Souto (2005); Levy (2010); dentre outros.    

Como proposta metodológica da pesquisa, temos a abordagem, qualitativa, 

descritiva das disciplinas estudadas, e a análise de conteúdo, categorizando-as pelo 

termo tecnologia agrupando por semelhança. Por fim, apresentam-se os resultados 

obtidos pela pesquisa, onde os cursos de Biblioteconomia contemplam e contribuem 
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com os alunos em sua formação tecnológica, oportunizando a qualificação para o 

ambiente biblioteconômico em que essas tecnologias estão inseridas. 

  

1.1 Problema 

 

Hoje em dia as tecnologias estão cada vez mais presentes nas rotinas dos 

profissionais bibliotecários. Esses profissionais precisam ter domínio no uso das 

ferramentas que surgem em seus contextos, essas práticas podem ser discutidas 

desde sua atuação enquanto aluno, pois são desenvolvidas disciplinas teóricas e 

práticas que discutem e trabalham com as tecnologias no ambiente de ensino. 

Diante do exposto busca-se conhecer, a partir das disciplinas trabalhadas nos 

cursos de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul, se os estudantes estão 

preparados para atuarem no mercado profissional que utiliza os recursos 

tecnológicos cotidianamente. Neste sentido pergunta-se qual a contribuição das 

disciplinas analisadas, que abordam as tecnologias, para formação do profissional 

bibliotecário? 

As tecnologias estão sempre em constante evolução. O que hoje é         

novidade, amanhã já não é mais, tudo muda muito rápido. Da mesma forma, o 

profissional bibliotecário precisa também acompanhar todas as mudanças 

tecnológicas para prestar um bom atendimento e disponibilizar todas as 

informações que forem relevantes para seus usuários dentro das unidades de 

informação. Este profissional também pode ser um educador para o usuário, 

ofertando oficinas para acessar o Portal Capes fontes de informação especializada, 

bases de dados bibliográficas, entre outros inúmeros suportes em que a 

informação se encontra.  

 

1.2 Justificativa 

 

O interesse pelo tema ocorreu no decorrer do Curso de Biblioteconomia, em 

que surgiram diferentes disciplinas voltadas para atividades que utilizam a tecnologia 

como recurso principal. Entretanto, nem sempre os discentes estão preparados para 

saber usar essas ferramentas, o que causou inquietações enquanto estudante.   

Sabe-se que o acesso à Informação está mais dinâmico e precisam-se dominar os 

diferentes recursos tecnológicos para atender as diferentes bibliotecas ou unidades 
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de informação. Neste sentido, acreditam-se na relevância de conhecer os diferentes 

Cursos de Biblioteconomia, as disciplinas que trabalham com tecnologias e observar 

a importância das mesmas para preparar o discente para atuar profissionalmente. 

É fato que o mercado exige profissionais mais qualificados para disseminar a 

informação e ter domínio na utilização dos recursos tecnológicos. Com os avanços 

tecnológicos, o profissional da informação pode trabalhar em diferentes segmentos 

mercadológicos que envolvam a recuperação e disseminação da informação, que 

pode estar no ambiente físico ou virtual. Assim como pode atuar em bibliotecas 

acadêmicas ou empresas, e até mesmo em trabalho de assessoria. O importante é 

atender a necessidade do usuário, que busca a informação independente do 

ambiente. Como toda a pesquisa, espera-se que a mesma contribua para melhor 

entendimento da relevância de disciplinas inovadoras que acompanhem o progresso 

tecnológico e colabore na qualificação dos futuros bibliotecários.  
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar as disciplinas dos Cursos de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul 

que abordam as tecnologias na formação do futuro profissional Bibliotecário.  

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

• Apresentar os cursos de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul; 

• Analisar as ementas dos cursos de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul; 

• Identificar as disciplinas que apresentam conteúdos voltados à tecnologia; 

• Discutir a relevância do tema para a formação do futuro bibliotecário. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico busca apresentar as temáticas que serão abordadas no 

decorrer do trabalho. Elencando a história dos cursos de Biblioteconomia, a 

evolução das tecnologias e os impactos no cotidiano do bibliotecário. No primeiro 

momento se abordará a história do início do curso de Biblioteconomia, os currículos, 

e a formação do bibliotecário na época. No segundo momento, a evolução das 

tecnologias uma breve introdução às tecnologias da comunicação e informação 

finalizando as tecnologias nas práticas do profissional bibliotecário. Cada tema 

contribui para se ter conhecimento do curso e de como as tecnologias influenciam 

nas práticas cotidianas do profissional bibliotecário.  

3.1 Considerações sobre o Curso de Biblioteconomia 

 
Biblioteconomia: União de duas palavras, biblioteca e economia, a 
biblioteca não é nem uma ciência, nem uma tecnologia rigorosa, mas uma 
prática de organização: a arte de organizar biblioteca (LE COADIC, 1996, 
p. 14). 

 

A trajetória do curso de Biblioteconomia é antiga, e no decorrer dos anos vem 

passando por várias transformações em relação ao currículo, fato que pode 

influenciar a formação profissional do bibliotecário. Neste sentido é relevante 

conhecer o histórico, mesmo que de forma breve, sobre o curso no Brasil e no 

mundo.  

A autora Marisa Russo (2011, p.1) comenta que “os primeiros cursos de 

biblioteconomia foram criados nos Estados Unidos, no século XIX na École des 

Chartes, em 1821,e no Columbia College, em 1887”. Evidenciando o tempo de 

existência dos cursos, além da profissão do Bibliotecário. Corroborando com as 

informações, encontra-se o seguinte comentário disponível na página virtual da 

Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo: 

Nos Estados Unidos já havia movimentos, desde 1876, em direção a um 
reforço maior na formação técnica dos bibliotecários, como publicações 
voltadas para bibliotecários e articulação para criação de cursos de 
formação. Neste ano, alias, a American Library Association é fundada. 
Melvil Dewey consegue formar, em 1887,a primeira turma de sua School of 
Library Economy, dentro da Columbia University onde todas as técnicas 

profissionais eram ensinadas em apenas quatro meses. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.3).  
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No século XIX, a formação do profissional Bibliotecário contava com dois 

modelos de ensino, um mais humanista com a influência francesa e outro mais 

técnico influenciado pelo modelo norte americano.  Fato curioso desta época foi a  

procura das mulheres pela profissão de Bibliotecário, porém ainda era forte a 

resistência à entrada das mesmas no mercado de trabalho e na Universidade. Melvil 

Dewey se posicionou sobre a entrada de mulheres em seu curso. Como consta a 

seguir: 

Contra as ordens expressas dos curadores da Columbia University, ele 
[Dewey] abriu as portas às mulheres que, já somavam dezessete dos vinte 
alunos da primeira turma. Foi por esse motivo demitido da universidade, 
pouco depois. Em 1889 “mudou sua escola para a University of the State of 
New York em Albany, com um curso de dois anos em nível de graduação”. 
(BIBLIOTECA VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.3). 

 
Melvil Dewey é considerado o criador do Sistema Decimal de Classificação, 

em que propõem classificar os assuntos. O mesmo publica, em 1876, a “primeira 

edição de sua Classificação Decimal - CDD, primeiro sistema do gênero a ser 

amplamente adotado nas bibliotecas até os dias de hoje”. (BIBLIOTECA VIRTUAL 

DO ESTADO DE SÂO PAULO, 2007, p.2). 

No decorrer dos anos foram criados em todo mundo vários cursos de 

Bacharelado e de Pós-Graduação em Biblioteconomia.  No século XX, o curso 

apresentava um caráter bem diferente do seu início e trabalhava com questões 

interdisciplinares como a Análise Documentária Linguística, Lógica, Terminologia e 

Organização do Conhecimento. No Brasil, para contextualizar o inicio do curso, 

encontra-se na literatura científica a participação de vários autores como Fonseca 

(1979), Souza (1990), Valentim (2000) Castro (2000) que falam do início do curso, 

mas ainda há limitação sobre a história do curso de Biblioteconomia no mundo. 

O curso de Biblioteconomia no Brasil foi criado na Biblioteca Nacional e seu 

objetivo era sanar as dificuldades que existiam na biblioteca em relação à 

qualificação do pessoal que na maior parte eram funcionários da própria instituição. 

Por muitos motivos, o curso que foi criado em 1911, porém só teve início em 1915, 

entre os fatores está à desistência dos inscritos, além da insegurança do em relação 

a recursos financeiros da época. 

No ano de 1915 ao reabrir as inscrições para o curso, contava-se com vinte e 

sete inscritos. Todos prestavam provas escritas e orais de diferentes disciplinas, 

como Português, Geografia, Literatura, História Universal e de Línguas: francês, 

inglês e latim, neste mesmo ano iniciam-se as aulas. O curso da Biblioteca Nacional 
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funcionou regularmente até 1922, entretanto em agosto de 1921 foi criado o curso 

técnico, que tinha por finalidade formar profissionais para trabalharem nas 

instituições, sendo a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional. 

O curso tinha como proposta a duração de dois anos, e contava em seu 

currículo com oito disciplinas, entre elas; História Literária, Paleografia e Epigrafia, 

História Política e Administrativa do Brasil, Arqueologia e História da Arte, 

Bibliografia, Cronologia e Diplomática, Numismática e Sigilografia, Iconografia e 

Cartografia (CASTRO, 2000, p.57). No ano de 1923, por dificuldade de recursos 

humanos, encerra-se o curso técnico da Biblioteca Nacional. 

Castro (2000, p.59) comenta que: 

 
Lei dos adidos que mandava aproveitar os funcionários em disponibilidade, 
para os cargos de Bibliotecários, arquivista, arqueólogo e paleógrafos que 
fez com que nunca funcionasse este curso technio para bibliotecários, 
paleógrafos, arquivistas e arqueólogos. 

