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Censo do Bibliotecário Brasileiro: Participe!
Entender o crescimento de uma categoria
profissional, seu modus operandis, como forma
de viabilizar o conhecimento de mecanismos que
favoreçam seu crescimento e, consequentemente,
qualificar ações capazes de promover maior satisfação
daquele que usufrui do serviço profissional oferecido
faz parte de uma das ações prospectadas desde 2006
pelo Sistema CFB/CRB.
O instrumental para isso consiste no Censo do
Profissional Bibliotecário Brasileiro, que tem como
objetivos: prover dados estatísticos que subsidiem
os governos federal, estadual e municipal no
desenvolvimento de políticas que impactem na ação
do profissional bibliotecário; gerar banco de dados
nacional sobre o bibliotecário brasileiro; delinear
o perfil de atuação do bibliotecário no contexto
nacional; descrever a formação do profissional
bibliotecário; e identificar as demandas por educação
continuada.
O projeto do Censo, desenvolvido em três
fases, encontra-se na finalização da primeira, com
refinamento do instrumento após duas etapas
de validação ocorridas durante o XXIII Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias (2006) e o XXIII
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia (2009).
O instrumento é composto de dois momentos:
o primeiro, de cadastramento, constitui-se no
levantamento da identificação; formação profissional;
atuação profissional; e educação continuada.
O segundo, é composto pelo mapeamento de
competências, visando compreender qual o perfil
do bibliotecário que atua no contexto nacional
e, cotejando com os aspectos teóricos que dizem
respeito ao conjunto de saberes que compõem a
sua formação, compreender quais são as fortalezas e
debilidades quando da ação desse profissional.
Deste modo, o mapeamento das competências
identificadas pelo profissional permitirá compreender
os gaps existentes entre o perfil prospectado pela
literatura da área e o existente. A partir de tais
informações, será possível acenar para as reais
necessidades de desenvolvimento da Biblioteconomia
no país, conforme metodologia exposta na figura ao
lado.
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Bibliotecário você tem um compromisso com o Censo
Profissional! O CFB iniciou o processo e conta com a sua
participação. Faça a sua parte também ao preencher o
formulário o quanto antes!
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