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RESUMO 

 

 

O presente trabalho promove a discussão sobre os requisitos para o bibliotecário atuar em 

unidade jurídica. A educação continuada aparece como alternativa de ampliação do 

conhecimento por parte do bibliotecário. O ambiente social jurídico é descrito, como também, 

seu mercado de trabalho real e possíveis inserções. A área do Direito tem suas particularidades 

as quais requerem bibliotecários dotados de competências e habilidades para compreender a 

amplitude dos estudos jurídicos e sua organização documentária. As premissas suscitaram os 

meios para a construção do conhecimento específico, e de pronto confirmado pelas respostas 

dos participantes, como também, dos autores presentes no referencial teórico. O bibliotecário 

projeta seu conhecimento na educação continuada para poder desempenhar suas atividades no 

ambiente jurídico, utilizando suportes tecnológicos e conhecimento específico. A informação 

que é a matéria-prima do bibliotecário apresenta-se em variados suportes e denominações. A 

área jurídica é desafiadora por apresentar grande produção literária em linguagem rebuscada, 

em terminologia e significado. A metodologia foi de caráter descritivo e exploratório, a qual 

produziu resultados que confirmaram as premissas levantadas sobre a necessidade de 

especialização na área temática e requisitos como, competências e habilidades. 

Palavras-Chave: Requisitos. Bibliotecário Jurídico. Documentação Jurídica. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work promote a discussion on the requirements for the librarian work in legal unit. 

Continuing education appears as expansion of alternative knowledge by the librarian. The legal 

social environment is described, as well as his real job market and possible inserts. The area of 

law has its peculiarities which require librarians endowed with skills and abilities to understand 

the breadth of legal studies and his documentary organization. The premises raised the means 

to build the specific knowledge, and promptly confirmed by the responses of the participants, 

as well, the authors present the theoretical framework. The librarian design your knowledge in 

continuing education to be able to perform their activities in the legal environment, using 

technological support and expertise. The information that is the raw material of the librarian, 

presented in various media and denominations. The legal field is challenging to present great 

literary production in flowery language in terminology and meaning. The methodology was 

descriptive and exploratory character, which produced results that confirmed the premises made 

about the need for expertise in the subject area and requirements as skills and abilities. 

 

Keywords: Requirements. Legal Librarian. Legal Files. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As revoluções econômicas, sociais, das últimas décadas promoveram mudanças 

substanciais na sociedade, e desencadearam outra revolução ainda maior e competitiva, a da 

informação. A busca por informações passou a ser o objetivo primordial das empresas, 

instituições governamentais e pela sociedade, agora, dotada de interesses e conhecimentos 

múltiplos, principalmente interesses relativos a direitos e deveres. Nesse interim entra a figura 

do bibliotecário, também modificada em função do processo globalizado em que todos estão 

inseridos.  

A informação caracteriza tanto o trabalho do bibliotecário quanto o trabalho dos 

operadores do Direito, porém, a função bibliotecária é disponibilizá-la com exatidão a esses 

operadores. A temática jurídica se apresenta complexa e o bibliotecário necessita de 

conhecimento intrínseco à área para responder às consultas dos usuários. Problematizam-se os 

requisitos que viabilizam o conhecimento necessário para sanar o empasse entre o bibliotecário 

e a atuação em ambiente jurídico, após o ciclo da graduação e o processo de construção do 

saber, saber fazer.  

Requisitos como competências e habilidades passaram a ser uma das principais 

preocupações dos bibliotecários, como também das instituições formadoras destes 

profissionais. Os usuários contemporâneos são dotados de maior grau de informação e 

interesses diversificados, características que também fizeram parte dos estudos na perspectiva 

de melhor atendê-los. 

Nas últimas décadas, numerosos estudos de usuários dos serviços de 

bibliotecas e centros de documentação tem sido realizados com o intuito de 

constatar perfis de interesse e, com base nestes, estruturar sistemas que 

possam suprir necessidades de informação provenientes de questões múltiplas 

(LOUREIRO, 2005, p. 1). 
 

Saber absorver essas características é o primeiro grande e significativo passo para 

construção de conceitos próprios sobre seus interesses educacionais, pessoais e profissionais, 

abrindo mão de definições prontas. Constrói-se então, a estratégia do percurso metodológico a 

seguir, fato que representa grande trunfo para o exercício da profissão, principalmente em áreas 

de temáticas específicas e de grande interesse social, como é o caso da área jurídica, na qual a 

sua ordenação regula direitos e deveres de toda coletividade. É nesse contexto de saberes, de 

interdisciplinaridade, de novas tecnologias, de informação, de maior amplitude em 

responsabilidade que está a atuação do bibliotecário especializado em temática jurídica.  
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Existe uma preocupação com o nível de profissionais egressos da graduação, que 

vão ao mercado de trabalho e divulgam, por meio da sua atuação profissional, a instituição 

educacional na qual obtiveram seu grau superior, simultaneamente e principalmente, seu 

próprio nome profissional, fato que deve ser assimilado pelo graduando no transcorrer de sua 

trajetória acadêmica.  

A formação acadêmica não começa, como alguns podem imaginar, na universidade, 

ela se inicia muito antes, no início do processo educativo. O mercado de trabalho encontra-se 

exigente em vista à competitividade crescente. Nesse contexto, Castro (2000), cita exigência 

feita por Ramiz Galvão1 para candidatos ao cargo de bibliotecário: 

Em resumo, era condição, para ser bibliotecário, possuir cultura geral o que 

incluia, além de conhecimento de língua materna, demonstrado em prova 

escrita, saberes universais nos diversos campos, aliados aos domínios dos 

idiomas falados nas Artes, Ciências e Letras (CASTRO, 2000, p. 55). 
 

No universo da graduação superior, a interação do aluno de Biblioteconomia e 

Documentação com a informação é cada vez mais exigida, diga-se de passagem, é o seu 

instrumento de trabalho, além de proporcionar poder crítico e de reflexão, fornece subsídios 

para o entendimento dos processos de alterações frequentes na ordem social, momento em que 

o bibliotecário encara o mundo do conhecimento exatamente como ele é, dinâmico e mutável, 

devendo estar para tal, capaz de compreendê-lo e tê-lo como aliado. 

A trajetória do universitário da área de Biblioteconomia nos tempos atuais, está em 

volta de informação cada vez em maior número e diversificada, como também, de disciplinas 

curriculares que objetivam “transportar” o aluno ao entendimento do mundo atual, em termos 

de mercado, comportamento, ética, proporcionando uma visão contextualizada da sociedade 

contemporânea. Será que os objetivos e características necessárias ao novo bibliotecário, 

presentes no projeto pedagógico do curso, contemplam as alterações e modernização ocorridas 

na sociedade? Essa é uma luta frequente do corpo docente que é a de adequação do projeto 

pedagógico e curricular aos graduandos do curso.  

Através de revisões oportunas, adequam o projeto pedagógico às exigências do 

mercado de trabalho, como tambem, nas relações interpessoais, no intuito de oportunizar aos 

graduandos, as atualizações pertinentes que possibilitem inserção no mercado, como também, 

prepará-los para convivência e divisão de tarefas em grupos. Matos (2011), publicou artigo na 

                                                           
1Benjamim Franklin Ramiz Galvão (1846-1938), médico, professor, filólogo, biógrafo e orador brasileiro. 

Lecionou grego, retórica, poética e literatura brasileira no Colégio Pedro II (1869—1870); professor da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro. Dirigiu a Biblioteca Nacional por 12 anos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1846
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Pedro_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_UFRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_UFRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_do_Brasil
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internet sobre a importância da educação humanística, no qual, é exposto o pensamento do 

jurista renomado, Miguel Reale2, sobre o humanismo. Matos também comenta o assunto: 

O humanismo a que me refiro neste artigo é aquele que traduz uma filosofia 

de vida. Ou seja, um valor intrínseco que deve ser cultivado por todos aqueles 

que acreditam que as sociedades e as pessoas devam buscar a igualdade de 

oportunidades”. Nesse sentido, concordo com as ideias do ilustre jurista, pois 

estou convencido de que somente uma sociedade que busca a harmonia nas 

relações humanas pode ser chamada de humanista. (REALE apud MATOS, 

2011, p.1). 
 

Nesse sentido, entende-se o trabalho intenso do corpo docente de fazer o graduando 

trabalhar o curso dentro dos parâmetros da interdisciplinaridade e Bastos3 (2009, p. 1), comenta 

em seu artigo, “Refletimos sobre a ação docente frente a questões como o compromisso com 

uma formação que dê conta de aspectos críticos e humanistas inter-relacionados aos aspectos 

cognitivos, inerentes aos conhecimentos específicos da profissão”. Sabe-se que o termo 

humanismo4 não é tema moderno nas instituições de ensino superior, segundo Almeida e 

Baptista (2013, p.3), “O ensino da Biblioteca Nacional era influenciado pela escola francesa 

École dês Chartes5 com forte característica humanística e voltada para os funcionários daquela 

biblioteca”. Nesse ponto é que se faz mister aos já bibliotecários, mobilizarem-se em direção 

às ações funcionais humanísticas para não serem confundidos com seres egocêntricos ou 

máquinas. 

O curso de Bacharelado em Biblioteconomia e Documentação é relativamente novo 

no ambiente sergipano. Ao longo dos anos em que é ofertado pela UFS, vem desmistificando 

algumas ideologias de como era visto ou imaginado o curso, possibilitando um melhor 

entendimento do que se objetiva desenvolver na formação dos alunos, atraindo aqueles que se 

identificam melhor com as perspectivas do curso e acredita no mercado de trabalho jurídico em 

ambiente sergipano. Em relação ao trabalho da universidade sobre o ensino ofertado, Tonelotto 

(2012, p. 1) enfatiza que “Boas instituições de ensino superior que assumem cotidianamente o 

                                                           
2Miguel Reale Júnioréjurista e professor da USP e foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. 

Foi um dos propositores da denúncia que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
3Professora de educação, UNIOESTE (universidade Estadual do Oeste do Paraná). Desde abril de 2015 vem 

atuando como Reitora do EAD, Laureate Brasil. Informações coletadas do Lattes em 22/09/2016. 
41.movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana, que 

valorizava um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver 

as potencialidades da condição humana. 