                                
No ano de 1931, acontece a retomada do curso, foi imposto não só como uma 

providencia, mas para suprir as necessidades da Biblioteca Nacional e também 

como medida destinada a estender para as demais bibliotecas e com isso as 

vantagens de poder contar com profissionais habilitados. Com o passar dos anos 

não houve muitas mudanças significativas no ensino predominavam as mesmas 

diretrizes para preenchimento do cargo de bibliotecário. Em 1944, o curso da 

Biblioteca Nacional passou por amplas e profundas reformas. O curso no o Rio de 

Janeiro esteve atrelado à Biblioteca Nacional e em São Paulo o curso esteve ligado 

inicialmente à Biblioteca escolar de George Alexandre, do Mackenzie College, este 

curso, foi criado em 1929, na cidade de São Paulo e tinha como modelo a influencia 

da técnica americana. O autor Castro (2000, p.62) colabora ao relatar sobre o curso 

de Biblioteconomia: 

 
O início da Biblioteconomia no Brasil ocorreu em espaços determinados. 
Esta ocorrência visava atender as necessidades que se evidenciavam no 
âmbito interno destas instituições, isto é, a princípio, havia maior 
preocupação destes cursos em resolver suas necessidades organizacionais 
do que em capacitar pessoal para qualquer tipo de biblioteca. 
 

Em 1940, considera-se como ponto de partida para a definitiva ampliação das 

novas técnicas de organização de bibliotecas, especialmente no que se refere à 

disposição dos livros no sistema de classificação universal e na catalogação 

uniforme dos acervos baseados em códigos, já totalmente consagrados pela 
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experiência dos profissionais que atuavam naquela época.   Esta década foi 

bastante significativa para o desenvolvimento do campo de ensino da 

biblioteconomia. Várias foram às causas que contribuíram para essa evolução, 

destacando-se: 

 

A atuação do então recém-criado Departamento Administrativo do Serviço 
Público, através de seus concursos especializados, que, formando melhores 
técnicos, abriram novas perspectivas de trabalho; a reforma da Biblioteca 
Nacional,  dando aos futuros profissionais maior soma de conhecimento; o 
aperfeiçoamento de técnicos brasileiros nas universidades americanas e a 
criação de um serviço nacional de catalogação cooperativa-único, até hoje, 
na américa latina (CASTRO, 2000, p.78).   

     

Outra modificação que ocorreu nesta década foi à ampliação de 

oportunidades de acesso ao ensino, que ocorreu a partir da criação do Curso da 

Escola Livre de Sociologia Politica-ELSP em 1940 e com a reforma do curso da 

Biblioteca Nacional em 1944. Entre os anos 1943 a 1948 o curso da referida escola 

aumentou suas atividades, devido à subvenção da Rockefeller Foudation, era na 

época, um auxílio pecuniário concedido pelo poder público que concedeu nove 

bolsas de estudo a pessoas interessadas de outros estados. 

Os autores CASTRO (2000); OLIVEIRA (2009, p.18) comenta que “As 

pessoas que participaram deste feito, em grande parte, são responsáveis pela 

expansão das escolas de Biblioteconomia no país”. Porém nota-se a ausência de 

uma normalização do ensino, dificultando inclusive, a transferência de alunos para 

outras escolas de Biblioteconomia. Diante de tudo torna-se indispensável à atitude 

desses profissionais à busca de uma identidade dos conteúdos ministrados, fato que 

resultou em discussões em torno de um currículo mínimo.  

O primeiro currículo mínimo surge na década de 60, com a necessidade de 

padronizar o ensino, conta com o apoio da Federação Brasileira de Associação de 

Bibliotecário - FEBAB, criada no ano de 1959, junto com o Conselho Federal de 

Educação - CFE, instaura-se o currículo mínimo. “Ao término da década de 

sessenta, o país já contava com dezoito cursos em funcionamento nos principais 

Estados, com a maioria deles instalados em Universidades Federais” (SOUZA, 1990, 

p.68). 

O currículo mínimo foi aprovado em 1962, ofertando disciplinas como a 

História do livro e das Bibliotecas, História da Literatura, História da Arte, Introdução 

aos Estudos Históricos e Sociais, Evolução do Pensamento Filosófico e Cientifico, 
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Organização e Administração de Bibliotecas, Catalogação e Classificação, 

Bibliográfica e Referência, Documentação e Paleografia. Adotado por todas as 

escolas, no ano seguinte, a sua vigência. 

 
As matérias de caráter nitidamente técnico foram as que receberam mais 
atenção das escolas e contribuíram para formação de bibliotecários com 
perfil extremamente técnico. Elas eram Organização e Administração de 
Bibliotecas; Catalogação e Classificação; Bibliografia e Referência; 
Documentação; Paleografia e História do Livro e das Bibliotecas (SOUZA, 
1990, p.70). 

   
A partir da Lei 4.024, de 20 de Dezembro de 1961 - Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, configura-se o currículo completo.  No ano de 1982, inicia-se o 

currículo mínimo, sendo publicado pelo Conselho Federal de Educação, na 

resolução nº08/82 que fixou o mínimo de conteúdos e a duração do curso de 

Biblioteconomia.  Em 1984, o currículo passou por modificações, ficando 

determinado o período de duração do curso em quatro anos e ficaram estabelecidas 

as seguintes matérias aprovadas em três séries: 

1- Matérias de Fundamentação Geral: Comunicação, Aspectos 
Sociais, políticos e econômicos do Brasil Contemporâneo e História 
da Cultura. 2 - Matérias Instrumentais: Lógica, Língua portuguesa, 
Língua estrangeira e moderna, Métodos e técnicas de pesquisa. 3 - 
Matérias de Formação Profissional: Informação aplicada à 
Biblioteconomia, Produção dos registros do conhecimento, Formação 
e desenvolvimento de coleções, Controle bibliográfico dos registros 
do conhecimento, Disseminação da informação e Administração de 
Bibliotecas (OLIVEIRA, 2009, p.19). 

 

Este currículo gerou críticas que se davam no âmbito da formação de 

bibliotecários, pois muitas vezes era classificada como generalista por não possuir 

focos específicos em determinadas disciplinas ou de tecnicistas, pela falta de 

sensibilidade no tratamento com o usuário e suas necessidades no ambiente social. 

Na década de 80, também se destacou o aumento de encontros realizados como o 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD). Alguns destes 

encontros com um caráter mais regional ou estadual. Nota-se então uma tentativa 

de integração dos profissionais, a troca de conhecimentos e de discussões em torno 

dos temas e dos problemas da área. 

Nos anos 90, conforme Oliveira (2009, p.20) “o curso de Biblioteconomia foi 

marcado pela mudança de paradigma, do objeto suporte para informação junto com 

o advento das novas tecnologias, principalmente a internet”.  Também surge a 

ênfase da presença dos usuários, que passaram a serem considerados como 
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finalidades das bibliotecas, e estas deveriam privilegiar o acesso à informação em 

diferentes modelos. Apresenta-se a necessidade de modificações e adaptações ao 

que se refere às escolas de Biblioteconomia, ao ensino das mesmas, inicia-se o 

discurso sobre a sociedade da informação. 

Neste entender há necessidade de formular os currículos, incrementando os 

conteúdos curriculares. Já em 2001, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Biblioteconomia, que determinam as competências e 

habilidades para os graduandos. Segundo Oliveira (2009, p.20) essas competências 

e habilidades foram aprovadas pelas Diretrizes Curriculares para o curso de 

Biblioteconomia, sendo elas;  

Competências Gerais: Gerar produtos a partir dos conhecimentos 
adquiridos e divulga-los, Formular e executar políticas institucionais, 
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos, 
Utilizar racionalmente novos recursos disponíveis, Desenvolver e 
utilizar novas tecnologias, Traduzir as necessidades de indivíduos, 
grupos e comunidades nas respectivas áreas de atuação, 
Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, 
dirigir, assessorar, prestar consultoria, realizar pericias e emitir 
laudos técnicos e pareceres, Responder a demandas sociais de 
informação produzidas pelas transformações tecnológicas que 
caracterizam o mundo contemporâneo. Competência especifica: 
Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e 
uso da informação, em todo e qualquer ambiente, Criticar, investigar, 
propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos de 
informação, Trabalhar com fontes de informação de qualquer 
natureza, Processar a informação registrada em diferentes tipos de 
suporte, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos 
de coleta, processamento, armazenamento e difusão da informação, 
Realizar pesquisas relativas a produtos processamento, transferência 
e uso da informação (OLIVEIRA, 2009, p.20).   

 
Percebe-se, no decorrer do texto, a preocupação na elaboração de um 

currículo forte que atendesse a realidade da época, em que começam a serem 

necessárias novas competências e habilidades do profissional bibliotecário. Com as 

evoluções tecnológicas, vão ocorrendo mudanças nestes currículos, que precisam 

preparar o bibliotecário para as novas demandas de acesso à informação. 

Atualmente a realidade é diferenciada, vive-se na era virtual com acesso a 

informação globalizada, e usuários mais exigentes. Com isso o bibliotecário, 

enquanto mediador da informação precisa dominar este novo universo. 

Sendo fundamental desenvolver competências e habilidades, saber avaliar as 

informações que são relevantes, fazendo a disseminação correta. Diante dessas 

transformações que estão diretamente ligadas ao profissional bibliotecário, buscou-
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se apresentar um breve histórico das evoluções tecnológicas, com o intuito de 

conhecer melhor o crescimento tecnológico e como está afetando a informação. 

 

3.2 Evoluções das tecnologias: breve histórico 

 
As tecnologias estão sempre em processo de evolução, desde os primórdios 

da humanidade, em que surgem os sons, símbolos e desenhos rupestres feitos nas 

paredes das cavernas até a atualidade somos bombardeados de tecnologias, em 

nosso cotidiano. O homem passa por várias fases de desenvolvimento, o fogo, a 

eletricidade, transporte, telefonia, computadores e a internet, enfim uma série de 

invenções tecnológicas que deixam marcas históricas em cada geração. 

Segundo Silva (2010, p.7);  

  
A evolução da humanidade está ligada ao desenvolvimento tecnológico, 
desde os mais rudimentares, como um pedaço de galho usado como tacape 
nos primórdios da espécie humana aos mais sofisticados aparelhos 
eletrônicos dentre os quais se destacam os computadores.  

