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Resumo: A pesquisa trata da profissão de técnicos em Biblioteconomia: sua formação, 

atribuições e inserção no mercado de trabalho. Pretendemos analisar a criação e 

desenvolvimento da profissão técnica em Biblioteconomia no Brasil à partir da 

demanda identificada pelo Deputado José Stédile na Lei n° 12.244/2010 (BRASIL, 2010) 

sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do Brasil. A 

metodologia da pesquisa é quanti-qualitativa, caracterizada como bibliográfica e 

documental. Defendemos a coexistência harmoniosa entre todos os/as profissionais de 

Biblioteconomia, uma vez que, à partir da regulamentação da profissão, da 

necessidade de ampliação da formação técnica e de bacharéis e bacharelas em 

biblioteconomia haverá a possibilidade de atender à suposta demanda da 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. 
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No artigo “A Estrutura da carreira em Biblioteconomia” de Jussara Santos, Iara 

Bittencourt e Ivone Job reconhecem a profissão de técnicos em biblioteconomia, 

dizendo que apesar de não regulamentada, a profissão existe e é ocupada, inclusive 

em cargos públicos. As autoras caracterizam a atividade destes/as profissionais como 

“profissional de nível pós-médio com competências e habilidades específicas para 

atuar em bibliotecas sob a supervisão de Bibliotecário, podendo supervisionar ou 

dirigir auxiliares de biblioteca” (SANTOS; BITTENCOURT; JOB, 2004, p.47). 

Salientamos que a existência de técnicos não substitui a necessidade de profissionais 

graduados em Biblioteconomia. 

Na década de 1920 a formação destes profissionais já estava contemplada na 

proposta do primeiro curso técnico em Biblioteconomia oferecido pelo Museu 

Histórico Nacional (Rio de janeiro) (OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009). Na 

década de 1980, as questões sobre a formação destes/as técnicos/as foram amplamente 

discutidas, apesar da profissão já existir, ainda que, sem regulamentação. 

Consequentemente e com o objetivo de promover uma formação adequada às 

competências necessárias destes/as técnicos/as, foi criado o curso de licenciatura em 

Biblioteconomia na UNIRIO. Este curso foi extinto na década de 1990, retomado no 

ano de 2010, mesmo ano da proposta da Lei n° 12.244/2010 sobre a universalização das 

bibliotecas em instituições de ensino, e existe e resiste até os dias atuais (ANDRADE, 

2016). 

Neste contexto, a pesquisa tem como objetivo específico averiguar as razões que 

impactaram a formação, reconhecimento e consolidação de profissionais técnicos em 

biblioteconomia no Brasil. Para atender o objetivo investiga as demandas jurídicas e 

sociais que propiciaram as ações legislativas a favor da regulamentação da profissão 

de técnico; analisa os projetos de lei que possibilitaram o reconhecimento da profissão 

de técnico em biblioteconomia e apresenta um contraponto do quantitativo das 

instituições de ensino que oferecem graduação em biblioteconomia, também analisa a 



146 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

formação técnica sob a perspectiva da divisão social do trabalho, discutindo a 

necessidade de profissionais técnicos/as na Biblioteconomia. 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia desta pesquisa é quanti-qualitativa. Quantitativa pelo 

levantamento de dados referentes à quantidade de cursos de bacharelado e cursos 

técnicos em Biblioteconomia existentes, os conselhos federal e regionais, a quantidade 

de instituições de ensino existentes no país, e a estimativa da quantidade de 

profissionais necessários/as para atender não só a suposta demanda da Lei n° 

12.244/2010. Limitando-se aos dados disponíveis on-line. 

No que tange a abordagem qualitativa, destacamos as análises das leis e suas 

brechas para o exercício profissional de técnicos/as em Biblioteconomia, bem como a 

análise do impacto social destes profissionais. A pesquisa também pode ser 

caracterizada como bibliográfica (pois baseia-se em estudos e conteúdos já publicados) 

e documental (uma vez que analisa documentos legislativos) (GIL, 2008) .  

 

3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, instituiu a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do Brasil.  A normativa prescreve que tanto as 

instituições públicas, como as privadas estão obrigadas a terem um acervo de livros 

na biblioteca de, no mínimo, um título para cada estudante matriculado/a até 2020 

respeitando as Leis n° 4.084 (BRASIL, 1962), e n° 9.674 (BRASIL, 1998), as quais tratam 

dos Bacharéis em Biblioteconomia. 

O referido mandamento jurídico serviu para justificativa do Projeto de Lei (PL) 

nº 6038 (BRASIL, 2013), apresentado pelo Deputado José Stédile, do PSB do Rio Grande 

do Sul, que teve por objetivo regulamentar o exercício profissional de Técnico em 

Biblioteconomia e que foi convertido na Lei Ordinária nº 13.601, em 10 de janeiro de 

2018. Ressalta-se que a proposição foi sancionada com vetos no que tangia à 
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competência do Conselho Federal de Biblioteconomia em dispor sobre o Código de 

Ética, a anuidade e as atribuições do Técnico em Biblioteconomia. As rejeições foram 

fundamentadas na violação dos artigos 5º, XIII (legalidade em matéria de exercício de 

profissões) e 150, I (legalidade em matéria tributária), ambos da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 2018, 1988). 