"o h. italiano" 

2. p.ext. fil conjunto de doutrinas fundamentadas de maneira precípua nos interesses, potencialidades e faculdades 

do ser humano, sublinhando sua capacidade para a criação e transformação da realidade natural e social, e seu 

livre-arbítrio diante de pretensos poderes transcendentes, ou de condicionamentos naturais e históricos. 
5École Nationale dês Chartes, fundada em 1821, na França. 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_org&hl=pt-BR&org=11950504734361145237
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compromisso de minimizar as deficiências trazidas do ensino médio, contribuem 

significativamente para o progresso de seus estudantes”. 

São conhecimentos sólidos produzidos no transcorrer da graduação acadêmica e 

também da continuidade no aprendizado específico, que fazem o elo com a vida profissional 

consistente no ambiente social jurídico, porém, em áreas de cunho temático particular, a 

vivência no ambiente jurídico por parte do bibliotecário, torna-se importante por proporcionar 

a apreensão do modo de pensar, das novidades ou qualquer informação que auxilie nas 

atividades do bibliotecário, possibilitando coletar informações e transformá-las em 

conhecimentos propícios ao exercício profissional. 

O poder cognitivo do bibliotecário para poder absorver, perceber, entender e ter 

atenção com a linguagem rebuscada jurídica, como também, as habilidades e competências 

necessárias, facilitam a familiarização com a informação jurídica, cada vez mais produzida em 

grande volume e colocada ao conhecimento de uma sociedade específica, conhecedora da 

linguagem e teor do documento.  

Porém, há percalços aos quais são necessários maior atenção, principalmente 

quando se trata de informações colhidas em mídia digital (internet), em virtude da informação 

poder ser na verdade, fragmentos, inverdades, incoerências, dentre outros ruídos, e que devem 

ser detectados pelo conhecimento técnico do bibliotecário. Nesse contexto, a tríade para o 

trabalho do bibliotecário no campo jurídico aqui se desenha na cognição, competência e 

habilidades.  

O hábito da leitura de documentos de cunho jurídico tem representado uma 

importante fonte de conhecimento da área, familizar-se, consiste em vivenciar experiências com 

o mundo jurídico, tanto na leitura como nas experiências com usuários do sistema (advogados, 

juízes, juristas, legisladores, professores e alunos dos cursos de Direito e o cidadão comum). 

Em virtude da dinâmica produção literária, o bibliotecário desenvolve uma postura diferenciada 

no campo acadêmico e pessoal. 

Nessa oportunidade, o bibliotecário confronta-se com as dificuldades especiais do 

ambiente jurídico: conhecimento específico da área, linguagem documentária, como também a 

documentação específica que sofre alteração com frequência, oriundas dos diversos setores 

competentes. 

De concreto o que existe é que o bibliotecário tem a necessidade de empreender 

estudos teóricos e práticos para desenvolver o conhecimento na temática jurídica, que passa por 

um intenso processo de leitura pertinente a área específica. Contudo, é indiscutível que o 
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bibliotecário precisa ter um bom conhecimento de mundo, de suas transformações políticas e 

sociais que, certamente, refletirão no ambiente de trabalho, por intermédio do entendimento do 

teor, mesmo que parcial, das adequações e inovações que se sucedem nas normas jurídicas. 

Qualquer atividade exercida pelo bibliotecário, frente à sociedade da informação 

que necessita de recuperação rápida para suprir a pesquisa especializada, deve ser realizada de 

forma criteriosa. Segundo o filósofo Ortega y Gasset (2006, p. 8) “acertar fazer o que é preciso 

fazer”. Isso ressalta a importância noções em conhecimento da linguagem ou termos jurídicos 

para proceder com melhor exatidão às etapas de seleção de descritores e indexação dos termos 

essenciais para recuperação da informação.  

Estar capacitado e atualizado com a literatura jurídica que se processa de forma 

intensa e ininterrupta é importante para o profissional da informação ou para o profissional da 

unidade específica. De acordo com Andreta (2004, p. 79), “Cabe aos bibliotecários enfrentar os 

desafios que lhes são apresentados, procurando as formas mais práticas e eficientes para 

controlar essa literatura de modo a colocá-la ao alcance dos usuários”. 

É indiscutível que o profissional bibliotecário, para pôr em prática seus 

conhecimentos em ambiente especializado jurídico, provavelmente recorre aos estudos 

específicos sobre a cultura e o discurso que compõem o campo jurídico, conhecimento do 

ordenamento jurídico, como também, inteirar-se sobre estratégias de recuperação e organização 

apropriadas aos registros da atividade jurídica. Sobre o que fazer e como fazer, Behrens (1996 

apud MILEO; KOGUT 2009, p.4948), “a essência da formação continuada é a construção 

coletiva do saber e a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. 

Ao atuar na área jurídica, o bibliotecário necessita de requisitos para desenvolver 

suas funções. Primeiramente conhecer a organização e o ambiente social no qual irá trabalhar, 

sua estrutura, seus objetivos, e claro, ter entendimento da linguagem própria da área e manter-

se atualizado frente às atualizações legais que incidem nas práticas corretas. Silva (2005, p. 24), 

frisa que “Devem buscar aprender muito mais do que aprenderam apenas na faculdade”. Isso 

reflete a necessidade de busca constante por conhecimento, que é o elo entre a formação 

acadêmica e a atuação em ambiente jurídico. 

Imbuído de características relevantes à prática bibliotecária, propõe-se ao 

bibliotecário dispor das variadas fontes de informação jurídica como base de sua atuação. 

Conforme salienta Passos (2001,  p. 1), “O bibliotecário jurídico é o profissional que facilita o 

acesso à informação jurídica de forma ágil e eficiente”. Para tanto, deve dispor de conhecimento 

pertinente às fontes, como também, aos suportes nos quais a informação estará à disposição dos 

usuários. 
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Castro (2000, p. 11-12), comenta sobre a missão do bibliotecário frente às 

transformações informacionais, tecnológicas que se sucedem ao passar dos anos, “As diversas 

fases, no espaço e no tempo, com as mudanças de “missão” e de paradigmas expressam o 

afinamento constantes com as transformações tecnológicas e com os novos valores de cada 

época”. Nesse sentido, pode-se afirmar que realizar a atividade de seleção tanto de acervo 

quanto de estratégia de execução mediante a demanda especializada, adequação e atualização 

do acervo jurídico nos suportes disponíveis à recuperação da informação, devem estar 

desvinculadas de um momento ido, mais adequado ao momento atual da instituição e do seu 

público específico. 

O conhecimento que habilita o bibliotecário a trabalhar no ambiente jurídico, 

estende-se, além-fronteiras acadêmicas, associando-se à prática, como também, à convivência 

em ambiente social em que a temática jurídica esteja em foco. 

 

1.1 Delimitação do Tema 

 

Sob o tema geral da educação para o trabalho no campo profissional da 

Biblioteconomia quanto ao desenvolvimento de requisitos como: habilidades, competências 

para a atuação bibliotecária em ambiente social jurídico. 

A questão bibliotecária jurídica é amplamente discutida nos grandes centros do 

país, portanto, possui vasta literatura que busca difundir e aprimorar as competências e 

habilidades necessárias para atuação no campo jurídico.  

Tem preocupação voltada para a atuação do bibliotecário frente à documentação 

jurídica que é produzida em grande escala pelas esferas competentes, e que aguçam o 

conhecimento do bibliotecário sobre a temática. É necessário se fazer eficiente, capaz de 

cumprir as exigências pertinentes ao campo do Direito. 

 Leva-se em consideração, o processo de especialização do profissional 

bibliotecário para conseguir exercer a profissão em ambiente da unidade de informação jurídica, 

desempenhando funções em todos produtos e serviços informacionais, assim como na gestão 

da informação especializada. 
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1.2 Questão de Pesquisa 

 

As questões de pesquisa emanam do contexto profissional do egresso, que está 

caracterizado por desafios profissionais referentes a atuação bibliotecária. De modo mais 

acentuado, as dificuldades se fazem sentir frente à temática especializada jurídica após a 

formação acadêmica, e a iminente necessidade de expansão e construção de conhecimento 

sobre o campo jurídico. Os processos de especialização pelos quais o graduado em 

Biblioteconomia poderá desenvolver as competências capazes de proporcionar sua inserção 

profissional na biblioteconomia jurídica entram em questionamento. O mercado de trabalho 

nesse setor incumbe ao profissional da informação, a exigência de habilidades e competências 

afins, como também, apresenta-se ao graduado, na mesma proporção de sua capacitação em 

enfrentá-lo.  

Assim, se formula a seguinte questão: 

• O egresso da graduação em Biblioteconomia e Documentação está 

preparado para desempenhar funções informacionais especializadas em 

unidades de informação? 

Aqui, passaremos a denominar este profissional em atuação e formação 

especializada para atuar em unidades de informação jurídica como bibliotecário jurídico, 

como o faz a literatura especializada, plenamente exposta no Referencial Teórico desse trabalho 

de pesquisa.  

1.3 Premissas da Pesquisa 

 

As premissas levantadas para discussão sobre a questão central do trabalho são: 

• O bibliotecário poderá se tornar especialista em informação jurídica 

mediante programas de Lato Sensu6 e Stricto Sensu7, quando ofertados em 

nível superior.  

                                                           
6Lato Sensu tem menor carga horária e foca nas exigências do mercado; 
7Stricto Sensu investe na formação de professores e na produção de pesquisas através de cursos com 

maior duração. 
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• O bibliotecário poderá se especializar mediante a frequência aos eventos 

científicos direcionados à informação jurídica, assim como participação em 

fóruns e grupos de discussão especializados.  

• O bibliotecário poderá se especializar mediante o ingresso no curso superior 

de Direito.  

• O bibliotecário poderá se especializar tomando conhecimento das boas 

práticas na área e sistematizando sua própria experiência pessoal.  

