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Resumo 
 
Discorre sobre a prática biblioteconômica sob a perspectiva da Educação à Distância – EAD, 
evidenciando a necessidade da participação do profissional bibliotecário na formação de 
equipe interdisciplinar. Apresenta o contexto da relação citada no âmbito de Mato Grosso do 
Sul, problematizando a questão norteadora do artigo, com o intuito de despertar a ação pontual 
e prática dos profissionais bibliotecários em ação no Estado mencionado. Aponta a importância 
da participação do profissional bibliotecário como peça fundamental ao sucesso de projetos 
educacionais à distância, percebendo o bibliotecário como mediador da informação, no 
ambiente de aprendizagem dos cursos, estabelecendo um novo paradigma à construção de 
conhecimento, utilizando do desenvolvimento da Competência em Informação, em relação aos 
tutores e discentes, sob a perspectiva do acesso e uso, efetivo, da informação. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteconomia – Educação à Distância – Bibliotecário – Competência 
em Informação 
 
   

 
Abstract 

 
Discusses the practice library science from the perspective of distance education - distance 
education, highlighting the need for participation of the librarian in the formation of an 
interdisciplinary team. Presents the context of the relationship mentioned in the context of Mato 
Grosso do Sul, debating the core question of the article, in order to awaken the prompt action 
and practice of librarians in action in the state mentioned. Indicates the importance of 
participation of the librarian as a key to the success of distance education projects, realizing the 
librarian as mediator of information in the learning environment of the course, setting a new 
paradigm for building knowledge, using the development of information literacy, for tutors and 
students, from the perspective of access and use, effective information. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Tornou-se comum afirmar que as novas tecnologias de informação e 

comunicação estão transformando a maneira como as Universidades 

desenvolvem sua missão de ensino,  extensão e pesquisa. 

As previsões mundiais, cada vez mais, têm alcançando dimensões 

altamente positivas e otimistas em relação a Educação à Distância. Múltiplas 

são as proposições que tendem a justificar o avanço da Educação à Distância 

em contexto mundial, tais como: a democratização ao acesso a computadores 

interligados a internet, e o próprio avanço das telecomunicações. 

Sob essa perspectiva as bibliotecas universitárias, por meio de seus 

gestores, merecem atenção redobrada. Discutir sua missão em relação a 

virtualização de seus serviços e produtos torna-se fundamental a sua 

reorientação em função das novas demandas educacionais. 

Assim sendo, o bibliotecário, nesse contexto tecnológico, necessita 

reinventar-se e reinventar o seu fazer sob uma concepção à distância. Se 

posicionar como partícipe da equipe interdisciplinar envolvida com projetos de 

Educação à Distância torna-se imprescindível ao efetivo acesso à informação 

e, consequentemente, à qualidade do processo educativo. 

O bibliotecário, por assim dizer, deve atuar como mediador entre as 

necessidades de informação e a construção de conhecimento por meio dos 

usuários da Educação à Distância, desenvolvendo programas de Competência 

em Informação como base no processo educativo ao acesso e uso das mais 

diversas fontes de informação disponíveis, sobretudo, nesse contexto, das 

fontes tecnológicas. 

 

 

2 DISCUSSÕES INICIAIS 
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Ao perceber as mudanças estabelecidas pelo desenvolvido das novas 

tecnologias de informação e comunicação, novas atribuições são dirigidas aos 

bibliotecários. Rompe-se com a concepção tradicional de local (biblioteca) e 

suporte de informação (livro), emergido de forma irrefutável a uma nova 

dimensão, cujas características se fundamentam na imaterialidade do 

conhecimento, em nova concepção em torno de tempo e espaço. Vive-se em 

um momento onde as bibliotecas não mais possuem paredes, e os livros 

tornaram-se recursos dinâmicos e flexíveis. Não se pode mais depender 

simplesmente das tradicionais bibliotecas universitárias e de seus recursos e 

serviços, necessário se faz virtualizá-las em função de um novo perfil de 

usuário, aproximando-as da Educação à Distância como subsídio a qualidade 

dos serviços educacionais prestados nesta modalidade educacional. 