 
As tecnologias continuaram evoluindo o processo civilizatório passando pela 

revolução agrícola e revolução urbana. As duas revoluções acumularam progressos 

tecnológicos e mudanças em nossa estrutura social e cultural. Sucessivamente 

vieram outras revoluções, mas, a que mais se destacou foi à revolução industrial e 

após a segunda guerra mundial, influencia a formação sociocultural.  

Para Ribeiro (1998, p.256); 

 
Com essa segunda revolução tecnológica e seus dois processos 
civilizatórios, algumas sociedades passaram à condição de estados rurais 
artesanais, de modelo coletivista ou privatista, que já encontrariam no 
território em que se assentavam a base de sua unidade étnica- política e se 
bipartiriam em contingentes urbanos e rurais. 
 

A partir da revolução industrial, houve transformações na sociedade tanto no 

lado social, econômico e cultural. Em que o homem deixa as zonas rurais, para se 

deslocar aos grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida. 

Através dessas mudanças, surge também, paralelamente outra revolução, das 

tecnologias da informação. Entre as décadas de 90 e 2000 aumentam as discussões 

sobre a implementação das tecnologias no cotidiano dos profissionais da 

informação. Hoje, a mesma faz parte das rotinas biblioteconômicas e devido a uma 
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sociedade mais ávida por informação, exigente e tecnológica, o bibliotecário precisa 

fazer uso e ter domínio desses recursos. 

Fazendo um panorama dessas tecnologias volta-se ao século XV, em que 

Gutenberg inventa a prensa gráfica que foi um marco histórico na Europa 

possibilitando com isso a impressão dos livros. Publicado em 1795, a impressão 

gráfica junto com a escrita foi identificada como um dos marcos do que o autor 

chamou de “progresso da mente humana” (BURKE, 2006 p.26). Nos séculos 

seguintes houve grandes modificações na produção de livros, armazenamento e na 

divulgação do conhecimento, com a produção de livros impressos as bibliotecas 

passaram a uma condição de maior importância. 

O surgimento de jornais no século XVII aumentou a ansiedade sobre os 

efeitos da nova tecnologia. Na Inglaterra, em torno de 1660, Sir Roger L’ Estrange 

censor-chefe de livros, ainda questionava-se “mais males que vantagens eram 

ocasionadas ao mundo cristão pela invenção da tipografia” (BURKE, 2006, p.26), até 

os dias de hoje, precisamos da recuperação da informação em infinitos assuntos. 

Com a propagação dos livros, as bibliotecas tiveram de ser ampliadas, ficou mais 

difícil encontrar um livro nas prateleiras, e os catálogos se tornaram cada vez mais 

necessários. O autor McLuhan comenta que a “tecnologia da tipografia precedeu, 

com efeito, todas as outras tecnologias avançadas que marcam nossa época” 

(McLuhan, 1977, p.11). Com a invenção da tipografia o mundo passou por uma 

grande transformação. 

A tecnologia da imprensa dá ao homem, com o livro, a primeira máquina de 
ensinar, na expressão de McLuhan a posse do saber, armando-o com uma 
perspectiva visual e um ponto de vista uniforme e preciso, o liberta da tribo, 
a qual explode vinda, nos dias de hoje, transformar-se nas grandes 
multidões solitárias dos imensos conglomerados individuais (MCLUHAN, 
1977, p.11). 

 

As mudanças na tecnologia foram muitas desde o manuscrito até o papiro 

assim define Marshall McLuhan “em nosso tempo, a súbita passagem da tecnologia 

mecânica da roda para a tecnologia do circuito elétrico representa uma das maiores 

mudanças de todo o tempo histórico” (McLuhan, 1977, p.15). 

Com as mudanças das novas tecnologias, tanto da informação como da 

comunicação, possibilitaram ao homem ampliar seu conhecimento, tornando-o cada 

vez mais exigente na busca da informação. Através das tecnologias o homem busca 
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saber, localizar e avaliar a informação com precisão até para poder filtrar o que é 

relevante. Conforme a autora Blattmann discorre; 

Na sociedade interligada por pessoas e computadores, a tecnologia da 
informação apresenta dimensões tais como operar ferramentas conhecidas 
como softwares, hardwares e multimídia, manusear os recursos 
tecnológicos e informacionais, pesquisar na rede, e estar centrado na 
estrutura social existente que envolve processo das pessoas para se 
comunicarem e desenvolveram seu posicionamento critico e atuarem em 
sua realidade (BLATTMANN, 2003, p.15). 
 

  

 A cada dia as pessoas se comunicam mais pelas redes de computadores 

tanto para socializar quanto para obterem informações. O ser humano tem que 

saber operar ferramentas como os softwares, hardware, aprender a manusear esses 

recursos tecnológicos e informacionais, pesquisar nas redes e a se comunicar com 

outras pessoas, desenvolvendo seu senso crítico diante da realidade em que se 

vivem. Blattmann (2003, p.16) colabora ao comentar que “com um cenário envolvido 

pelas relações entre pessoas que utilizam esta tecnologia informacional, torna-se 

possível acessar informações precisas e atualizadas sobre os mais variados 

assuntos”. Através dessas tecnologias diversos assuntos são discutidos, como 

economia, cultura, esporte, religião, arte, politica e culinária. Do social a economia, 

do científico ao tecnológico, vive-se em constante contato com a informação 

mundial. Diante do exposto se fará uma breve apresentação das tecnologias da 

comunicação e informação que fazem parte desse contexto. 

 

3.3 Tecnologias da Comunicação e Informação 

  Entende-se por comunicação o processo de comunicar-se, em que podemos 

emitir transmitir ou receber inúmeras informações. E as tecnologias permitem que 

esse processo aconteça com maior dinamismo. Deixa-se de dominar somente um 

padrão de comunicação para tornar-se parte de uma rede de comunicação, sem 

barreiras.  “A capacidade de trocar ou discutir ideias, dialogar, conversar, com vista 

ao bom entendimento entre pessoas” (FERREIRA, 1993, p.134).  

Neste pensar a autora Blattmann ainda discute que:  

 
A dinâmica do uso de novas tecnologias da informação e da comunicação 
no cotidiano impulsiona maneiras diferenciadas de realizar tarefas e 
atividades nas quais se altera o processo no ambiente profissional, 
educacional e pessoal; estimula a busca por compartilhar um aprendizado 
no qual as pessoas, por meio de conexões eletrônicas possam agregar 
facilitar sua interação no meio ambiente. (BLATTMANN, 2003,57). 
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Na sociedade atual, as tecnologias estão presentes cotidianamente, deve-se 

saber utilizar, tanto para nos comunicarmos como para desenvolver novos produtos 

e serviços que agregam valores à sociedade. Precisamos socializar novas 

pesquisas conhecimentos que contribuirão para o crescimento da ciência.  O autor 

Levy (2010) colabora com o tema ao escrever que;  

 A internet já é uma realidade mundial, interligando todos os países do 
planeta, os telefones celulares estão em franca expansão, os serviços de 
governo eletrônico são implementados ao redor do mundo, comunidades e 
redes sociais nascem com as ferramentas sociais da web 2.0, formas de 
ativismo político e protestos emergem utilizando as tecnologias e redes 

informacionais como suporte (LEVY, 2010, p.23).  

    Com a internet tudo fica bem mais amplo no mundo da informação, as 

pessoas podem se comunicar via e-mail, blogs e pelas redes sociais, interagimos 

tanto socialmente como profissionalmente, além da troca constante de informações 

relevantes e pesquisas inovadoras. Segundo Soares (2010); 

Evoluímos para a web 2.0, a web onde lemos e escrevemos. Qualquer 
pessoa comum, não informata, tem condições de ter ou frequentar blogs, 
postar, comentários, escrever na web, por isso web 2.0 é para escrita e 
leitura. A evolução da web 2.0 da condição para qualquer pessoa acessar e 
frequentar as redes sociais e postar, fazer comentários. Salienta também 
que em 2010 poucas bibliotecas são 2.0. A web 3. 0 é a web que além da 
leitura e da escrita também inclui a semântica que permite publicação e 
recuperação da informação por significados, por conceito, e não pela grafia 
das palavras (SOARES 2010,p.14).  

 

Na web 4.0 pretende-se adotar o uso da web como plataforma universal, ou 

seja, os sistemas operacionais e programas que se utiliza atualmente ficarão em 

segundo plano, a informação estará hospedada nas nuvens. Essa web nas nuvens 

significa que os programas de dados serão armazenados em servidores espalhados 

pelo mundo e não mais nos computadores. As empresas oferecerão serviços para 

hospedar esses dados e com isso os clientes passam a acessar suas informações 

de onde quer que estejam e de qualquer dispositivo. A conexão com a internet terá 

que ser total, pois tudo será on-line.  

Todavia, para alcançarmos esse momento, há necessidade de 

aprimoramento do uso dessas tecnologias, preparar tanto as bibliotecas no sentido 

de recursos físicos quanto do profissional que vai fazer uso das ferramentas. Com 

tantas mudanças que vem ocorrendo em torno das tecnologias da informação 

muitas bibliotecas já estão atualizando-se. A grande maioria já se encontra 

automatizadas, uma vez que é crescente o volume do seu acervo e da busca de 
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informações sobre diversos assuntos por parte dos usuários que precisam fazer 

pesquisas. Assim como a procura por diferentes bases de dados e periódicos 

nacionais e internacionais. O bibliotecário tem um papel muito importante no acesso 

e no controle das informações dentro de uma biblioteca, tanto em grandes 

instituições de ensino universitário como em escolas básicas de ensino, públicas e 

privadas.  

Esse profissional da informação deve saber organizar, selecionar, recuperar e 

disseminar a informação. Também, em geral, ter a capacidade de interagir com os 

recursos tecnológicos e acompanhar a equipe técnica de informática para fazer a 

instalação dos equipamentos tecnológicos e inserir os programas de softwares 

nestes computadores para prestar um bom atendimento ao seu usuário. A cada dia 

os usuários dessas bibliotecas estão buscando informações mais precisas, para 

diferentes necessidades informacionais. 