• O bibliotecário poderá se especializar por meio do estudo e leitura de obras 

editadas por outros bibliotecários especializados em informação jurídica. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as competências e habilidades do bibliotecário especialista jurídico, para 

a atuação em unidade de informação especializada em informação jurídica, ao tempo em que 

se observa os meios que o condicionam à qualificação e capacitação para as atividades 

bibliotecárias inerentes à unidade de informação jurídica, objetivando preencher os requisitos 

necessários à função. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar os requisitos necessários ao bibliotecário jurídico; 

• Identificar quais são as competências e habilidades profissionais necessárias para a 

atuação na área jurídica;  

• Demonstrar os recursos educacionais empreendidos pelos bibliotecários e outros 

operadores do Direito para produção de conhecimento jurídico. 

1.5 Justificativa 

 

Justifica-se o trabalho na perspectiva de mudança de mentalidade e visão do 

graduando/bibliotecário, frente às necessidades de capacitação, após a graduação, 

principalmente quando se refere às áreas especializadas.  
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A informação jurídica move o trabalho dos operadores do Direito, como também, 

é a matéria prima do trabalho do bibliotecário na unidade jurídica. Ambos possuem 

responsabilidades diferentes, porém, com mesmo interesse de trabalho, a informação. O alcance 

do trabalho é o bibliotecário que visa buscar alternativas de construção do conhecimento, de 

acordo com suas necessidades educacionais e profissionais.  

Sua leitura e consulta destina-se aos bibliotecários que trabalham em área 

especializada jurídica e que encontram dificuldades em tratar a documentação jurídica, como 

também, manter o acervo atualizado. Sustenta-se na premissa de que, os requisitos necessários 

ao bibliotecário atuar na área especializada, tem sua razão no processo de perspectivas 

educacionais direcionadas à capacitação. 

O anseio é de que esses profissionais possam responder à questão formulada por 

Maciel e Mendonça (2006, p. 8), “Se fôssemos extintos, faríamos falta?”. Essa é uma questão 

necessária ao bibliotecário que tem relevância à área em que atua, pois, se houver dúvidas 

quanto a sua eficiência e eficácia frente às atividades desenvolvidas, ocasiona-se duvidar da 

própria competência e habilidades. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Há na literatura específica para bibliotecário jurídico, autores com contextos 

interessantes e construtivos sobre a concepção das atividades desenvolvidas pelo profissional 

no âmbito jurídico. A necessidade de uma maior produção literária sobre a capacitação e 

atuação bibliotecária no campo jurídico, também foi pensado por Atienza (1979, p. 17): 

Ele se destina, em primeiro lugar, a todos os colegas bibliotecários que 

militam nessa área, ainda não totalmente familiarizados com a literatura 

jurídica e também, a todos aqueles que, apoiados nos princípios básicos 

expostos neste texto, criem e desenvolvam uma metodologia específica, a ser 

aplicada na documentação jurídica a nível regional e nacional, contribuindo 

com sua parte de conhecimentos nessa área, para integrarem e, ao mesmo 

tempo, assessorarem a equipe de profissionais que nela militam (ATIENZA, 

1979, p. 17). 
 

Um aspecto importante que deve ser realizado pelo bibliotecário é a avaliação do 

acervo e estrutura física da biblioteca, a fim de identificar possíveis falhas a serem dissipadas e 

formas de melhorias em apresentar e disseminar o conteúdo expresso nas disposições legais e 

que suprirão as necessidades dos usuários.  

A principal função da avaliação é produzir conhecimentos relativos à unidade 

de informação, à organização em que esta se situa e a seu ambiente, para servir 

de subsídio ao planejamento tanto na fase de elaboração do plano, programa 

ou projeto [...].  Na implementação do plano, produz informações que 

contribuem para a maior produtividade e para a melhoria da qualidade 

(ALMEIDA,  2009, p. 11). 
 

Desde a formação do acervo à disponibilidade à consulta e recuperação, o 

bibliotecário deve estar imbuído da missão de facilitar a vida do usuário. 

[...] a profunda transformação por que passa um tipo de trabalho humano 

quando, em lugar de necessidade ou missão pessoal, torna-se mister coletivo, 

um ofício e uma profissão. [...]. Terá de renunciar, então, a boa parte de sua 

liberdade e se verá obrigado a desindividualizar-se, a não decidir suas ações 

exclusivamente do ponto de vista de sua pessoa, mas do ponto de vista 

coletivo, sob pena de ser um mau profissional e sofrer as consequências graves 

com que a sociedade, que é crudelíssima, pune os que a servem mal 

(ORTEGA Y GASSET, 2006, p. 13-14).  

Em meios às transformações sociais e inovações tecnológicas, o bibliotecário 

necessita ter práticas em processos técnicos e organização do acervo, além de domínio das 

ferramentas tecnológicas, que são indispensáveis as atividades de desenvolvimento de coleções, 

tratamento e disponibilização do acervo à consulta pública. 

Na atualidade, o Bibliotecário jurídico precisa equilibrar-se entre dois 

mundos, o das fontes tradicionais de informação e os novos instrumentos que 

surgem. Sua grande habilidade para sobreviver como profissão reconhecida e 

relevante para sociedade é adaptar-se sempre e acompanhar as 
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transformações, sem menosprezar ou supervalorizar nenhuma fonte de 

informação (PASSOS, 2001, p.11). 
 

Em se tratando do perfil para atuar em área jurídica, Costa (2010, p. 14) expressa 

sua preocupação em relação aos avanços de produção de conhecimento, como também, 

tecnológicos no tocante ao acompanhamento acadêmico: 

No entanto, apesar da consciência e do esforço das faculdades de 

biblioteconomia, a velocidade dos acontecimentos e dos avanços tecnológicos 

tem acelerado cada vez mais a exigência de novos perfis profissionais, fazendo 

com que o próprio setor acadêmico tenha dificuldades em fornecer respostas 

adequadas. Assim, cabe ao profissional bibliotecário boa parte de sua 

formação. Isso afeta diretamente o bibliotecário especializado (COSTA, 2010, 

p.14). 
 

O bibliotecário deve ser capaz de suprir os campos pelos quais a informação trafega. 

Nesse mesmo raciocínio, Silva (2005, p. 23) destaca: 

Faz-se necessário o conhecimento de técnicas para organizar e gerenciar de 

maneira prática e eficaz todos esses documentos, facilitando sua pesquisa e 

utilização pelos profissionais da área jurídica: eis o papel do Bibliotecário 

jurídico. Com o surgimento da Internet, órgãos produtores de informação 

jurídica passaram a disponibilizar informações mais rapidamente (SILVA, 

2005, p. 23). 
 

O embasamento teórico traz uma variedade de autores sobre a informação jurídica 

para o bibliotecário. Representa uma linha norteadora de pensamento dos estudiosos sobre a 

temática em questão. 

2.1 A Biblioteca Especializada 

 

A biblioteca é especializada quando seu acervo tem propósitos exclusivos de 

informação. O seu acervo é dotado de temática peculiar para cada campo do saber, o qual deve 

permanecer sempre atualizado e disponível para acesso. As primeiras bibliotecas especializadas 

foram as das universidades, que possuíam em seus departamentos, por exemplo, o 

Departamento de Direito, o acervo específico para a área jurídica.  

Figueiredo (1979 apud VOLPATO; BOREINSTEIN, 2000), salienta que, “As 

bibliotecas especializadas começaram a surgir no início do século XX, acompanhando o 

desenvolvimento da fase industrial e em resposta ao avanço da área de ciência e tecnologia”. 

Fonseca (2007), enfatiza a afirmação de Figueiredo sobre o surgimento das bibliotecas 

especializadas: 

As bibliotecas especializadas surgiram com o extraordinário desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia”. Por isso, as primeiras bibliotecas desta categoria 
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foram as dos laboratórios e das grandes empresas industriais e comerciais, 

tanto quanto de associações profissionais. (FONSECA, 2007, p.53). 
 

A biblioteca especializada representa a parte mais recente das instituições 

bibliotecárias. Seu desenvolvimento partiu da necessidade de organizar produção temática de 

uma determinada área de conhecimento. Com uma linguagem documentária complexa, exigiu 

conhecimento específico do profissional bibliotecário para lidar com a documentação que, além 

do aumento gradativo de produção literária, conta com as alterações ou atualizações frequentes.  

A complexidade do vocabulário jurídico que não é comum aos bibliotecários e nem 

aos demais membros da sociedade, isso trouxe expectativas sobre prováveis soluções frente às 

dificuldades de compreensão temática, encontradas diante de linguagem documentária 

rebuscada. 

Quando se fala em biblioteca vem logo de forma associativa, a palavra “pública”, 

que é o modelo de biblioteca amplamente conhecida pela sociedade, e que trata dos diversos 

tipos de assuntos de múltiplos interesses. Porém, o modelo de biblioteca chamada de 

especializada não é tão conhecida da grande parcela da sociedade. É mais conhecida pelos 

universitários, pesquisadores, professores e por usuários das instituições específicas. 

A especificidade de temática é o principal diferencial para os demais tipos de 

bibliotecas. De acordo com Fonseca (2007, p. 53), “A designação se refere tanto à 

especialização das coleções como à tipologia dos usuários”. O caráter único dessas bibliotecas 

concentra em seu acervo, uma única unidade temática, possuindo diversas declinações. São 

tradicionais em escritórios de advocacia, hospitais, departamentos de universidades, tribunais, 

dentre outros, por serem locais onde a frequência de usuários que possuem interesse em um 

tipo exclusivo de assunto é predominante. 

 

2.2  Biblioteca Jurídica 

 

A biblioteca jurídica tem em seu acervo: livros, artigos, e demais documentações 

que envolvem o ordenamento jurídico: Doutrina, Legislação e Jurisprudência, a tríade do 

Direito. São as principais fontes de pesquisa do Direito. Tanto de forma física ou virtual, esta 

biblioteca deve ser capaz de suprir as necessidades de seus usuários com eficiência e rapidez, 

através das ferramentas utilizadas para a recuperação da informação. As bibliotecas jurídicas 

são fundamentais e constituem ação estratégica para as tomadas de decisões, em função do seu 

objetivo de facilitar a recuperação da informação jurídica. 

 

 



26 
 

A presença do profissional bibliotecário dotado de capacidade de armazenar e 

promover a recuperação da informação, faz-se mister, estando munido do conhecimento 

condizente com a necessidade de tratamento do acervo disponível na biblioteca jurídica. Uma 

das funções mais importantes deste tipo de biblioteca é de analisar os documentos sob o ponto 

de vista de valor, validade e abrangência, pois os usuários da temática jurídica necessitam de 

informação precisa e, portanto, deve estar rigorosamente atualizada. 