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2016 sobre os Dados Gerais 

dos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Categoria Administrativa das 

IES, segundo as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas e/ou Cursos no Brasil 

realizado pelo INEP existe um total de 2.407 instituições de ensino superior, 864 

situadas nas capitais e 1.543 no interior dos Estados (INEP, 2016).  

Porém, destas, apenas uma instituição pública oferece o curso para Formação 

de licenciado/a de biblioteconomia; 31 instituições públicas e nove privadas que 

oferecem curso de graduação em Biblioteconomia, informação e arquivos e 29 

instituições públicas e nove privadas que oferecem curso de graduação específico em 

Biblioteconomia. Nestas instituições se encontram disponíveis 98 cursos que abrangem 

a formação na área de biblioteconomia, os quais possibilitaram a formação de 3.039 

discentes e 3 licenciados/as, haja vista que o curso de licenciatura ainda é um curso 

novo (INEP, 2016). 

E mais, o último levantamento sobre o número de bibliotecários no Brasil 

realizado pelo Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), em julho de 2013, 

apresentou 34.805 de bibliotecários inscritos e 18.374 ativos. Revelou ainda que São 

Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking com o quantitativo de profissionais. O 

Conselho Regional de Biblioteconomia 6º Região (CRB-6), cuja jurisdição compreende 

aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, aparece na terceira posição. Em São 

Paulo, são 9239 inscritos, sendo 4778 em atividade. Já no Rio, o total é de 6515 

registrados e 3185 na ativa. Representam os dois estados respectivamente os CRBs 8 e 

7. Minas Gerais e Espírito Santo contabilizam 3939 profissionais, sendo 2296 

considerados regulares (CFB, 2013). 
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A atenção para a necessidade do técnico em biblioteconomia se evidencia como 

relevante ao se considerar o aumento de bibliotecas até 2020 de acordo com a Lei n° 

12.244/2010, bem como pela demanda destes profissionais para atender o que propõe 

a lei Lei Ordinária nº 13601 (2018). De acordo com os números apresentados, seria 

necessária a formação de técnicos/as, mais licenciados/as por ano para formar os 

técnicos/as, bem como a formação continuada de graduados, a fim de possibilitar 

maior número de profissionais com conhecimentos sobre bibliotecas escolares, 

mediação na escola, acervo escolar, material didático e a didática aplicada às diferentes 

faixas etárias que compreende o universo da formação básica e superior. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 Discutir a formação técnica é um desafio, não somente pelas implicações 

educacional e trabalhista, mas também pelo impacto social desta categoria. Apesar de 

desafiador, sobretudo pelas questões relacionadas às missões das profissões, o fazer 

profissional, autoestima e reconhecimento destes profissionais, estas reflexões são 

necessárias para compreender a existência de determinadas profissões, bem como, sua 

aderência (nos conselhos, associações, sindicatos e mercado de trabalho), visibilidade 

e reconhecimento social. 

Tal situação permite uma reflexão mais aprofundada sobre as perspectivas 

profissionais da área e o contexto do mercado de trabalho neoliberal. Nota-se que há 

impasses referentes à precarização das vagas, na formação e valorização do trabalho 

num contexto social, e isso, impacta na existência de técnicos/as, bacharéis e 

bacharelas, e licenciados/as em biblioteconomia. Elucida-se que até o presente 

momento os licenciados/as em Biblioteconomia, assim como os/as técnicos/as não são 

reconhecidos pelo conselho da área no Brasil. Ademais, tanto os/as profissionais 

técnicos/as como licenciados/as buscam espaço e reconhecimento, o que se configura 

em resistência de um curso, considerando os entraves ao exercício profissional das 

classes.  
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A professora Daniela Spudeit (2016) aponta que existem desconfortos na 

profissão quanto a existência de técnicos, uma vez que há o mito de que os/as 

mesmos/as ocuparão o espaço profissional de bacharéis e bacharelas. Neste sentido, 

defende-se a coexistência harmoniosa entre todos os/as profissionais de 

Biblioteconomia, uma vez que, à partir da regulamentação da profissão, da 

necessidade de ampliação da formação técnica e de bacharéis e bacharelas em 

Biblioteconomia haverá a possibilidade de atender à suposta demanda da 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. 

Nesta perspectiva, ressaltamos que, se esta carência for suprida, ainda terão 

diversas outras áreas da Biblioteconomia que podem acolher as qualificações 

profissionais citadas. Como expõe Spudeit (2010), as profissões se formam à partir de 

uma suposta demanda social e se fortalecem na criação de entidades de classes, na 

união de pares em eventos, nas publicações bibliográficas, entre outros. A 

consolidação e reconhecimento das profissões podem demorar, entretanto, quando 

profissionais de uma mesma área se unem, são ampliadas as chances de 

reconhecimento, coexistência e valorização das classes. 
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