 

3.4 As tecnologias nas práticas do profissional Bibliotecário 

  

 Muito tem se debatido a respeito da formação e o perfil do profissional da 

informação e de sua atuação no mercado de trabalho. Nota-se em geral, que os 

cursos precisam estar preparados para direcionarem o aluno a aprender as 

disciplinas que trabalhem com conteúdos de informações. E ao término do curso, 

esse profissional, tende a estar apto para desenvolver suas habilidades e 

competências. “Atualmente, as estruturas dos cursos estão na sua maioria, 

direcionadas para o paradigma da informação, buscando um profissional dinâmico e 

competitivo que de fato atenda os anseios da sociedade brasileira” (VALENTIM, 

2000, p.8). O perfil do egresso segundo a sua formação é o desenvolvimento de 

suas competências, habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. 

Esses egressos têm que estarem bem preparados para enfrentarem com 

proficiência e com criatividade os problemas de sua prática profissional, produzir, e 

divulgar seus conhecimentos e refletir sobre a realidade que os cerca afim de que 

sejam capazes de atuar junto às instituições de ensino. Não esquecendo o mercado 

de trabalho, as organizações, empresas que também possuem necessidade deste 

profissional. 

  
Nas organizações, em geral, os sistemas de gestão de informação têm por 
finalidade fornecer informações relevantes para os tomadores de decisão e, 
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por isso, sua principal função é a de coletar, processar e disseminar 
informação, isto é, filtrar a informação (FERREIRA, 2005, p.13). 

 
 O profissional para atuar nas organizações tem que estar habilitado e 

preparado para saber fornecer as informações para a tomada de decisão e ao 

mesmo tempo coletar, disseminar, e filtrar essa informação, pois há uma demanda 

muito grande de informações nestas organizações. “A sociedade está mudando, e 

este é o momento oportuno para que os bibliotecários consigam seu lugar ao sol” 

(SOUTO, 2005, p.29). Existe a necessidade de profissionais voltados para a área da 

gestão do conhecimento e de infraestrutura tecnológica, que auxilie em suas 

atividades já que é uma realidade que não se pode mais fugir. Com isso se espera 

que, os bibliotecários assumam uma postura, e lutem por seu reconhecimento, 

deixando em segundo plano as atividades gerenciais de desenvolvimento de 

serviços.  

Souto (2005) comenta que;  

A situação está mudando, muito embora o valor do bibliotecário, ainda não 
seja reconhecido de forma definitiva à sociedade tem uma carência de um 
profissional que conheça as técnicas de organização, que domine 
conhecimentos gerenciais administrativos e as tecnologias da informação 
(SOUTO, 2005, p.30).  

 

Esses profissionais, ainda não são totalmente reconhecidos pela sociedade, 

pois há uma questão cultural que dificulta a aceitação e o seu reconhecimento. O 

domínio das tecnologias da informação é um dos desafios a ser superado pelos 

bibliotecários, sabe-se que as tecnologias fazem parte da prática cotidiana, cabe 

utilizá-la com domínio, assim disponibilizarão serviços de qualidade com novos 

recursos, acompanhando a realidade da sociedade. 

 A biblioteconomia é vista como uma área muito dedicada à organização dos 

documentos, por essa razão muitos administradores de Unidades de Informação 

consideram que não há necessidade de se investir em tecnologia. “Entretanto, a 

necessidade de se investir em tecnologia é fundamental para o sucesso de qualquer 

unidade de informação.” Hoje em dia os centros de documentação e as Bibliotecas 

precisam investir em equipamentos tecnológicos para atender seus usuários e a 

todas as demais pessoas que procuram informação” (Souto, 2005, p.46). No 

mercado empresarial esse investimento é muito importante para sua sobrevivência, 

uma empresa que visa disputar espaço e alcançar sucesso precisa dispor de um 
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eficiente suporte tecnológico e de uma estrutura interna tecnologicamente bem 

organizada. 

 “É muito importante que se tenha a preocupação com a capacitação 

tecnológica dos profissionais que atuam em Unidades de Informação e com Gestão 

da Informação” (SOUTO, 2005, p.46). Essas atualizações tecnológicas são 

relevantes e significativas para que estes profissionais dominem todas as técnicas e 

metodologias de uso dos equipamentos.  

Não adianta fazer investimentos em questão de tecnologias sem se preocupar 

com a qualificação e a atualização desses profissionais. Segundo a autora caso não 

ocorra, “o sistema de informação poderá estar fadado ao fracasso, pois funcionará 

com apenas parte de sua capacidade, podendo, portanto, deixar de localizar 

informações relevantes” (SOUTO, 2005, p. 47). 

Hoje as bibliotecas estão virtuais ou digitais, promovem seus serviços e 

produtos na WEB, fazem marketing em blogs, websites e redes sociais, não 

dependem mais de paredes nem estante para funcionarem. E o profissional precisa 

lidar com essas novas dinâmicas. Saber alimentar, organizar e padronizar a 

informação no ambiente virtual é somente mais uma atividade a ser realizada. Estas 

bibliotecas mudaram a partir do advento da internet, proporcionando mais tempo e 

agilidade aos usuários que acessam suas bases através dos recursos 

informacionais. Outra vantagem é a facilidade que as pessoas têm de acessar de 

suas próprias casas a qualquer hora do dia e pesquisar todas as informações 

através das páginas que essa biblioteca virtual oferece. Também oferecem serviços 

de envio de e-mails aos usuários, notificando-os sobre seus livros em atrasos suas 

reservas quando se encontram disponíveis. Tempos atrás, isso era sem dúvida 

impossível de acontecer, mas hoje em dia com as tecnologias a cada dia evoluindo 

mais o profissional tem que saber lidar com essas ferramentas e estar sempre se 

qualificando a fim de que não corra o risco de ficar estagnado no tempo. 

 

3.5 Cursos de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul  

 

Diversas mudanças ocorreram desde a criação do curso de Biblioteconomia 

em relação ao ensino, no início as questões eram mais humanísticas ensinadas na 

biblioteca nacional e mais tarde as questões técnicas nas escolas de São Paulo. A 

padronização dos currículos mínimos foi realizada entre as décadas de 1960 e 1980. 
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Os cursos foram se moldando de acordo o perfil do usuário, hoje precisamos estar 

sempre em formação continuada, a necessidade de saber usar tecnologias é 

primordial para os futuros profissionais da informação. 

Nesse contexto o Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS foi criado em 1947, e reconhecido em 1950, através da lei 

federal nº 1254 e do parecer nº2085 do Conselho Federal de Educação (CFE), 

sendo o primeiro Curso de Biblioteconomia na Região Sul do Brasil e o sétimo criado 

no país. Seu currículo passou por diversas reformas, entre anos de 1963, 1968, 

1982 e 1999 (OLIVEIRA; ROCHA, 2008). No ano 2000 a reforma aconteceu para 

adequação às novas necessidades do século XXI, influenciada pela revolução 

tecnológica e social.  

Em 2011 o Projeto Pedagógico do curso de Biblioteconomia da UFRGS, 

apresentou alguns princípios, dos quais se destacam:  

a) aquisição de conhecimentos e competências, através do desenvolvimento 

de habilidades relacionadas ao domínio de métodos e técnicas efetivamente 

aprendidas pelo estudante;  

b) promoção de atitudes éticas;  

c) foco no estudante, que é protagonista de sua própria formação;  

d) interdisciplinaridade;  

e) integração ensino, pesquisa e extensão. 

 

    O Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG foi 

criado em 1974, pela própria Universidade, sendo bem recebido pela comunidade 

local, ansiosa por novas alternativas de formação profissional em nível superior. 

CABERLON, 2000, p.70-159 comenta que: “No Estado o curso já era oferecido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, que supria apenas uma parte 

da demanda por bibliotecários.” O curso começou a funcionar em março, de 1975 

ofertando 25 vagas sendo organizado em regime semestral, por disciplinas, com 

duração de três anos. No início dos anos oitenta, acompanhando o movimento de 

reformas curriculares implementadas em outros cursos no país, em resposta às 

transformações socioculturais e técnicas, realizou-se a primeira reforma curricular, 

ampliando a duração do curso para quatro anos. O novo currículo entrou em vigor 

em 1983, mantendo-se com a mesma grade de disciplinas até o ano 2000, quando 

foi feita uma nova alteração curricular, circunscrito às disciplinas do núcleo 
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profissionalizante. Este conjunto de disciplinas avaliou-se à época, era o que mais 

fortemente vinha sendo impactadas pelas aceleradas inovações tecnológicas, o que 

impunha o ajuste emergencial. Entre a última alteração curricular até hoje, 

aconteceram transformações sociais e culturais, assim como processos de 

inovações técnicas. Percebe-se o compromisso de preparar o estudante de 

graduação para ser um profissional qualificado, adaptado as tecnologias e demais 

atividades que se fazem necessário. 

Entende-se que para atingir a qualificação almejada dos egressos a estrutura 

curricular precisa estar de acordo com a demanda do mercado, ou seja, as 

disciplinas devem estar mais próximo possíveis da realidade que o aluno vai 

encontrar após graduado. Capacitando-o para atuar em diferentes centros de 

informação, com domínio em processos gerenciais, culturais, científicos e 

tecnológicos. 

Como consta no próprio PPP do Curso de Biblioteconomia, apresenta-se 

algumas propostas do curso; (FURG, 2006). 

• Processar a informação registrada em quaisquer tipos de suportes; 

• Aplicar conhecimentos teóricos e práticos de gestão no planejamento e 

funcionamento de unidades de informação; 

• Gerenciar e executar atividades de seleção, análise, processamento e 

difusão da informação;  

• Dominar as tecnologias de informação para uso em unidades e 

serviços de informação;  

• Gerenciar a implantação de programas de informatização em unidades 

de informação;  

• Atuar como estimuladores e orientadores no uso de recursos 

informacionais, através de ações e programas de educação de 

usuários. 