É importante que o bibliotecário esteja capacitado a suprir os campos pelos quais a 

informação trafega. Nesse mesmo raciocínio, Silva (2005) destaca: 

Faz-se necessário o conhecimento de técnicas para organizar e gerenciar de 

maneira prática e eficaz todos esses documentos, facilitando sua pesquisa e 

utilização pelos profissionais da área jurídica: eis o papel do Bibliotecário 

jurídico. Com o surgimento da Internet, órgãos produtores de informação 

jurídica passaram a disponibilizar informações mais rapidamente (SILVA, 

2005, p. 23). 
 

Atualmente, a biblioteca jurídica disponibiliza todo seu acervo em suporte digital, 

com o objetivo de alcançar e atender ao maior número possível de usuários da entidade com 

rapidez, qualidade e precisão, haja vista, os operadores do Direito geralmente disporem de 

pouco tempo para ir à uma biblioteca física, em virtude da demanda do trabalho jurídico. A 

quarta lei8 de Ranganathan rege justamente isso, poupar o tempo do leitor. A atualização, 

armazenamento e escolha de descritores que referenciem a obra jurídica, facilitam a consulta, 

como também reduz o tempo de pesquisa por parte do usuário.  

A biblioteca jurídica tem em seus desdobramentos o uso importante da tecnologia, 

e seu acervo fica disponível na biblioteca digital, podendo ser seu acervo consultado nos 

ambientes institucionais. Isso favorece sobremaneira ao poder judiciário nos procedimentos de 

tramitação de processos com maior rapidez entre setores jurídicos. Em decorrência da 

facilitação e comodidade que a biblioteca jurídica digital oferece aos seus usuários, Passos 

comenta: 

Podemos observar nas bibliotecas especializadas que o atendimento 

presencial é menor. O juiz gosta de receber o material, que solicita à 

biblioteca, em sua sala de trabalho. Não é comum ver juízes, ministros, 

parlamentares e outros operadores do Direito pesquisando ou utilizando o 

espaço da biblioteca para leitura [..] (PASSOS, 2005, p. 2). 

 

                                                           
8TARGINO, Maria das Graças. Ranganathan continua em cena. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 39 n. 1, 

p.123, jan./abr., 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v39n1/v39n1a08.pdf. Acesso em: 27 

set 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/ci/v39n1/v39n1a08.pdf
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Uma característica essencial para a biblioteca jurídica é ter sua inserção em meio social, no 

qual a instituição a que serve esteja logisticamente adequada para contemplar seus usuários, quando 

procurada presencialmente.  

Os sistemas de informação da biblioteca são importantes condutores da informação, 

atingindo maior número de consulentes que, além das pesquisas necessárias, podem interagir com outras 

bibliotecas.  

A informação jurídica é a mola que impulsiona o progresso de uma organização, portanto 

deve ser adequada e exata, podendo ser acessada a qualquer tempo. A gestão da informação deve 

produzir os efeitos esperados dentro dos objetivos de cada unidade jurídica.  

São vários os tipos de unidades jurídicas, por exemplo: tribunal de justiça, tribunal eleitoral, 

tribunal regional do trabalho, dentre outros, e cada uma possui suas características e documentação 

específica.  

A área do Direito é responsável pela produção de um grande número de documentos e que 

são reunidos para o apoio à pesquisa dos profissionais da área. Com o crescimento das informações e a 

necessidade de sua utilização, surge uma grande dificuldade em decorrência desse aumento 

informacional, que é o controle e tratamento do acervo, a fim de que os documentos sejam recuperados, 

para contribuir assim no trabalho e na decisão dos profissionais do Direito. Deste modo, nota-se que a 

área jurídica necessita tanto do controle das informações, quanto de profissionais habilitados para 

promover, relacionar e tornar disponíveis as informações necessárias para a melhoria das atividades da 

profissão. 

 

2.3 Fontes de Informação Jurídica 

 

A palavra “fonte” tem o sentido de nascente de onde se pode saber a origem de 

algo, provém do latim fons, fontis, nascente, fonte, água, origem9. Numa ligação espontânea, 

fonte de informação, nos transporta para o local exato onde podemos absorver o que nos 

provoca interesse ou que nos produza conhecimento. Diz respeito aos componentes utilizados 

para a composição do Direito.  Na área jurídica, tanto o suporte quanto as fontes são variadas, 

o que aumenta a relevância quando se trata da escolha da fonte para o processo de recuperação 

da informação jurídica, objetivando o desenvolvimento de um determinado procedimento, os 

quais produzirão respostas.  

O bibliotecário tem a função de analisar o conteúdo do documento, no intuito de 

identificá-lo corretamente. Passos (2004, p. 34), “Cada componente dessa estrutura se torna 

                                                           
9Fonte http://www.priberam.pt/dlpo/fonte. 
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mais ou menos importante de acordo com a percepção de quem analisa, estuda e identifica o 

documento. E essa percepção em muito influenciará na sua definição”. Ainda sobre o 

conhecimento de termos jurídicos obtidos pelo bibliotecário através da leitura documentária, 

Silva (2010, p. 8) enfatiza que: 

O conhecimento prévio das principais características da área de atuação do 

profissional é um fator relevante no resultado da leitura documentária, uma 

vez que o desconhecimento leva à incompreensão e a não compreensão resulta 

em uma representação falha e inconsistente (SILVA, 2010, p.8). 
 

O bibliotecário se vê em um emaranhado de suportes, textos e contextos, de certa 

forma, difícil de entendimento a indivíduos comuns, porém, de fácil compreensão dos usuários 

do sistema. É nesse sentido que o conhecimento do bibliotecário sobre a linguagem técnica do 

Direito, obtida por intermédio de leitura sistemática de documentos jurídicos, fornecerá 

condições de proceder a análise de cada documento, e tornar acessível de acordo com o nível 

de conhecimento do usuário padrão. 

Conhecer a estrutura temática do documento é uma condição sine qua non 

para que o bibliotecário/documentalista possa desenvolver o processo de 

Análise Documentária – AD em moldes satisfatórios, mormente em se 

tratando de documentos especializados (GUIMARÃES apud SILVA, 2010, p. 

59). 

A documentação jurídica tem sua evidência no tripé jurídico: Legislação, 

Jurisprudência e Doutrina. Segundo Passos apud Paiva e Pother (2011, p. 7), “a informação 

jurídica é gerada, registrada e recuperada, em três formas distintas: a normativa (legislação), a 

interpretativa (jurisprudência) e a descritiva (doutrina) ”.  

• Legislação – são as normas ou o conjunto de normas jurídicas criadas através de 

processos próprios, estabelecidas pelas autoridades competentes. 

• Doutrina – é a produção realizada por pensadores, juristas e filósofos do direito, 

concentrados nos mais diversos temas relacionados às ciências jurídicas. 

• Jurisprudência - é o conjunto de decisões sobre interpretações de leis, feita pelos 

tribunais de determinada jurisdição10. 

A legislação, a doutrina (artigos, anais de congressos, livros) e a 

jurisprudência (decisões dos tribunais, súmulas, enunciados) são de fato 

informações registradas (publicadas), que traduzem o dia-a-dia do Direito. 

São pertinentes nas peças processuais, são fundamentais como resultado 

registrado do exercício do Direito, são bússolas e regulamentos para toda 

comunidade jurídica (REZENDE apud PASSOS, 2004, p. 175). 
 

                                                           
10 Fonte:http://www.infoescola.com/direito/fontes-do-direito/ 
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Não há trabalho jurídico sem ter acesso às fontes de informação, porque delas são 

extraídos os embasamentos legais que proporcionam a elaboração e condução dos trâmites 

necessários a cada procedimento. Ressalta Silva (2010, p. 60), “Por isso, é importante que o 

bibliotecário tenha conhecimento das definições, características e peculiaridades que norteiam 

a Ciência do Direito, bem como da estrutura textual dos tipos documentais jurídicos.  

É plausível inferir que, as fontes de informação jurídica são o canal de onde se 

originam subsídios para a formulação das Leis que representam a principal fonte de decisões 

jurídicas, sendo a Doutrina e Jurisprudência, fontes secundárias que contribuem paralelamente 

com as Leis para uma melhor forma de referendar os trabalhos jurídicos. 

Tanto a jurisprudência quanto a doutrina representam, respectivamente, fontes 

secundárias por servir de parâmetro para outras decisões e por servir ou influenciar a criação 

de leis, na solução de dúvidas, além de auxiliar na interpretação da legislação. 

 

2.4 Competências e Habilidades no Contexto Jurídico 

 

De acordo com o referencial teórico apresentado, há na literatura específica para 

bibliotecário jurídico, autores com contextos interessantes e construtivos sobre a concepção das 

atividades desenvolvidas pelo bibliotecário no âmbito biblioteconômico jurídico.  

Requisitos como competências e habilidades necessárias ao bibliotecário jurídico, 

induzem ao processo de aprimoramento e constância na prática e familiarização com os 

suportes e seus conteúdos jurídicos.  

Relevante é observar os aspectos profissionais do bibliotecário na transição de 

necessidade informacional da sociedade. De acordo com Castro (2000, p. 9), é feita uma 

“comparação entre perfis e as atitudes dos tradicionais e dos modernos profissionais da 

informação”. Algumas características devem ser observadas por estes profissionais tais como:  

a) ser inovador, criativo e saber comunicar-se;  

b) conhecer e integrar novos recursos para a recuperação da informação;  

c) gerenciar estoque de informação para uso futuro Gestão da informação;  

d) fomentar informação comentada e comunicada;  

f) utilizar tecnologias com foco nas organizações. 

Busca-se então um perfil de bibliotecário que atenda as exigências de uma área 

especializada que trabalha com uma linguagem rebuscada e dotada de alternâncias constantes 

no seu valor jurídico. Isso implica em dizer que o bibliotecário necessita ter práticas em 
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processos técnicos e organização do acervo, além de domínio das ferramentas tecnológicas que 

são indispensáveis as atividades de recuperação da informação, tratamento e disponibilização 

do acervo à consulta. 
 