Esta necessidade pode ser percebida por meio dos educandos dos 

respectivos cursos, que são conscientes do enorme fluxo de informação 

disponível, sem, contudo possuir habilidades e competências ao uso das fontes 

e ferramentas disponíveis e necessárias a sua formação. 

Segundo preceito adotado pela Association of College and Research 

Libraries – ACRL – “as bibliotecas devem oferecer serviços bibliotecários de 

apoio aos cursos de terceiro grau destinados a alunos de cursos dados fora do 

campus principal ou sede da instituição, ou na ausência de campus 

tradicionais, sem levar em conta onde os créditos são obtidos.” (MULLER, 2000 

apud ACRL, 1998). 

 Assim sendo, as bibliotecas universitárias, a partir dessa nova 

perspectiva em torno dos cursos à distância, apropriam-se de vários 

problemas, forçando-as a repensarem sua missão, serviços produtos e, até 

mesmo o perfil do profissional bibliotecário que a gerencia. 

 

 

3 A PRÁTICA BIBLIOTECONÔMICA EM MATO GROSSO DO SUL SOB A 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

Apesar da discussão fazer parte de listas e eventos da área, no contexto 

de Mato Grosso do Sul a realidade da prática biblioteconômica relacionada ao 

Ensino à Distância é invisível.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Não se percebe se quer discussões, em âmbito estadual, sobre a temática 

proposta, distanciando a missão das bibliotecas universitárias desse contexto 

tecnológico. 

Não se conhece, por meio de literatura da área, nenhum material que trate 

da questão, evidenciando a falta de inserção do profissional bibliotecário em 

equipes interdisciplinares de cursos de Educação à Distância. 

Mato Grosso do Sul possui duas grandes universidades federais, quais 

sejam: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e Universidade 

da Grande Dourados – UFGD, e uma universidade estadual – Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Conta ainda, com duas 

universidades particulares, Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e 

Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal – UNIDERP-

Anhanguera. Embora todas essas universidades ofereçam cursos à distância, 

nenhuma delas estabelece relação de aproximação e/ou contribuição ao 

desenvolvimento de qualquer que seja o curso a distância oferecido por elas. 

Necessário se faz estabelecer um canal de discussão no âmbito das 

universidades citadas em função da inserção do profissional bibliotecário na 

equipe interdisciplinar dos respectivos cursos, enfatizando o seu papel de 

mediador e formador ao acesso e uso de fontes de informação eletrônicas. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 Caberiam as instituições que oferecem cursos à distância o oferecimento 

de serviços e produtos bibliotecários aos educandos matriculados nos 

respectivos cursos, todavia não é isso que se percebe. 

A ação do profissional bibliotecário como parte da construção dos 

projetos dos cursos oferecidos à distância, é fundamental para que pelo menos 

estabeleça um diálogo em torno da necessidade de se inserir o bibliotecário 

nesse contexto de formação à distância. 

Planejar um curso, seja ele presencial ou virtual, sem suporte de 

informação como subsídio ao processo ensino-aprendizagem, torna-se uma 

ação desvirtuada dos princípios da qualidade da educação bem como, sujeita 

ao fracasso, pois entende-se que a educação contemporânea, e neste caso a 
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EaD, exige que se extrapole os limites da sala de aula, sendo substancializada 

em outros ambientes, como as bibliotecas digitais. 

A função do bibliotecário, e consequentemente, dos serviços e produtos 

oferecidos pelas bibliotecas têm sofrido grandes alterações devido a explosão 

da informação.  Atuar como formador educacional, participante do processo de 

ensino e aprendizagem, desenvolvendo ações em torno da mediação entre 

usuários e informação, instrumentalizando-os à pesquisa, acesso e uso efetivo 

da informação são características indispensáveis ao bibliotecário nesse novo 

cenário. 

Evidencia-se assim, um grande desafio em torno da auto-aprendizagem 

no que diz respeito as novas ferramentas tecnológicas, seu uso e, 

necessariamente, sua orientação a prática biblioteconômica aplicada a 

Educação à Distância. 
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