O Plano Político Pedagógico do Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Rio Grande prepara o discente para atuar em várias áreas do 

conhecimento. Entende-se que no passado esse profissional ficava na biblioteca a 

espera de usuários, se não tivesse o mesmo, a prática bibliotecária não acontecia. O 

Curso mudou, hoje em dia exige-se um profissional que atenda as demandas do 

mercado informacional, necessitando aprimorar seus currículos, colaborando com a 

formação mais competente. 
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Ao fazer uma relação com a proposta da UFRGS, percebem-se as mudanças 

que os cursos foram realizando para se adequarem a demanda dos estudantes, em 

que as tecnologias se fazem presentes, desde a graduação e após, no cotidiano 

profissional. 

Ainda apresentando os Cursos de Biblioteconomia das Universidades do Rio 

Grande do Sul, tem-se que abordar o curso da Universidade de Caxias do Sul-UCS 

Instituição de ensino superior privada de caráter comunitário e regional. A mesma 

apresenta uma experiência inovadora acompanhando as evoluções tecnológicas, 

pois o curso é oferecido na modalidade à distância. O curso é recente, iniciou 2012, 

é ofertada nos polos de Caxias do Sul, Vacaria, São Sebastião do Caí e Canela. 

Essa modalidade de ensino facilita a vida das pessoas que trabalham e não 

possuem tempo para frequentar uma faculdade presencial. Através de um 

computador conectado com a internet, são ministradas as aulas virtualmente com os 

professores do curso de Biblioteconomia e os exercícios repassados aos alunos. 

Compreende-se que essas modalidades de ensino nem sempre agradam a todos 

até mesmo por ser algo novo e ainda não há uma avaliação sobre a aceitação e o 

desempenho do mesmo, assim como não se conseguiu acesso ao Plano Politico 

Pedagógico.  

As informações levantadas foram consultadas no próprio site da instituição.  
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4 METODOLOGIA 
 

Entende-se que metodologia é o caminho que o pesquisador percorre para 

realizar sua pesquisa, assim como a aplicação de diferentes instrumentos de coleta 

de dados e recuperação da informação. E dessa forma atingir a todos os objetivos 

propostos.  

Metodologia é uma preocupação, instrumental. Trata das formas de 
se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos 
caminhos. A finalidade, da ciência é tratar a realidade teórica e 
praticamente. Para atingir tal finalidade, colocam-se caminhos 
(DEMO, 2009, p.19). 
 

Por pesquisa, entende-se como um conjunto de ações que visa descobrir 

novos conhecimentos em determinadas áreas.  

A pesquisa também pode ser considerada de principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores (GIL, 1995, p.44). 

 

A pesquisa no presente trabalho é descritiva e exploratória com abordagem 

qualitativa e tem temporalidade transversal. Trata-se de uma pesquisa transversal, 

porque a mesma será realizada em um curto período determinado, neste caso, dois 

semestres consecutivos, respeitando o ciclo letivo da instituição.  

Sua característica é descritiva porque a mesma irá descrever os dados 

levantados, ou seja, as ementas das disciplinas voltadas para tecnologias de cada 

curso das instituições de ensino superior da Região Sul. Assim como a influência 

das mesmas, que possivelmente, colabora na atuação do egresso de 

biblioteconomia no mercado de trabalho.  

Também foram recuperados diferentes artigos e livros que colaboraram para 

a escrita deste trabalho, ajudando a compreender melhor as discussões sobre 

tecnologias e a relevância da mesma em nosso cotidiano. Em nível de pesquisa 

podemos citar Valentim (2000); Blattmann e Fragoso (2003); Souto (2005); Levy 

(2010); Soares (2010).  

Com objetivo dessa pesquisa buscou-se fazer uma análise das disciplinas das 

três instituições de ensino Superior da Região Sul do País, no qual citamos a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG, Universidade de Caxias do Sul - UCS, que ofertam o Curso de 
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Biblioteconomia. Para alcançar os objetivos propostos, investigaram-se as 

disciplinas ofertadas por cada curso, e a partir das ementas, buscou compreender o 

vínculo com as tecnologias. A busca foi feita online, através das páginas de cada 

instituição. 

Após esta coleta, realizaram-se recortes nas disciplinas que abordam 

tecnologias em sala de aula, tanto na teoria quanto na prática. Para trabalhar com as 

disciplinas, utilizou-se também da metodologia de Análise de Conteúdo, onde se 

realizou a categorização das disciplinas. O termo selecionado para esta 

categorização foi “tecnologia”, as disciplinas que apresentaram algum contexto 

similar dentro deste termo foram agrupadas.  Assuntos como hardware, software, 

web, internet, computadores, informática, programação, redes digitais, virtuais, 

educação à distância, tecnologia da informação-TI, base de dados, banco de dados 

etc. Fizeram parte da pesquisa. A autora Bardin (1997, p.117) comenta que: 

A categorização é uma operação de classificação de elemento 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação é, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as 
quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso 
da análise de conteúdo). O critério de categorização pode ser 
semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que 
significam a ansiedade, ficam agrupados na categoria “ansiedade”). 

 
Conforme a citação acima as disciplinas que apresentam as tecnologias como 

processo na formação do estudante, foram destacadas. Além da apresentação da 

ementa de cada uma, embasando o entendimento. Neste sentido, oportunizam-se 

debates sobre a relação das disciplinas que trabalham com as tecnologias e a 

influência das mesmas para a formação do futuro profissional, assim como a 

relevância para o mercado de trabalho. Os conteúdos abordados nestas disciplinas, 

em geral, podem contribuir para melhor qualificação do acadêmico. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As três Instituições pesquisadas neste trabalho são: Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

Universidade de Caxias do Sul (UCS). As mesmas apresentam seus Quadros de 

Sequencia Lógica, com as respectivas disciplinas no site de cada instituição. Nos 

anexos A, B, C encontram-se os Quadro Sequência Lógica dos três cursos de 

Biblioteconomia do Rio Grande do Sul. 

Em relação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul são ofertadas 104 

disciplinas no decorrer do curso, conforme Anexo B. As disciplinas podem ser 

obrigatórias e eletivas, dessas somente 12 foram categorizadas com o assunto 

tecnologia. No quadro 1 apresenta-se essas disciplinas e posteriormente discute-se 

sua relação com o cotidiano do estudante e do futuro profissional. 

Quadro 1 - Disciplinas selecionadas do Curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 

 
Instituição 

 
Categorias 

 
Disciplinas 

 
Caráter 

 
 

 
 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul – 
UFRGS 
www.ufrgs.br 

 
 

 
 
Tecnologias 

 

Informação na Web Obrigatória 
Documentos Digitais Obrigatória 
Informação Especializada Obrigatória 
Planejamento e Elaboração de 
Bases de Dados 

Obrigatória 

Mídia Impressa Eletiva 
Bibliotecas Digitais Eletiva 
Comunicação cientifica no campo 
da Informação 

Eletiva 

Introdução à programação Eletiva 
Introdução a Informática Eletiva 
Informações em mídias digitais Eletiva 
Introdução a fotografia Eletiva 
Alfabetização informacional 
através da educação a distancia 

Eletiva 

Fonte: Disciplinas apresentadas no QSL. Disponível em: 
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&Co
dHabilitacao=51&CodCurriculo=165. Acesso em: 02/03/2014. 
 

A partir das ementas das disciplinas elencadas, percebe-se o quanto as 

mesmas são importantes para a formação deste profissional. As tecnologias estão 

sendo aprimoradas a cada dia, e o bibliotecário precisa se atualizar e saber utilizar 

essas ferramentas, tornando seu cotidiano mais dinâmico e qualificado. O saber 

navegar para buscar as informações necessárias, auxiliando todo tipo de usuário de 

uma biblioteca é parte inerente da profissão. 

• Informação na web 

http://www.ufrgs.br/
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
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Ementa: “Redes de computadores, internet e serviços hipertexto na web. Bases de 

dados de referência ou fonte; Busca na Web: redes sociais. Arquitetura de 

informação” (UFRGS, 2013). 

A informação está disponível na web, é interessante que o estudante desenvolva 

habilidades teóricas e práticas sobre redes de computadores, tudo que se relacione 

com internet e a informação, no momento atual é preciso dominar redes sociais, 

bases de dados e fontes específicas das inúmeras áreas do conhecimento. Entre 

UFRGS e FURG existem duas disciplinas Informação na Web e Desenvolvimento de 

Portais para Unidades e Serviços de Informação percebe-se que são disciplinas 

similares. Ao comparar as entre os dois cursos.  

• Documentos Digitais 

Ementa: “Produção, preservação e acesso a documentos digitais. Digitalização 

Informação na web” (UFRGS, 2013). 

Importante o movimento de reflexão sobre as mudanças estruturais que a 

informação se encontra, os suportes para as mesmas são inúmeros, há necessidade 

de conhecer e apropriar-se deste universo que faz parte da rotina biblioteconômica. 

A informação está digitalizada, os periódicos eletrônicos e demais ambientes 

fornecem a disseminação mundial de informações além do movimento de 

preservação da mesma.  

• Informação Especializada 

Ementa: “Geração, comunicação e uso de informações em Ciências Sociais, 

Humanas, Artes, Ciência e Tecnologia, através de canais formais e informais. O 

usuário especializado. Fontes de informação especializada: pessoais, institucionais 

e documentos” (UFRGS, 2013).  

 O domínio das fontes de informação, como se apresentou tanto nos cursos da 

FURG e UFRGS são fundamentais no cotidiano do bibliotecário. Entende-se que o 

usuário está mais exigente, busca informações precisas e de qualidade, em que o 

tempo é uma constante, então o acesso à informação de qualidade em menor tempo 

e esforço é um diferencial no domínio desses profissionais.  

• Planejamento e Elaboração de Bases de Dados 

Ementa: Caracterização de bases de dados. Análise, projeto da pesquisa e a 

construção de bases de dados informacionais (UFRGS, 2013).  