Na atualidade, o Bibliotecário jurídico precisa equilibrar-se entre dois 

mundos, o das fontes tradicionais de informação e os novos instrumentos que 

surgem. Sua grande habilidade para sobreviver como profissão reconhecida e 

relevante para sociedade é adaptar-se sempre e acompanhar as 

transformações, sem menosprezar ou supervalorizar nenhuma fonte de 

informação (PASSOS, 2001). 
 

Passos (2001, p. 2-3), publica em seu artigo sobre o Bibliotecário jurídico, seu 

perfil, seu papel, as competências necessárias à atuação em ambiente social jurídico. Essas 

competências foram estabelecidas pela American Association of Law Libraries – AALL 

(quadro 1). 

A amplitude dos conhecimentos na área jurídica, como também, a forma com que 

capacita seus trabalhos por meio do conhecimento e organização, caracteriza a competência 

informacional indispensável para o bibliotecário atuante, gerenciando diversidade de 

nomenclaturas e valores que sofrem atualizações constantes em seu contexto. Em se tratando 

do perfil “ideal” para atuar em área jurídica, Costa (2010, p. 14) expressa sua preocupação em 

relação aos avanços de produção de conhecimento como também tecnológicos no tocante ao 

acompanhamento acadêmico, 

No entanto, apesar da consciência e do esforço das faculdades de 

biblioteconomia, a velocidade dos acontecimentos e dos avanços tecnológicos 

tem acelerado cada vez mais a exigência de novos perfis profissionais, fazendo 

com que o próprio setor acadêmico tenha dificuldades em fornecer respostas 

adequadas. Assim, cabe ao profissional bibliotecário boa parte de sua 

formação. Isso afeta diretamente o bibliotecário especializado (COSTA, 2010, 

p.14). 
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Quadro 1: Competências pertinentes ao bibliotecário jurídico tradicional 

COMPETÊNCIAS PERTINENTES AO BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO (AALL) 
  

Demonstrar forte compromisso com a excelência do serviço ao cliente 

Reconhecer a diversidade dos clientes e da comunidade 

Entender e apoiar a cultura e o contexto da biblioteca e das instituições similares 

Demonstrar conhecimento do sistema legal e da profissão jurídica 

Entender o contexto sócio-econômico-político em que o sistema legal existe 

Demonstrar conhecimento da teoria da Ciência da Informação e do ciclo documentário 

Demonstrar compromisso com o trabalho em grupo para alcançar objetivos comuns 

Dividir conhecimento e perícia com colegas e clientes 

Dispor de habilidades de comunicação e ser capaz de promover a biblioteca e defender suas 

necessidades 

Reconhecer o valor da rede profissional e participar ativamente das associações profissionais 

Perseguir ativamente o desenvolvimento pessoal e profissional através da educação 

continuada 

Fonte: Site da AALL. 

A atuação do bibliotecário no tratamento da informação jurídica, além do 

conhecimento temático, também deve possuir características e considerações acerca das 

competências e habilidades para o trabalho com a documentação jurídica em níveis semelhantes 

com os usuários do sistema jurídico. 

Entende-se por competência como sendo a capacidade de reunir conhecimentos e 

valores capazes e condizentes com a situação a ser resolvida. 

Segundo Barbosa apud Paiva; Pother (2011, p. 4), o bibliotecário jurídico 

contemporâneo, deve ser capaz de desenvolver e gerenciar serviços de informação eficazes e 

eficientes, alinhados à direção estratégica da organização. Saber utilizar a TI apropriada para 

adquirir, organizar e disseminar a informação, como também, deve ser um membro integrante 

da equipe gerencial e um consultor da organização em assuntos relativos à informação, dentre 

outras. 

Entende-se por habilidade a forma com que se utiliza da competência para solução 

à determinada situação. É o grau de competência de um sujeito concreto frente a um 

determinado objetivo. Por exemplo: habilidade mecânica, na medida em que uma máquina vem 

a funcionar mediante a habilidade. Na área da educação, habilidade é o saber fazer. É a 

capacidade do indivíduo de realizar algo, como classificar, ler, observar e interpretar.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%AAncia
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2.5  Atuação Especializada do Bibliotecário Jurídico 

 

O objetivo é utilizar técnicas de Biblioteconomia aplicadas à ciência do Direito para 

simplificar o acesso aos dados e informações jurídicas de forma rápida, eficiente e organizada. 

Para atuar no ambiente jurídico é fundamental que o bibliotecário tenha entendimento da 

estrutura do ordenamento jurídico, desde sua criação, inclusive ser capaz de compreender a 

estrutura do texto legislativo: parte inicial, parte narrativa e final. 

A visão e acompanhamento sobre os acontecimentos que estão sendo discutidos na 

sociedade, como também, suas consequências jurídicas em forma documental, são necessárias 

para proceder à atualização documentária. A atuação do bibliotecário é mais comum em setores 

especializados em diferentes unidades de informação, tais como, Bibliotecas, Arquivos, 

Tribunais, Centros de Informação, Serviços de Informação Especializada, outros.  

A gama de documentação que se produz diariamente nos órgãos ligados 

diretamente à instituição jurídica é imensa. Nesse contexto, o bibliotecário deve ser capaz de 

apropriar-se dos novos recursos informacionais disponíveis, para a informação e a comunicação 

tradicional e digital. De acordo com Passos (2001, p. 11), “A necessidade de se ter habilidade 

para sobreviver na profissão, [...], equilibrar-se entre dois mundos, o das fontes tradicionais de 

informação e os novos instrumentos que surgem”. 

As tecnologias de informação e comunicação são essenciais e seu uso é necessário 

em qualquer instituição, principalmente naquelas que tem em sua ordem diária, a tramitação de 

documentos, como por exemplo, o poder judiciário que é o mais acionado, pela diversidade de 

conflitos sociais. O meio eletrônico reduziu consideravelmente o tempo gasto entre os 

operadores do Direito com a informação desejada, como também, entre o bibliotecário e sua 

missão mediadora da informação. 

Desde o último século que a informação passou a constituir ferramenta fundamental 

e prioritária para o crescimento social, econômico, educacional, como também, para tomada de 

decisão das organizações sociais, políticas. Disseminar a informação com qualidade em 

eficiência e eficácia constitui ação obrigatória no trabalho do profissional bibliotecário. 

A área especializada jurídica é repleta de disposições legais que movimentam a 

conduta de uma coletividade. As dificuldades que se apresentam em virtude dessa 

particularidade, exigem do bibliotecário a capacidade de interagir entre os suportes 

tecnológicos e o acesso à informação qualitativa. 

A necessidade de uma maior produção literária sobre a atuação bibliotecária no 

campo jurídico também foi pensada por Atienza (1979): 
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Ele se destina, em primeiro lugar, a todos os colegas bibliotecários que 

militam nessa área, ainda não totalmente familiarizados com a literatura 

jurídica e também, a todos aqueles que, apoiados nos princípios básicos 

expostos neste texto, criem e desenvolvam uma metodologia específica, a ser 

aplicada na documentação jurídica a nível regional e nacional, contribuindo 

com sua parte de conhecimentos nessa área, para integrarem e, ao mesmo 

tempo, assessorarem a equipe de profissionais que nela militam (ATIENZA, 

1979, p. 17). 
 

O instrumento de poder para qualquer segmento profissional é a informação, à 

medida que representa o oxigênio responsável pelo processo evolutivo de qualquer sociedade 

seja qual for seu aspecto, também incorre, não estando atualizada, em efeitos negativos à sua 

aplicação.   

A necessidade de conhecer como lidar com a informação, passou a ser prioridade 

para qualquer campo do saber, em especial para o profissional bibliotecário especializado.   Para 

tanto, é que a atuação do profissional que trabalha diretamente com a filtração e 

disponibilização das informações necessárias aos usuários da área jurídica, ganha maior 

importância, haja vista, que a produção não para de crescer, e a demanda dos usuários da 

informação jurídica também passam por esse processo de crescimento e exigência pela 

qualidade de serviço prestado.  

Segundo Milanesi (2002, p. 9), “Toda essa produção, [...], está sob a administração 

de pessoas especializadas que não só a preserva como a organiza de tal forma que a menor 

unidade possa ser perfeitamente localizável”. O profissional bibliotecário encontra-se diante de 

um enorme desafio, que é o de fornecer aos usuários, a informação desejada e precisa para dar 

andamento aos seus interesses profissionais ou particulares, com qualidade, precisão e eficácia.  

A informação tornou-se elemento de poder dentro das perspectivas de 

desenvolvimento de classes, instituições ou de relações individuais, pois possui a característica 

de dotar o usuário do poder da crítica. Daí a necessidade do bibliotecário, que promove a 

aproximação entre a informação e o usuário, compreender sua importância nesse processo. O 

bibliotecário especialista jurídico é o vínculo entre a informação e a classe jurídica.  

Um dos critérios principais que deve ser executado pelo bibliotecário é a avaliação 

do acervo e da estrutura física da biblioteca, a fim de identificar possíveis falhas a serem 

dissipadas e formas de melhorias em apresentar e disseminar o conteúdo informativo de 

interesse dos usuários do sistema jurídico.  

A principal função da avaliação é produzir conhecimentos relativos à unidade 

de informação, à organização em que esta se situa e a seu ambiente, para servir 

de subsídio ao planejamento tanto na fase de elaboração do plano, programa 

ou projeto [...].  Na implementação do plano, produz informações que 
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contribuem para a maior produtividade e para a melhoria da qualidade 

(ALMEIDA, 2009, p. 11). 

É importante que o processo avaliativo tenha a participação dos usuários quanto ao 

acesso aos serviços e produtos ofertados pela instituição jurídica, através da atuação do 

bibliotecário. A avaliação é ponto chave na propositura do desenvolvimento de coleções que se 

faz necessário para a melhoria do atendimento ao público-alvo na forma presencial ou virtual. 

Desde a formação do acervo à recuperação da informação pelos usuários, o 

bibliotecário deve estar imbuído da missão de facilitar a vida do usuário, promovendo a 

acessibilidade à pesquisa, inclusive com procedimentos informativos a respeito do 

funcionamento do sistema da biblioteca, tanto física quanto virtual. 

