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Éramos documentalistas; agora 
somos também bibliotecários 

analistas e educadores



Funções do bibliotecário

Documentalista

AnalistaEducador



O Bibliotecário-Documentalista



Desenvolvimento de 
coleções

De todas as 
publicações do 
mercado editorial, 
quais devem ter 
aquisição priorizada 
para o atendimento 
da comunidade 
universitária?

Fonte da imagem: 
http://3.bp.blogspot.com/-BGQ-1LgqVu8/UC59Ry7d4tI/AAAAAAAAAp0/xRMjz72imOA/s320/amazeme7.JPG

http://3.bp.blogspot.com/-BGQ-1LgqVu8/UC59Ry7d4tI/AAAAAAAAAp0/xRMjz72imOA/s320/amazeme7.JPG


Fonte Imagem: https://www.henry-moore.org/henry-moore-archive

Fonte imagem: 
https://www.dreamstime.com/pile-books-table-image158640777

Organização das 
coleções

Como tornar os 
documentos 
organizados para 
acesso ao público?

https://www.henry-moore.org/henry-moore-archive
https://www.dreamstime.com/pile-books-table-image158640777


Fonte imagem: 
https://www.ufrgs.br/bibliotecacentral/wp-content/uploads/2013/12/Ramon_M
oser-5716_red.jpg

Atendimento ao usuário

Como fazer com que 
uma publicação 
importante para um 
usuário seja identificada 
entre milhares de 
documentos?

Fonte Imagem: https://www.henry-moore.org/henry-moore-archive

https://www.ufrgs.br/bibliotecacentral/wp-content/uploads/2013/12/Ramon_Moser-5716_red.jpg
https://www.ufrgs.br/bibliotecacentral/wp-content/uploads/2013/12/Ramon_Moser-5716_red.jpg
https://www.henry-moore.org/henry-moore-archive


Uma questão de tempo



O fim da informatização dos catálogos

O catalogador que olhava para trás O catalogador que olha para frente



O bibliotecário...
Mediador: interfaces de busca não 
amigáveis, acesso em linha 
caríssimo

Formador: interfaces amigáveis, 
mas inúmeras, o usuário não as 
conhece



Fonte imagem: 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/repositorio-digital-da-ufrgs-tem-nova-interfa
ce/@@images/715d8dc9-a141-46cf-93c8-cf6f81d9553f.jpeg

Para além do que é publicado 
de interesse

PARA 

uma comunidade

Fonte Imagem: https://www.henry-moore.org/henry-moore-archive

Passamos a desenvolver produtos e 
serviços para documentos produzidos

POR
uma comunidade/instituição

https://www.henry-moore.org/henry-moore-archive


O Bibliotecário-Analista



Fonte imagem: 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/repositorio-digital-da-ufrgs-tem-nova-interface/@@images/715d8dc9-a141-46cf-93c8-cf6f81d9553f.jpeg

Os repositórios passaram a se 
constituir como recursos para 
compreensão e análise de:

- Comportamentos 
informacionais 

- desempenho acadêmicos 
(técnicas de bibliometria)



Fonte: Web of Science. 05/04/2018
13



Fonte: Web of Science. 05/04/2018
14

Exemplo de análise (1):

Qual é a adesão dos pesquisadores 
da UFRGS ao acesso aberto?



Artigos por ano, tipo de periódico e tipo de colaboração Taxa de
crescimento
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Exemplo de análise (2):

Qual é a taxa de colaboração 
internacional das pesquisas 
realizadas na UFRGS?