 Na atualidade, as bases de dados, são uma realidade em nossa constante 

busca pela informação. Saber planejar e elaborar esses ambientes é discutido nos 

cursos. A necessidade de conhecer todos os conceitos e características no que 

tange a fazer esses processos pode ser um diferencial no cotidiano profissional. As 

bases de dados servem para armazenar todas as informações para futuras buscas e 
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consultas pelos usuários de unidades de informação, dessa forma devem ser bem 

planejadas e elaboradas com eficiência. Existem vários modelos de bases de dados, 

bases de dados bibliográficos, bases de dados catalográficos, bases de dados 

referenciais entre outras. 

• Bibliotecas Digitais 

Ementa: “Web 2.0 e Biblioteca 2.0. Gestão de Bibliotecas Digitais. Sistemas e 

serviços de informação. Serviços de referência digital. Publicação e preservação em 

Bibliotecas digitais. Biblioteca digital no contexto da EAD” (UFRGS, 2013). 

Com o desenvolvimento das tecnologias as bibliotecas deixaram de ser 

somente um espaço físico, na atualidade discutem-se bibliotecas digitais, as 

mesmas ofertam documentos de cunho científico ou não, sem a necessidade de 

local físico. A informação está em tipologias variadas, CDs, DVDs e em linha, ou 

seja, na internet. Esse fato permite um acesso mais dinâmico por parte do usuário, 

que não precisa ir até os locais específicos para pesquisar. Envolve também, por 

parte do profissional, capacidade de gerenciar estes espaços, assim como 

apresentar aos usuários novas formas de acesso e uso da informação. 

• Comunicação Cientifica no campo da Informação 

Ementa: “A informação como insumo e produto da atividade de pesquisa no campo 

da ciência da informação. A comunicação cientifica a comunidade, os canais, as 

fontes e os tipos de publicação. O processo de busca e uso de informação e a 

pesquisa bibliográfica, tornando públicas as pesquisas da área: a produção de 

originais para publicação e o processo de avaliação por pares” (UFRGS, 2013).  

Essa disciplina por vezes se assemelha a outras tantas que discutem o 

processo de publicações, processos de avaliação pelos pares, trocas de 

informações no meio formal e informal e processos de editoração. Capacitam os 

estudantes a entender e usar esses recursos, colaborando para o universo das 

publicações, primando pelo acesso de novos pesquisadores que procuram 

apresentar suas pesquisas. Teoricamente é importante conhecer os primórdios da 

comunicação cientifica a atualidade onde as tecnologias estão em processos a cada 

dia mais de mudanças aprimorando mais os conhecimentos dos pesquisadores nas 

diversas áreas de ensino. 

• Introdução à Programação 

Ementa: “Arquitetura de computadores. Sistemas operacionais. Redes e 

comunicação de dados. Estrutura e linguagens de programação” (UFRGS, 2013). 

• Introdução a Informática 

Ementa: “Arquitetura e organização de computadores. Sistemas operacionais. 

Arquivos e banco de dados. Linguagens de programação. Comunicação de dados, 
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redes e internet. Aplicativos: processadores de textos, gerenciadores de banco de 

dados, planilha eletrônica, software de apresentação” (UFRGS, 2013). 

As duas disciplinas que se apresenta acima, são direcionadas a futuros 

profissionais que querem ter um domínio maior no uso das ferramentas tecnológicas, 

acompanhando o universo em que a informação está presente. 

       A Introdução a Programação pode direcionar os discentes a trabalhar com 

linguagens especificas, resolvendo problemas de automação, bases de dados e 

sistemas de editoração, assim como desenvolver programas para gerenciar a 

informação. 

      Já a Introdução à informática, é uma necessidade que o futuro bibliotecário 

precisa ter domínio, é relevante saber usar sistemas operacionais, como Windows e 

Linux, assim como saber diferenciar hardware e software. Também desenvolve 

capacidade de utilizar programas específicos, como editores de textos, planilhas 

eletrônicas e apresentações. O aluno ao cursar essa disciplina já tem noções de 

como lidar com as tecnologias da informação.  

  
• Mídias Digitais  

Ementa: “Fontes de Informação não convencionais em ambiente virtual: fotografia 
digital, vídeo blog foto blog, videoblog, jornais eletrônicos, web museus” (UFRGS 
2013). 

Aqui se discute as fontes de informação não convencionais em ambiente virtual. 

Compreende-se que a informação não é somente textual, pode ser fotografia digital, 

vídeo, blog, fotoblog, videolog, jornais eletrônicos e artefatos que estão disponíveis 

em museus. Seu objetivo e oportunizar situações de ensino-aprendizagem que 

permitam ao estudante conhecer esse universo. Preparando o profissional a utilizar 

esses recursos para recuperar diferentes informações de acordo com a necessidade 

de seu usuário.  

• Introdução à fotografia  

Ementa: “A imagem fotográfica: aspectos históricos, teóricos, técnicos e práticos: 

Linguagem fotográfica e informação” (UFRGS, 2013). 

Apresenta possibilidade de desenvolver conhecimentos básicos de fotografia 

e desenvolver a habilidade de verificar as formas e visualizações de imagens 

fotográfica. E também a técnica, e a prática, linguagem da fotografia e informação e 

como manusear as câmeras fotográficas tanto analógicas como digitais. As 
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tecnologias se fazem presente neste contexto, uma vez que, a imagem está digital, 

as máquinas acompanham os progressos assim como o manuseio das mesmas. 

• Alfabetização informacional através da Educação a Distância 

Ementa: “Treinamento de usuários, educação e alfabetização informacional. 

Educação a distancia e Bibliotecas Universitárias e Especializadas. Objetos de 

aprendizagem e Repositórios: Conceitos, características, padrões, planejamento, 

criação” (UFRGS, 2013). 

Essa disciplina apresenta as possibilidades que o profissional pode 

desenvolver suas atividades. Inclusive ter formação continuada em ambientes 

virtuais. O estudante tem todo o contato através das redes de computadores, tanto 

para aprendizagem própria como pode direcionar seus usuários na busca de 

informação.  Outro fator é o uso de Repositórios, o mesmo é uma realidade em 

nosso cotidiano, assim como as bibliotecas digitais. Há necessidade de dominar o 

uso desses espaços. Hoje em dia a grande maioria das universidades já está 

adotando essas metodologias para a educação e uso da informação. 

A Universidade Federal do Rio Grande-FURG conta com 74 disciplinas entre 

obrigatórias e optativas sendo as mesmas divididas por semestres, Anexo A. Foram 

selecionadas 12 disciplinas que enfocam o uso das tecnologias no decorrer do 

curso, acredita-se que todas possuem alto valor para formação do futuro 

bibliotecário. 

A partir das ementas pode-se perceber o grau de envolvimento das mesmas 

com as ferramentas que as tecnologias propiciam. Entende-se que as tecnologias já 

fazem parte das rotinas biblioteconômicas.  

Conforme o Quadro 2 selecionou-se as disciplinas categorizadas, que apresentam 

as tecnologias da comunicação e informação.  

Quadro 2 – Disciplinas selecionadas do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG. 

Instituição Categorias Disciplinas Caráter 

  Análise de Softwares para 
Unidades e Serviços de 
Informação 

Obrigatória 

  Banco de Dados 
Documentários   

Obrigatória 

  Desenvolvimento de 
Portais para Unidades e 
Serviços de Informação 

Obrigatória 

Universidade Federal 

do Rio Grande - FURG 

Tecnologia Ciência e tecnologia: 
Aspectos sociais, Políticos 
e Econômicos.   

Obrigatória 

    www.furg.br  Editoração Impressa e Obrigatória 

http://www.furg.br/


36 
 

Eletrônica 

  Fontes de Informação em 
Ciência e Tecnologia 

Optativa 

  Formatos de Intercâmbio Optativa 

  Gestão da Informação Optativa 

  Fontes de informações em 
Meio Ambiente 

Optativa 

  Comunicação Cientifica Optativa 

  Fontes de Informação em 
Humanidades e Ciências 
Sociais 

Optativa 

  Fontes de Informação em 
Ciência e Tecnologia 

Optativa 

Fonte: Disciplinas apresentadas no QSL. Disponível em: 
http://www.furg.br/bin/cursos/tela_qsl_visual.php?cd_curso=180. Acesso em: 02/03/2014. 
 

• Análise de Softwares para unidades e Serviços de Informação  

Ementa: “Estudo teórico-prático de softwares para unidades de informação: 

tipologia, as principais diferenças. Análise e avaliação de softwares para bibliotecas 

e unidades de informação” (FURG, 2013). 

A disciplina apresentada acima busca trabalhar com conceitos teóricos sobre 

software de automação e desenvolver atividades práticas, aprimorando as 

habilidades do discente. Percebe-se que o mesmo quando conclui o curso estará 

apto a fazer avaliações e escolher possíveis software para a automação da 

biblioteca, ou implementar algum sistema novo. Saberá analisar se os softwares são 

compatíveis para as bibliotecas e as unidades de informação. A sua relevância está 

em preparar o aluno para atuar em diferentes bibliotecas que podem ter ou não 

software de automação, além de ter condições de escolher de forma objetiva o 

software que melhor atende a biblioteca que vai ser inserido. 

• Banco de Dados Documentário  

Ementa: “Planejamento, construção e manutenção de bancos de dados textuais e 

de imagens. Formatos de intercâmbio de dados. Migração de dados. Bancos de 

dados como instrumentos de cooperação entre bibliotecas. Recuperação de dados” 

(FURG, 2013). 

A disciplina Banco de dados documentários prepara o discente para conhecer 

os conceitos de registros, e campos. Reconhecer os diferentes tipos de bases de 

dados que são importantes para o gerenciamento da informação e conhecer todos 

os formatos de registros principalmente o formato MARC para as bases de dados. 

Dessa forma o discente aprende a buscar através das bases de dados as 

informações que os usuários geralmente procuram nestas bases de dados onde as 

informações são armazenadas para futuras pesquisas  bibliográficas. (FURG, 2013). 

http://www.furg.br/bin/cursos/tela_qsl_visual.php?cd_curso=180
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• Ciência e tecnologia: Aspectos Sociais Políticos e econômicos 

 Ementa: “Abordagem histórica dos paradigmas científicos e tecnológicos com suas 

implicações sociais políticos e econômicos” (FURG, 2013). 