[...] a profunda transformação por que passa um tipo de trabalho humano 

quando, em lugar de necessidade ou missão pessoal, torna-se mister coletivo, 

um ofício e uma profissão. [...]. Terá de renunciar, então, a boa parte de sua 

liberdade e se verá obrigado a desindividualizar-se, a não decidir suas ações 

exclusivamente do ponto de vista de sua pessoa, mas do ponto de vista 

coletivo, sob pena de ser um mau profissional e sofrer as consequências graves 

com que a sociedade, que é crudelíssima, pune os que a servem mal 

(ORTEGA Y GASSET, 2006, p. 13-14).  
 

A medida que surgiram bibliotecas especializadas, o profissional responsável por 

estas bibliotecas, foi exercendo suas atividades conforme as características peculiares da 

organização em que a biblioteca está inserida, procurando entender sua complexidade e seu 

público específico, tornando-se bibliotecários especialistas, que teriam como missão, 

transformar o centro de informações em um lugar dinâmico, que fornecesse suporte às pesquisas 

informativas por parte dos usuários. 

A vasta produção documental produzida, infere ao bibliotecário jurídico, 

competências e habilidades específicas para tratar dessa categoria específica de documentação. 

Conhecimento da documentação, estrutura e contexto jurídico é fundamental. 

A atuação é facilitada no momento em que aparecem a habilidade e a competência 

do bibliotecário para compreender a informação, tratá-la, e dispô-la à recuperação dos usuários 

do sistema jurídico. Como em qualquer outra profissão, o bibliotecário necessita, quando 

oportuno e necessário, buscar o aperfeiçoamento ou atividades que promovam sua capacitação 

de estabelecer vínculo constante com a disseminação da informação no ambiente especializado. 

O profissional bibliotecário especialista jurídico, está diante de um grande desafio, 

que é suprir as necessidades informacionais de profissionais que lidam com ordenação jurídica: 

leis, regulamentos, e demais diretrizes que movimentam a vida de todos os cidadãos. A 

convivência com especialistas é necessária e ideal à compreensão e familiarização com o 

sistema jurídico, seus conceitos e suas inter-relações. O conhecimento é construído 
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gradativamente mediante o contato com fontes do Direito, e estudos relativos ao conhecimento 

introdutório dos preceitos que regem o Direito. 

Em se tratando da realidade documental jurídica, esta se apresenta em constante 

crescimento, em que os atos administrativos são constantemente atualizados ou criados. Essa 

expansão da literatura jurídica como as demais produções nos diversos campos de interesses, 

encontraram preocupação em Otlet e La Fontaine, que pretendiam organizar a informação com 

vistas a dispor conhecimento ao alcance de todos, de forma seletiva e organizada, daí a 

elaboração da Classificação Decimal Universal - CDU11.  

Em face da grande produção literária, os bibliotecários tornaram-se essenciais, haja 

vista, são os responsáveis pela disponibilização das informações, após o devido tratamento 

(qualitativo, de relevância), agregando valor às atividades das organizações e sociedade. Na 

medida em que busca, seleciona, organiza, divulga e dissemina a informação, a atividade está 

pautada no acompanhamento das mudanças sofridas pelas organizações e pela sociedade. 

 Outro recurso de importante relevância para o bibliotecário familiarizar-se com os 

termos em Direito, é o uso do dicionário próprio da área jurídica. Somente ler não produzirá o 

conhecimento necessário, é preciso conhecer a semântica jurídica. No relatório entregue a 

UNESCO12 sobre a educação no século XXI, a comissão responsável pela elaboração do 

relatório, faz considerações sobre a necessidade de saber conhecer, “A educação ao longo da 

vida baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. De acordo com Biderman (2006, p. 35), “É a partir da palavra que as entidades 

da realidade podem ser identificadas e nomeadas pelos seres humanos.  A designação e a 

nomeação dessas realidades criam um universo significativo revelado pela linguagem”. 

O elo de conhecimento produzido pelo bibliotecário para atuar de forma condizente 

com o nível cultural dos usuários em ambiente jurídico, está no conhecimento de terminologia 

jurídica e do conhecimento da documentação jurídica produzida no país e exterior.  

Terminologia jurídica - corresponde ao conjunto de termos especializados próprios de uma 

ciência, como também, ao conjunto de palavras marcadas pela temática de uma área de 

especialidade, por exemplo, a terminologia jurídica. É uma linguagem típica de ambiente 

jurídico, ou melhor, não é comumente utilizada no dia a dia. A terminologia é importante para 

outros segmentos profissionais ligados à Biblioteconomia, como: 

• Gestores da informação 

                                                           
11https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_universal 
12 Organização das Nações Unidas para educação, a Ciência e a Cultura. 
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• Documentalistas 

• Arquivistas, dentre outros. 

Toniazzo (2013, p. 1), comenta que, “Uma palavra mal colocada pode fazer com 

que em um embate jurídico, uma das partes venha a perder a causa pela escolha inadequada de 

um determinado vocábulo”. É importante que o bibliotecário tenha conhecimento de noções 

jurídicas e entendimento amplo para o tratamento de indexação do conteúdo de um documento 

jurídico.  

Toniazzo enfatiza a importância de se saber a exatidão dos termos jurídicos: 

[...]é fazer uma análise sobre a importância da palavra para o acadêmico do 

curso de direito, esse futuro profissional da área jurídica tem que saber fazer 

a escolha lexical certa, em seu discurso não pode haver lacunas para uma 

interpretação inadequada, a lei é precisa, não pode haver lacunas em sua 

interpretação, daí a importância do termo adequado para expressar uma 

opinião sobre algo. (TONIAZZO, 2013, p. 5). 
 

Salienta-se que o bibliotecário não pode trabalhar com suposições do quem vem a 

ser um determinado termo, necessita de precisão no momento de indexar o documento 

analisado. A indexação é a representação da informação por meio de uma linguagem 

controlada, ação que interfere diretamente na recuperação da informação. É uma das atividades 

mais importantes na rotina de tratamento da informação realizada pelo bibliotecário. 

Cada uma das fontes do Direito produz, de forma peculiar, informação. E para que 

esta informação possa ser comunicada, é necessária sua materialização em um documento. A 

documentação jurídica é comumente dividida em três categorias: doutrina, jurisprudência e 

legislação.  

A doutrina jurídica representa a teorização do conhecimento jurídico, feita por 

especialistas da área e expressa em publicações monográficas ou seriadas. Já a jurisprudência 

corresponde ao conjunto uniforme e constante das decisões judiciais sobre casos semelhantes. 

A documentação legislativa, por sua vez, representa o conjunto de documentos gerados durante 

o processo legislativo, compreendendo as proposições legislativas e as normas jurídicas 

propriamente ditas. São produzidas por autoridade competente e contém preceitos, 

regulamentos ou instruções, cuja observância se circunscreve à determinada jurisdição.  

Podemos citar como exemplos de documentos legislativos a constituição, as leis, 

decretos, resoluções, portarias, deliberações, etc. A finalidade do documento legislativo está na 

criação de uma variedade de tipos de poderes sociais e institucionais, para atender aos objetivos 

do Direito, ao estabelecer a conduta em sociedade. 
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2.6 Uso da Tecnologia nos Ambientes de Informação Jurídica 

 

As tecnologias disponíveis para a prestação de serviços pelo bibliotecário são os 

softwares gerenciadores de bases de dados, editores ou processadores de textos, planilhas 

eletrônicas, redes e serviços como a Internet, correio eletrônico, acesso remoto/telnet que é uma 

ferramenta que permite a um usuário de um computador conectar-se remotamente a um outro 

computador. Para realizar uma conexão, um usuário precisará saber o DNS ou o número IP do 

host remoto. Inclui-se também a Rede Nacional de Pesquisas e os novos suportes como 

hipertexto, multimídia e hipermídia. 

Assim, as tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão presentes nas 

bibliotecas especializadas como ferramenta que proporciona maior acúmulo de informação em 

grandes repositórios, permitindo que o usuário do sistema jurídico possa acessar, no momento 

desejado, a informação necessária às suas atividades jurídicas. Salienta-se que a presença 

importante da tecnologia, não diminui a necessidade do trabalho do profissional bibliotecário 

no processo de intermediação entre a informação e o usuário. Justamente ao contrário, é o 

bibliotecário que alimenta o sistema responsável por manter o acervo atualizado para consulta, 

colaborando para reduzir o tempo do usuário. Conforme frisam Gonçalves e Santos (2009),  

A biblioteca jurídica passa por grandes transformações: os padrões 

estabelecidos que determinam os rumos que uma biblioteca deve tomar – 

como objetivos relacionados aos seus usuários (produtos e serviços); a 

formação de acervos; as políticas de administração e, inclusive, a sua própria 

estrutura física e a formação do corpo de funcionários (GONÇALVES; 

SANTOS, 2009, p. 5).  
 

O bibliotecário necessita saber utilizar as vantagens que a tecnologia oferece para 

promover o acervo de acordo com as perspectivas de seus usuários. A tecnologia é importante 

no momento em que o bibliotecário tem conhecimento e habilidade para utilizá-la a seu favor. 

A palavra interação entre bibliotecário, conhecimento jurídico e uso da tecnologia está bem 

empregada nesse contexto de biblioteca jurídica. 

O ramo do Direito é dotado de peculiaridades que se alternam com considerável 

frequência, não permitindo ao bibliotecário jurídico estagnar-se, para não comprometer sua 

missão de manter atualizado o acervo jurídico e disponível aos operadores do Direito. É preciso 

desenvolver um potencial investigativo e habilidades técnicas, como também, aprofundar-se 

nas diversas formas de suportes como é o caso do uso de tecnologia (Internet) e suportes 

correlatos, que possibilitam que um número gigantesco de informação seja transmitido e 

recuperado rapidamente.  
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As tecnologias de informação e comunicação, transformaram e dinamizaram o 

trabalho do bibliotecário, sendo ferramenta indispensável às atividades de gerenciamento e 

disponibilização de informações aos usuários. O meio digital permite que o acervo jurídico seja 

amplamente acessado e consultado em qualquer momento e lugar. As instituições jurídicas são 

grandes clientes do uso tecnológico, em virtude da necessidade de consulta a atos normativos, 

como também, tramitação de procedimentos jurídicos (envio e recebimento).  