Países que mais 
colaboram 

USA
1995-1999 30,78
2000-2004 29,27
2005-2009 33,74
2010-2014 33,44
GERMANY
1995-1999 18,55
2000-2004 16,16
2005-2009 15,17
2010-2014 12,22
FRANCE
1995-1999 17,20
2000-2004 15,83
2005-2009 14,66
2010-2014 12,33
ARGENTINA
1995-1999 11,16
2000-2004 13,52
2005-2009 9,74
2010-2014 8,79

ENGLAND
1995-1999 6,72
2000-2004 7,34
2005-2009 9,07
2010-2014 10,72
SPAIN
1995-1999 4,84
2000-2004 6,27
2005-2009 8,39
2010-2014 12,47
CANADA
1995-1999 5,11
2000-2004 6,68
2005-2009 6,32
2010-2014 9,12
ITALY
1995-1999 8,20
2000-2004 5,85
2005-2009 5,71
2010-2014 6,67

AUSTRALIA
1995-1999 3,90
2000-2004 7,17
2005-2009 6,10
2010-2014 6,35
CHILE
1995-1999 4,70
2000-2004 4,04
2005-2009 4,25
2010-2014 5,00
PORTUGAL
1995-1999 0,67
2000-2004 3,79
2005-2009 3,86
2010-2014 4,92
SWITZERLAN
D
1995-1999 2,82
2000-2004 1,90
2005-2009 2,07
2010-2014 3,25

JAPAN
1995-1999 1,48
2000-2004 2,64
2005-2009 2,13
2010-2014 2,52
NETHERLAND
S
1995-1999 2,15
2000-2004 1,48
2005-2009 1,96
2010-2014 2,88
SWEDEN
1995-1999 2,69
2000-2004 1,98
2005-2009 1,57
2010-2014 2,12
BELGIUM
1995-1999 0,94
2000-2004 1,24
2005-2009 1,90
2010-2014 3,14Somente periódicos 

estrangeiros

16 países, 90% dos artigos em colaboração 
(2010-2014)

Exemplo de análise (3):

Quais são os países com os quais a 
UFRGS mais colabora?



Exemplo de análise (4):

Qual é a produção e o impacto das 
pesquisas da UFRGS?



O Bibliotecário-Educador



A missão, afinal

Dar à comunidade acesso à 
informação

Promover entre a comunidade o 
uso da informação

O bibliotecário que adquire
e organiza a coleção O bibliotecário-professor que dá

 visibilidade à coleção



Divulgação em redes sociais



Como auxiliar 
pessoas tão 
diferentes a 
desenvolver as 
competências de 
pesquisa e uso da 
informação?

Fonte da imagem: https://merl.reading.ac.uk/wp-content/uploads/sites/20/2017/04/img-fullwidth-reading-room-a.jpg



Oferecimento de serviço para a comunidade via site



Identifique as formas de busca 
e de acesso dos documentos

Identifique nos documentos 
acessados as informações 
importantes para a pesquisa

Organize os documentos com 
informações importantes, sintetize-os 

e  escreva seu texto

Avalie o resultado final do seu 
trabalho

Escolha o canal de 
comunicação para divulgação 

da informação produzida

Utilize ferramentas que 
facilitem a recuperação e a 

visibilidade de sua produção

Identifique o assunto de sua 
pesquisa

Identifique onde encontrar 
documentos para sua 
pesquisa

Modelo de competência informacional 



Promover a autonomia do usuário pela 
competência informacional 
• Leitor de informação

• Estou pesquisando na base de dados adequada para o meu assunto de 
pesquisa?

• Estou utilizando os termos representativos do assunto na forma como a base 
de dados indexa?

• Existem recursos de indexação que posso utilizar para recuperar mais 
documentos importantes

• Autor de informação
• Estou submetendo meu manuscrito para um periódico que possui bons 

editores revisores?
• A revista em questão é lida pela comunidade que pretendo atingir?
• A revista é indexada em bases de dados importantes para a área?
• Estou redigindo com palavras-chave que auxiliam a recuperação do texto?



Documentalista

AnalistaEducador

Com isso, nos tornamos melhores 
documentalistas?

- Integramos nossos catálogos 
com outras bases de dados

- Desenvolvemos recursos 
analíticos para visualização 
de resultados

- Atendemos os usuários com 
uma percepção mais ampla 
sobre os processos de 
aprendizagem