Apresenta-se como uma disciplina mais teórica, em que aprimora saberes das 

evoluções científicas e tecnológicas. Esta disciplina, o discente conhece toda a 

abordagem histórica dos modelos científicos e tecnológicos em relação aos 

aspectos sociais, políticos e econômicos. Entende-se que os estudantes precisam 

estar preparados para entender as teorias, que no cotidiano profissional, o mesmo 

pode juntar a teoria e prática, demonstrando eficiência em suas práticas 

biblioteconômicas. 

• Editoração Impressa e Eletrônica 

Ementa: “Panorama nacional e internacional da editoração. Indústria Editorial no 

Brasil. Tendências e softwares disponíveis. Práticas de Editoração eletrônica” 

(FURG, 2013). 

A seguinte disciplina prepara o discente conhecer a editoração tanto 

impressa, como eletrônica. Desenvolve aptidões para trabalhar com todo o processo 

editorial, discutir avaliações pelos pares e a transparência nas publicações 

científicas. Além de participar de discussões sobre o acesso livre a produção, 

normas e padrões nacionais e internacionais, ou seja, mesmo sendo uma disciplina 

que se volta para as tecnologias, há necessidade de entender normalização. 

Percebe-se que, muitas disciplinas, conversam entre si necessitando que o futuro 

profissional domine também outras áreas da biblioteconomia. 

• Desenvolvimento de Portais para Unidades e Serviços de Informação 

Ementa: “Estudo teórico e prático de softwares para unidades de informação 

Tipologia, as principais diferenças. Analise e avaliação de e softwares para 

bibliotecas e unidades de informação. E ainda desenvolvimento de produtos e 

serviços em websites de unidades e serviços de informação, ergonomia de websites 

em unidades e serviços de informação” (FURG, 2013). 

Esta disciplina possibilita ao graduando disponibilizar de forma eficiente os 

produtos e serviços em ambientes virtuais. Disseminar a informação em ambientes 

virtuais, de forma que, o usuário não demande de tempo extremo para encontrar a 

informação que precisa. Atualmente, grande número de bibliotecas, principalmente 

as universitárias, já contam com sites, websites, blogs, redes sociais. Um universo 

que se torna necessários dispor a informação de maneira objetiva, sem excesso de 

ruídos, que vá desestimular a procura do usuário. 

• Fontes de Informação em Ciência e Tecnologia 
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Ementa: “Fontes de informação nas áreas de Física, Química e Biologia. Fontes de 

informação em tecnologia” (FURG, 2013).  

Entende-se que a informação precisa estar disponível em todos os ambientes, 

mas para a melhor recuperação específicas é importante conhecer ambientes 

especializados. Neste contexto as disciplinas que envolvem o uso e domínio das 

fontes de informação são importante ferramenta para o futuro bibliotecário. Pois o 

mesmo será capaz de identificar e buscar as informações de forma precisa.  

• Formatos de intercâmbio 

Ementa: “Conceito e importância. Gênese dos formatos de intercâmbio. Bancos de 

dados bibliográficos em formato de intercâmbio: conceitos básicos. Uso de softwares 

em bases de dados automatizadas. Formatos disponíveis no Mercado. Metadados. 

Estrutura dos registros. Administração da informação. Organização na era da 

informação. Estratégia da informação. Gerenciamento da informação.” (FURG, 

2013). 

    Esta disciplina prepara o discente para conhecer os formatos de 

intercâmbios, seus conceitos e a importância dos mesmos e o uso dos softwares 

nas bases de dados automatizadas. E quais os formatos disponíveis no mercado 

sua estrutura e registro. O discente aprende a administrar e organizar a informação, 

e a fazer o seu gerenciamento. Atualmente as bibliotecas universitárias, estão sendo 

automatizadas com softwares, mais sofisticados para se fazer o armazenamento, e 

recuperação da informação devido às mudanças tecnológicas que vem ocorrendo 

nos últimos tempos. O bibliotecário e o profissional, que insere todas as informações 

necessárias de um documento nessas bases de dados bibliográficos para que o 

usuário possa acessa-las com segurança para poder fazer suas pesquisas e 

consultas. 

• Gestão da informação 

Ementa: “Gestão da informação e tecnologia. Análise a gestão da informação de 

uma organização” (FURG, 2013). 

Esta disciplina busca preparar o futuro profissional com domínio em coletar, 

selecionar, processar, armazenar, distribuir e avaliar o uso da informação em 

ambientes corporativos que necessitam de liderança na parte técnica e 

administrativa em tecnologia da informação (TI). E também para atuar em empresas, 

auxiliando em decisões de alto nível e que envolva investimentos em recursos 

materiais, como a contratação de mão de obra de serviços terceirizados. O objetivo 

dessa disciplina e que o discente tenha habilidades e competências para administrar 

e gerenciar a unidade de informação onde ele esta inserido. Assim como pode 
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também desenvolver atividades em organizações não acadêmicas, apresentando as 

inúmeras possibilidades de atuação. 

• Fontes de informação em meio ambiente  

Ementa: “Fontes de informação científica e tecnológica na área de ecologia e meio 

ambiente” (FURG, 2013).                   

            Prepara o discente para realizar pesquisas dentro da área cientifica e 

tecnológica, obtendo informações sobre tudo que se relacione ao meio ambiente. 

Hoje em dia as pessoas já estão mais conscientes  em buscar informações sobre  

meio ambiente e  ecologia para a preservação da natureza. Dessa forma a disciplina 

busca analisar a informação ambiental e ecológica que se integram a outras ciências 

que também estudam o conhecimento humano. E tentar solucionar os problemas 

que se relacionem com o meio ambiente. 

• Fontes de informação em ciências da saúde.  

Ementa: “Fontes de informação científica e tecnológica na área da saúde” (FURG, 

2013). 

A disciplina fontes de informação cientifica e tecnológica, tem o objetivo de 

capacitar o discente para fazer à análise e utilização de fontes de informação 

especializadas nas áreas das ciências biológicas, tecnológicas e saúde, sociais e 

aplicadas e humanas. Percebe-se a importância de dominar essa ferramenta, 

atualmente precisa-se saber fazer pesquisas bibliográficas, critérios de seleção de 

fontes, descritores, índices bibliográficos e bancos de dados informatizados. 

Estamos rodeados de tecnologias, é relevante conhecer os endereços eletrônicos 

para pesquisa e realizar buscas com filtros.  

• Comunicação Cientifica  

Ementa: “Ciência e Comunicação. Primórdios da comunicação cientificam. O papel 

do Estado, das Sociedades Cientifica, das Universidades e dos Institutos privados no 

processo de Institucionalização da comunidade cientifica. Visão sistêmica da 

comunicação cientifica. Impacto da tecnologia sobre comunicação cientifica” (FURG, 

2013). 

 Vive-se a era da informação, somos constantemente bombardeados por 

diferentes publicações científicas. Conhecer os princípios da comunicação científica 

se torna relevante para trabalhar nestas áreas. O profissional pode desempenhar 

atividades neste contexto, contribuindo para o desenvolvimento científico que traz 

benefícios para toda a sociedade. A tecnologia influência várias mudanças nestes 

processos, e torna-se importante que o profissional colabore com os pesquisadores, 

ajudando a realizar suas pesquisas cientificas com informações precisas e com 
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qualidade. E estas práticas sendo discutidas teoricamente e na prática contribuem 

para a formação discente de qualidade, preparando-o para esta realidade. 

• Fontes de Informação em Humanidades e Ciências Sociais 
Ementa: Fontes de Informação cientifica e tecnológica na área de humanidades e 
Ciências Sociais “(FURG, 2013)”.  

     A seguinte disciplina tem por objetivo ensinar o aluno do curso de 

biblioteconomia a fazer as pesquisas tanto em meios impressos como eletrônicos 

das diversas fontes de informações. Estas informações atendem desde as áreas 

cientificas e tecnológicas as ciências sociais, pois esse futuro profissional deve estar 

preparado para atender todos os usuários que buscam informações em diversas 

áreas e os mais variados assuntos. Atualmente a demanda e muito grande por parte 

dos usuários que buscam informações e o profissional bibliotecário e o mediador 

dessa informação. 

• Gestão da Informação em Redes de Computadores 

Ementa: “Tecnologias, arquiteturas e aplicações na gestão da Informação na Web. 

Segurança na rede e preservação digital” (FURG, 2013). 

Esta disciplina o aluno conhece os conceitos básicos de programação de 

computadores, banco de dados, e fundamentos matemáticos linguísticos. Estuda os 

princípios da segurança da informação em face de vulnerabilidade de softwares e 

hostilidade do ambiente. Segurança de redes de computadores prioriza os aspectos 

de gestão, políticas e dispositivos de rede. Os meios de comunicação e tecnologias 

de redes Lan e Wan; Arquiteturas e tecnologia em uso no mercado corporativo. 

Diferente da UFRGS e da FURG, o curso da UCS, acompanhando as 

mudanças tecnológicas, é ofertado em modelo EAD, proporcionando possibilidade 

de formação para inúmeros usuários que não têm condição de sair de sua região ou 

tempo específica para estudar. O curso também é recente, e pode apresentar 

diferenças em suas disciplinas e propostas. 

Quadro 3 - Disciplinas selecionadas da Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

 
      Instituição 

 
   Categorias 

 
Disciplinas 

 
     Caráter 

 
 

 

 

Universidade de 

Caxias do Sul - UCS 

www.ucs,br  

 

 

 

Tecnologia 

Fontes de Informação II Não consta  
Geração e Utilização de bases 
de dados para unidades 
informacionais 

Não consta 

Informação para 
desenvolvimento sustentável 

Não consta 

Informática Não consta 
 Instrumentalização para EAD Não consta 

Fonte: Disciplinas apresentadas no QSL. Disponível em: 
http://www.ucs.br/portais/curso218/plano/GRA000905/AV/. Acesso em: 02/03/2014. 

http://www.ucs,br/
http://www.ucs.br/portais/curso218/plano/GRA000905/AV/
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O curso de Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS), oferta 

41 disciplinas no seu Quadro de Sequencia Lógico Anexo C. Para o estudo foram 

selecionadas 5 disciplinas, que enfocam  as tecnologias.  Como discutido acima, o 

curso é oferecido na modalidade Ead - Educação a Distância. Os alunos estudam 

pelo ambiente virtual através do computador conectado com a internet dessa 

maneira são repassados os conteúdos programáticos via on-line.  