A biblioteca digital especializada é o recurso mais acessado por estes profissionais, 

devido principalmente ao tempo que possuem para ter acesso às informações necessárias, para 

dar continuidade aos procedimentos pertinentes às suas atividades. A gestão da documentação 

jurídica necessita de competência para armazenar e disponibilizar os diversos recursos 

informacionais que a área jurídica produz e requer para otimizar seus trabalhos.  

[...]uma seleção de documentos destinados a determinada comunidade, 

concebidos ou convertidos para o meio digital, preferencialmente em toda sua 

integridade, disponibilizados na Internet, desmaterializados de suas condições 

físicas tradicionais e constituídos de funções inteiramente novas, que lhe 

garantem hipertextualidade e caráter multimidiático [...] (ALVARENGA 

apud SILVA, 2014, p. 12). 
 

A internet aparece como a maior ferramenta com capacidade de difundir os serviços 

e produtos da biblioteca especializada, permitindo que seus usuários se tornem independentes 

e de forma cômoda, possam proceder às consultas necessárias às suas demandas jurídicas. 

Porém, para a melhor forma de utilizar a internet ao seu favor, o bibliotecário, precisa dominar 

seu uso. Desta forma, poderá ampliar seu cotidiano e sua área de atuação. 

 

2.7 Qualificação e Capacitação do Bibliotecário Jurídico 

 

O bibliotecário que deseja possuir um diferencial profissional, ver na 

especialização, aperfeiçoamento, participação em eventos diversos destinados à área jurídica 

ou no campo organizacional e gerenciamento de instituições, a oportunidade de aumentar seu 

grau de conhecimento e exercer suas funções com qualidade em ambiente jurídico. De acordo 

com Baptista et al (2008, p. 153), “A formação do bibliotecário reflete a necessidade de 

especialização”. Tanto o processo de especialização ou aperfeiçoamento passam a integrar as 

necessidades essenciais do bibliotecário, que almeja enfrentar a concorrência de trabalho em 

áreas especializadas como a jurídica. Ainda sobre a capacitação do bibliotecário no início do 

século XXI, Baptista et al (2008, p. 153-154), afirma que: 
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Não existe nenhum curso de especialização para bibliotecários em áreas 

específicas de conhecimento. Sendo assim, os bibliotecários neófitos 

“especializam-se” em função das atividades que exercem. [...] Eles absorvem 

no trabalho diário as noções básicas do Direito e seu vocabulário próprio 

(BAPTISTA, 2008, p. 153-154). 

 

No período de 2008 a 2017, têm sido propostos cursos de especialização presencial 

e a distância, mas que ficam concentrados na região sul e sudeste e não são igualmente 

acessíveis aos interessados em território nacional. Na verdade, em face do acúmulo de 

conhecimentos em cada ramo das ciências e da crescente especialização das ciências, o 

estudante moderno somente poderá obter, ao nível da graduação, os conhecimentos básicos de 

sua ciência e de sua profissão. 

Em busca de melhor exercer suas atividades em ambiente jurídico, o bibliotecário 

necessita mantenha-se em convivência com outros profissionais que já militam na área 

especializada, no sentido de se inteirar e trocar informações sobre as práticas jurídicas que 

representa valorosa contribuição na construção de conhecimentos. 

O aperfeiçoamento é uma modalidade de ensino para o profissional que já possui 

habilidades, torna-o constantemente atualizado em relação às inovações e técnicas utilizadas no 

trabalho, como também, competitivo no setor, participando de cursos de extensão, aliando os 

conhecimentos às práticas diárias da profissão. O aperfeiçoamento promove a competitividade 

com vistas as exigências do mercado, tais como: conhecimento de uso dos recursos 

tecnológicos, noções básicas da temática da unidade, saber conviver em grupo. 

A especialização é uma modalidade oferecida ao graduado, e possibilita aprofundar 

conhecimento e competências. Não há especialização em biblioteconomia jurídica, porém, é 

possível fazer cursos com conteúdo correlacionado a área do Direito. Por exemplo: 

Especialização em gestão de documento jurídico. Recebe um certificado de especialista. 

Constitui uma pós-graduação Lato Sensu. 

Curso de extensão – o curso escolhido deve corresponder as necessidades da 

instituição para que não represente uma perda de tempo, em virtude de seu conteúdo não 

perfazer as especificações da unidade a que serve. Os cursos têm o objetivo de complementar 

conhecimentos da área específica e não fazem parte da graduação ou pós. 

Outra alternativa para realizar os cursos de atualização, aperfeiçoamento e 

especialização/MBA, que são necessários ao melhoramento profissional, é através da 
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modalidade à distância13. Essa modalidade beneficia àqueles que não podem deslocar-se aos 

polos distante do seu domicílio. A educação à distância possui características, tais como: 

• Estudo independente ou em grupos 

• Oferta de estruturas curriculares flexíveis (módulos e créditos) 

• Combinação de meios, desde material impresso, vídeo conferência e internet. 

• As dúvidas sobre a temática são tiradas via chat ou e-mail. 

• Os cursos têm um custo, ficando a critério da condição financeira do aluno para proceder 

a escolha do curso e instituição mantenedora. 

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os principais polos em que eventos 

sobre a biblioteconomia jurídica estão em evidência. Os grupos de bibliotecários jurídicos 

desses Estados realizam periodicamente cursos, encontros destinados aos profissionais 

bibliotecários que atuam em área jurídica. Essas ações auxiliam e atualizam os profissionais da 

informação nas atividades em seus respectivos locais de trabalho.  

É provável que o pequeno número de bibliotecários jurídicos em Sergipe não 

viabilize encontros dessa natureza. Em decorrência, os bibliotecários jurídicos quando possível, 

deslocam-se para fora do Estado para empreender estudos para aperfeiçoar seus conhecimentos 

relativos à área ou buscam por meio de cursos online, esse mesmo conhecimento. Sabe-se que 

é oneroso tanto o deslocamento quanto o curso na modalidade EAD, mas são as formas 

disponíveis de buscar o conhecimento. 

 

 

  

                                                           
13Ensino EAD: é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente. Fonte: http://ensinoadistancia.wikidot.com/o-que-e-educacao-a-distancia. 
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3  METODOLOGIA 

 

Estudar o caminho metodológico é tão importante quanto aplicá-lo, porque é 

através dele que se objetiva confirmar ou refutar as premissas apresentadas, que são assuntos 

frequentes e que causam questionamentos em reuniões convencionais ou não, em grupos de 

pesquisadores ou profissionais que lidam com a atividade biblioteconômica especializada.  

Buscando contribuir para a discussão sobre requisitos e atuação do bibliotecário na 

área especializada em ambiente jurídico sergipano, foi empregado questionários de perguntas 

abertas e semiabertas. Esses tipos de questionamentos proporcionaram as opções que melhor 

poderiam esclarecer ou ofertar subsídios para os objetivos de responder os pressupostos 

formulados.  

Porém, a ciência sempre busca ampliar os estudos, com objetivo de produzir 

exaustão em métodos de coleta de dados. A pesquisa científica não para, não se satisfaz, assim 

é o ímpeto do pesquisador. 

Fazendo referência aos métodos empregados nesta pesquisa, descritiva e 

exploratória, representam imparcialidade da pesquisadora que busca analisar a argumentação 

de cada participante, objetivando obter respostas livres de quaisquer interferências ou 

sugestões, a respeito da vivência profissional e acadêmica dos participantes envolvidos na 

pesquisa. São grupos formados por professores e bibliotecários especialistas e bibliotecários 

atuantes na área jurídica: 

Desenvolvendo esse ponto de vista, procuramos mostrar como é possível 

estabelecer um vínculo entre, de um lado, o raciocínio hipotético e as 

exigências de comprovação, e, por outro lado, as argumentações dos 

pesquisadores e participantes (THIOLLENT, 1994, p. 15). 
 

As pesquisas descritiva e exploratória fizeram-se presentes na metodologia, pois 

puderam elucidar e demonstrar a realidade vigente da atuação do bibliotecário em unidades 

jurídicas no Estado, como também, identificaram subsídios educacionais que proporcionaram 

o conhecimento para atuação profissional.  

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, 

fatores ou variáveis que se relacionam com o processo. Nesta pesquisa, realiza-se o estudo, a 

análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do 

pesquisador. 

A pesquisa exploratória visa a elucidação ou a explicação de situações relativas ao 

trabalho em área especializada, que não eram aceitas apesar de evidentes, que é o caso da 

necessidade de profissionais bibliotecários atuantes no setor especializado, capacitarem-se. 
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A metodologia foi balizada na pesquisa quantitativa e qualitativa, demonstrou por 

meio de dados coletados, através da aplicação de questionários abertos e semiabertos, o 

entendimento da percepção e expectativas dos participantes sobre a problemática.  

A aplicação dos questionários direcionou-se a bibliotecários que atuam em 

instituições jurídicas do Estado, como também, a professores especialistas do DCI e a 

bibliotecária Edilenice Passos14, na tentativa de caracterizar a importância de ampliação do 

nível de conhecimento, após a graduação, por parte do bibliotecário que visa exercer suas 

atividades em ambiente específico jurídico. 

As premissas receberam o tratamento de hipóteses, já que o trabalho em nível de 

graduação não permite o esgotamento de hipóteses em obediência aos parâmetros dos métodos 

científicos em Ciências Sociais Aplicadas. Assim, as premissas foram postas em testes 

diretamente com os grupos envolvidos, mediante interlocução pesquisadora-participante e 

posteriormente a aplicação dos questionários. As premissas levantadas, foram de pronto 

identificadas pelos grupos de profissionais como plausíveis e de necessária discussão. Esse 

processo permitiu discussão crítica e representou a troca de informação e conhecimento, 

proporcionando verificar o possível falseamento ou demonstrar o grau de certeza das premissas.  

A metodologia foi centrada em estratégias que trouxeram subsídios capazes de 

produzir efeito às questões abordadas pelo tema do presente trabalho: 

 

• Percurso metodológico problema-pergunta-hipótese; 

• Natureza de Pesquisa Descritiva e Exploratória; 

• Metodologia quantitativa e qualitativa, na coleta e análise de dados, através fontes e 

teorias da Ciência da Informação; 

• Grupos socialmente pesquisáveis clássicos: Grupo-Testemunha; bibliotecários 

jurídicos em atividade; bibliotecários-pesquisadores e docentes como Grupo-

Especialista; 

• Métodos quantitativos: levantamentos bibliográficos e aplicação de questionários 

abertos e semiabertos aos grupos; 

• Métodos qualitativos: questionários abertos e semiabertos, com abandono de caráter 

aleatório, para os Grupos Testemunha e Especialista. 