• Fontes de Informação II 

Ementa: “Repositórios institucionais. Bases de dados de artigos científicos de 

acesso aberto e restrito. Processo de assinatura de bases de dados de artigos 

científicos. Portal de Periódicos CAPES” (UCS, 2013).  

 A disciplina Fontes de Informação II prepara o discente para reconhecer e 

analisar as fontes de informação gerais e especializadas, impressa e eletrônicas. 

Assim como refletir sobre o contexto da produção e acesso às fontes de informação 

no Brasil e no Exterior. O bibliotecário precisa saber identificar e analisar fontes 

utilizadas para seleção da informação. 

• Geração e utilização de Bases de dados para Unidades de Informação 

Ementa: “Sistemas automatizados para centros informacionais. Catálogos on-line 

(OPAC´s). Armazenamento e recuperação da informação. Segurança da informação 

integridade dos dados. Gerenciamento eletrônico de documentos” (UCS, 2013). 

 Aprendizagem para ter domínio e ter acesso às fontes de informação digitais. 

Conseguir utilizar os mecanismos de acesso às diversas bibliotecas na tipologia 

digitais ou virtuais, que disponibilizam informação e conhecimento na sociedade em 

rede. Além de saber utilizar os motores de busca para recuperar informações 

mundiais com qualidade. Entende-se que todo esse movimento requer habilidade de 

gerenciamento, processo que o estudante desenvolve no decorrer de seus estudos. 

• Informação para Desenvolvimento Sustentável 

Ementa: “Informação científica e tecnológica para o desenvolvimento sustentável. O 

acesso e o uso da informação científica e tecnológica. Os processos de divulgação 

científica. A comunicação e compreensão da informação ambiental” (UCS, 2013). 

As tecnologias e as diferentes informações fazem parte do desenvolvimento 

social e econômico da sociedade. O estudante é incentivado a participar de 

discussões sobre a importância da conciliação entre as necessidades econômicas, 

sociais e ambientais que implicam na adoção e difusão de novas tecnologias. 
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Entende-se que o usuário em geral, tem direito amplo ao acesso das diferentes 

informações que completam seu conhecimento. O bibliotecário faz parte neste 

processo no momento que colabora para que este usuário encontre a informação 

que precisa. 

• Informática 

Ementa: “Estudo dos conceitos básicos de informática. Conhecimento do histórico 

da informática: principais fatos. Compreensão, utilização e aplicação dos elementos 

do computador: hardware componentes do computador e software sistema 

operacional, programas aplicativos e utilitários - internet, editores de apresentação, 

editores de texto, planilhas eletrônicas.” (UCS, 2013). 

 Essa disciplina é similar ao curso da UFRGS, com os objetivos semelhantes 

em que prepara o estudante a utilizar os recursos de hardware e software no seu 

cotidiano, tanto profissional quanto acadêmico. 

• Instrumentalização para EAD 

Ementa: “Conceituação e utilização dos serviços da Internet e das ferramentas em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O papel do aluno on-line” (UCS, 2013).  

 A disciplina instrumentalização para EAD tem o objetivo de familiarizar o 

estudante com conceitos básicos para utilização do computador, habilitar o aluno a 

utilizar a internet como instrumentos de pesquisa e trabalho, fazendo uma integração 

do mesmo com a realidade tecnológica que se vive. 

 Evidencia-se que os cursos estão acompanhando os processos tecnológicos 

e a interação que acontece com a informação. Há disciplinas similares entre os 

mesmos, e a tecnologia já é parte inerente aos estudantes de graduação.  

Após a discussão das disciplinas e suas ementas, que apresentam uma 

abordagem voltada às tecnologias, é interessante apontar que as demais disciplinas 

dos três cursos em alguns momentos utilizam os recursos tecnológicos para 

desenvolver atividades relacionadas ao ensino-aprendizagem.  

Entende-se que as tecnologias apresentam um cunho transversal, ou seja, é 

utilizada no cotidiano acadêmico, porém, podem não ter foco específico na 

discussão teórica e prática da tecnologia como se percebeu nas disciplinas 

elencadas na pesquisa. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias de Informação e Comunicação se tornaram comum em 

diferentes ambientes em que a informação circula. É imprescindível ao profissional 

Bibliotecário saber utilizá-la, e os cursos de Biblioteconomia se volta para atender a 

demanda que se torna necessário para o egresso do curso.  

Entende-se que os objetivos propostos no presente trabalho foram atingidos, 

apresentaram-se as instituições que ofertam o Curso de Biblioteconomia do Rio 

Grande do Sul, assim como as ementas e o recorte das disciplinas que abordam em 

contextos práticos e teóricos as tecnologias. 

Com a elaboração dos dados pesquisados demonstrou-se que as disciplinas 

elencadas colaboram para a formação dos graduandos do curso de Biblioteconomia, 

que trazem para o cotidiano dos estudantes práticas que podem acontecer em seu 

futuro profissional. As diferentes propostas de disciplinas apresentadas se mostram 

relevantes para o aprendizado do discente, pois estão de acordo com o que 

mercado de trabalho exige deste profissional. 

Nos três cursos de Biblioteconomia pesquisados ficou evidenciado que as 

tecnologias estão presentes, algumas disciplinas apresentam objetivos bem 

semelhantes como a disciplina de Comunicação Científica que é ofertado pelo curso 

da FURG e da UFRGS e a Bibliometria que aparece na UFRGS e UCS.    

Percebeu-se também que disciplinas apresentam diferenças nas 

nomenclaturas, mas ao estudar as ementas apresenta-se similaridade em seus 

conteúdos. E também um pouco de dificuldade quando se fez a analise de cada 

disciplina por não saber até que ponto a mesma trata somente de tecnologia em 

suas ementas.  

Na atualidade vivem-se constantes mudanças nas tecnologias, não somente 

computadores, mas qualquer progresso que gere uma qualidade de vida melhor a 

sociedade. Telefones, máquinas fotográficas, softwares, hardwares, sistemas de 

comunicação, transporte, mídias em geral, livros eletrônicos, entre inúmeros outros 

processos e produtos que demonstra a necessidade de aprendizagem constante.  

Compreende-se que o ambiente de trabalho do profissional bibliotecário 

também sofre alterações, temos as bibliotecas sem paredes, periódicos eletrônicos, 

bases de dados especializadas, repositórios e produção científica em diferentes 

tipologias, ao impresso a virtuais, além dos blogs, websites e sistemas de 
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automação. Entende-se que o estudante precisa dominar essas ferramentas para 

estar apto ao mercado, que está mais exigente em relação às tecnologias. 

Para que o futuro profissional bibliotecário seja capaz de gerenciar unidades 

de informações e atuar como orientador na utilização dos recursos informacionais, 

ele precisa ser conhecedor dessas mudanças e buscar a formação que atenda suas 

necessidades e de seus usuários. A seguinte pesquisa, também pode ter uma 

continuidade em colaborar com instituições de ensino superior para que os docentes 

repensem sobre o quadro sequência lógica e sobre as mudanças de algumas 

disciplinas no que tange ao ensino-aprendizagem de seus discentes.   

Finaliza-se a pesquisa, com o claro entendimento que os três cursos possuem 

em seus currículos disciplinas na área da tecnologia que fornecem subsídios para a 

formação de um profissional com habilidades e competências para atuar nas 

diversas áreas que o curso de Biblioteconomia oferece.  
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Anexo A – Quadro de Sequência Lógica - QSL das disciplinas do curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG  
 

 

Fonte: Biblioteconomia Curso de Graduação da Universidade do Rio Grande-FURG. Disponível em: 
<http://biblioteconomiafurg.wordpress.com/disciplinas/>. Acesso em: 29/01/14 

 
 

 

http://biblioteconomiafurg.wordpress.com/disciplinas/


49 
 

Anexo A – Quadro de Sequência Lógica - QSL das disciplinas do curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG  
 

 

Fonte: Biblioteconomia Curso de Graduação da Universidade do Rio Grande-FURG. Disponível em: 
http://biblioteconomiafurg.wordpress.com/disciplinas/ Acesso em: 29/01/14 

 
 

http://biblioteconomiafurg.wordpress.com/disciplinas/
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Anexo B – Quadro dos currículos e súmulas das disciplinas obrigatórias e eletivas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 

 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Disponível em: 
<http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilit
acao=51&CodCurriculo=165>.  Acesso em 29/01/14. 

 
 

 

  

 

 

http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
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Anexo B – Quadro dos currículos e súmulas das disciplinas obrigatórias e eletivas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Disponível em: 
<http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilit
acao=51&CodCurriculo=165>.  Acesso em 29/01/14. 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
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Anexo B – Quadro dos currículos e súmulas das disciplinas obrigatórias e eletivas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Disponível em: 
<http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilit
acao=51&CodCurriculo=165>.  Acesso em 29/01/14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/curriculo.php?CodCurso=304&CodHabilitacao=51&CodCurriculo=165
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Anexo C – Quadro do Plano Curricular das Disciplinas da Universidade de Caxias 
do Sul - UCS 
 

 
 

 
Fonte: Universidade de Caxias do Sul, Bacharelado em Biblioteconomia EAD. Disponível em 
<http://www.ucs.br/portais/curso218/plano/GRA000905/AV/A>.  Acesso em:29/01/14                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucs.br/portais/curso218/plano/GRA000905/AV/A
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Anexo C – Quadro do Plano Curricular das Disciplinas da Universidade de Caxias 
do Sul - UCS 
 

 
Fonte: Universidade de Caxias do Sul Bacharelado em Biblioteconomia EAD 
Disponível em: <http//www.us.br/portais/curso218/plano/GRA000905/AV/>. Acesso em:29/01/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