                                                           
14Edilenice Passos – Graduada em Biblioteconomia e Documentação pela UNB em 1992. Especialista em 

Organização e recuperação da informação jurídica e legislativa, criadora do INFOLEGIS: Bibliotecários Jurídicos 

Reunidos, Diretora do periódico “Cadernos de Informação Jurídica”, autora de vários livros e artigos sobre 

informação jurídica. 
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Segundo Laville e Dionne, (1999, p. 131) “o pesquisador deve decidir como 

procederá à sua verificação: deve determinar as informações que serão necessárias, as fontes às 

quais recorrer e a maneira de recolhê-las e analisá-las para tirar conclusões”.  

Os mesmos autores fazem observações quanto a produção de um trabalho imparcial 

e íntegro, a realidade encontrada na produção da pesquisa: 

É uma grande tentação de se associar a ideia de pesquisa com dados criados à 

pesquisa aplicada, uma vez que esta supõe ação ou intervenção, e de vincular, 

da mesma forma, a pesquisa com dados existentes à pesquisa fundamental que 

não quer modificar o real. Todavia, é preciso evitar estabelecer tais vínculos 

com demasiada rapidez, pois as duas categorizações são definidas em bases 

muito diferentes, uma fundada nas intenções do pesquisador, e outra, 

acabamos de dizê-lo, no tipo de informações colhidas (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p. 134). 
 

As perguntas abertas admitem respostas diferentes, ou seja, cada pesquisado 

responde livremente ás perguntas. Esse sistema possibilitou absorver cada forma de percepção 

do mundo funcional de cada bibliotecário.  

As perguntas semiabertas são de caráter misto, que buscaram justificativas para 

cada resposta, aproveitando a argumentação e pensamento crítico do participante, fator 

importante para análise, capaz de produzir entendimento sobre cada afirmação ou negativa.  

Os tipos de questionários foram utilizados para obter opiniões, atitudes por parte do 

participante, expectativas, situações vivenciadas, buscando sondar a realidade por meio de 

procedimentos que evidenciem as hipóteses e o problema em questão.  

Assim, foram satisfeitas as necessidades informacionais necessárias à comprovação 

das premissas levantadas, no todo ou em parte, por meio da sondagem social dos três grupos 

clássicos de depoentes, com diferentes estratégias de verificação.  

A coleta de dados no ambiente jurídico e acadêmico foi analisada, em busca de 

indicadores que comprovaram ou refutaram as premissas levantadas. Segundo Gil (2012, p. 

114-115): 

O questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por 

escrito pelo pesquisado [...]. Assim, o levantamento apresentará sempre 

algumas limitações no que se refere ao estudo das relações sociais mais 

amplas, sobretudo quando estas envolvem variáveis de natureza institucional. 
 

A pesquisa aplicada resultou em dados que se tornaram fundamentais para a 

elucidação e confirmação das hipóteses formuladas, dentre outros indicadores. Desta forma, foi 

possível tornar público aos interessados pelo tema, a perspectiva de bibliotecários com 

especialização em biblioteconomia jurídica para o mercado de trabalho em Sergipe. 
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4  AMBIENTE  JURÍDICO DE SERGIPE, UNIDADES E PROFISSIONAIS DE 

INFORMAÇÃO 

 

O ambiente social jurídico em Sergipe apresenta-se consolidado em todas as esferas 

jurídicas: Tribunais, Fóruns, Defensorias, etc., comum ao restante do país, porém, representa 

um mercado promissor e viável profissionalmente na área bibliotecária jurídica para os 

bibliotecários graduados no Estado. A quantidade de profissionais em exercício na temática 

jurídica é mínima nos órgãos públicos e inexistentes na maioria dos escritórios de advocacia, 

sendo que o quantitativo de bibliotecários jurídicos em atividade, concentra-se nos órgãos 

sediados na capital sergipana.  

O trabalho bibliotecário se apresenta árduo em decorrência de suas particularidades 

temáticas e do volume de documentação e informação que se proliferam a passos largos, 

contudo, oferece remuneração atrativa e superior às opções de trabalho nos diversos setores que 

comportam o profissional da informação, seja ambiente público ou particular.  

A visibilidade do trabalho do bibliotecário nas instituições jurídicas, e sua 

modalidade de atuação bibliotecária no meio social, atrelada, atualmente, às mídias digitais, de 

certa forma impossibilita que sejam vistos e reconhecidos como essenciais. O ambiente jurídico 

é silencioso e a biblioteca não representa o objetivo da sociedade que procura a instituição com 

seus casos conflituosos. O trabalho do bibliotecário é sentido pelos operadores do sistema 

jurídico, quando da utilização da biblioteca virtual, em busca de auxílio informacional. 

O Estado de Sergipe é formado político - administrativamente por 75 municípios e 

tem como sede governamental a capital Aracaju. Sua divisão jurídica (Comarcas, Distritos), 

está subdivida em 39 Comarcas, as quais em suas jurisdições se expandem com os outros 36 

municípios, que passam a ser denominados Distritos. A distinção entre o município representar 

uma Comarca ou Distrito está diretamente relacionada a fatores como por exemplo: 

• Extensão territorial; 

• Número de habitantes ou de eleitores; 

• Renda tributária municipal; 

• Movimentação forense anual.  

O quadro das Comarcas e os Distritos constantes no Anexo A, demonstra os espaços 

que poderiam ser preenchidos por bibliotecários, na iminente perspectiva de facilitar ou 

viabilizar o encontro rápido da informação, com eficiência e eficácia para o usuário 

especializado na temática jurídica.  
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Seria interessante que um levantamento de maior proporção a respeito ao espaço 

que poderia ser preenchido por bibliotecário, com especialização na temática jurídica, fosse 

pensado pela Associação dos Profissionais Bibliotecários e Documentalistas de Sergipe, em 

conjunto com os profissionais que já atuam na área especializada jurídica, no intuito de tornar 

público à sociedade e aos órgãos estatais e federais, a importância e consequente necessidade 

de se ter em seus quadros mais profissionais com graduação em Biblioteconomia, no intuito de 

dinamizar e melhorar ainda mais o serviço prestado por pelos profissionais da informação. 

No Anexo B, é possível visualizar o desdobramento jurídico do Tribunal Regional 

Eleitoral, em zonas eleitorais com Sede de cada Fórum e municípios abrangidos.  

Não consta a frequência de bibliotecários em nenhum dos municípios no interior do 

Estado, apenas na Sede do referido tribunal, situado na capital sergipana, há um bibliotecário.  

De acordo com o quadro apresentado, é possível afirmar que o ambiente jurídico 

em Sergipe é carente de profissionais bibliotecários com especialização em área jurídica, como 

também, de vagas, para compor a equipe de colaboradores e desenvolver com maior eficácia, 

as atividades pertinentes à área específica. O cumprimento das exigências particulares do 

campo jurídico e o atendimento ao usuário, como também, a responsabilidade com o tratamento 

de toda a documentação produzida, deve ser alterada com rapidez. Porém, salienta-se que o 

anseio por ofertas de novas vagas, fica tão somente no anseio, como também, na sensibilidade 

dos gestores das instituições jurídicas, principalmente em não extinguir a função bibliotecária 

e sim, ampliá-la. 

É inadmissível que apenas um profissional da informação esteja incumbido de 

exercer todas as atividades de tão grandiosa complexidade numa instituição, acaba por produzir 

lacunas em algum momento em seu trabalho. 

Implica também em reconhecer que o espaço mercadológico está necessitando de 

mais profissionais com capacidade e habilidades pertinentes à área, para cobrir toda a produção 

literária. Contudo, falta o reconhecimento dos gestores, presidentes dos tribunais, como 

também, o manifesto explícito dos bibliotecários atuantes na área e das associações de classe, 

e juntos, exigirem mais profissionais nesse campo, para que todas as tarefas sejam ainda melhor 

executadas, não sobrecarregando os raros bibliotecários existentes em cada instituição, e claro, 

abrindo o mercado para novos profissionais bibliotecários. 
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Figura 1: Concentração de bibliotecas jurídicas no Estado de Sergipe 

 

Fonte: Arte de Vanessa Sales, Projeto Pedagógico do Curso de Biblioteconomia e Documentação do 

Departamento de Ciência da Informação – DCI/CCSA/UFS (2011). 
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4.1  Biblioteca do Tribunal de Justiça/SE 

 

Em comparação às demais instituições jurídicas, a biblioteca do Tribunal de Justiça 

de Sergipe é a entidade com maior número de bibliotecários jurídicos no Estado, num total de 

três (Sede), e uma bibliotecária na biblioteca setorial do Forum Gumersindo Bessa, locais onde 

o fluxo de tramitações judiciais são mais intensas, produzindo e necessitando de maior volume 

de informação e de bibliotecários.  

As instituições são organizadas por meio de regras e normas, visando a ordenação 

das interações entre os indivíduos, fazendo-os membros da sociedade. Têm o poder de controlar 

o funcionamento da sociedade e, por conseguinte, dos indivíduos. “São organizações que, 

públicas ou privadas, buscam resolver as necessidades de uma sociedade ou comunidade”15. 

As instituições jurídicas travam diariamente embates sobre a vida social dos 

indivíduos, nas quais os usuários do Direito (magistrados, advogados, ou quaisquer usuários 

interessados) chegam à exaustão em demandas sobre questões que esperam por um desfecho. 

A informação jurídica, precisa, é a chave necessária para a execução dos procedimentos 

pertinentes a cada caso, facilitando e contribuindo para que os usuários não percam tempo em 

buscar e agilizar suas atividades burocráticas quanto aos procedimentos jurídicos. Nesse 

contexto, é que a figura do bibliotecário entra em ação, em comum objetivam a justiça para 

todos.  

Nesse propósito tem-se como referência, a biblioteca jurídica do TJSE. Foi 

inaugurada em 1892, denominada Biblioteca Central “Desembargador Gervásio Prata”16, foi 

instituída como parte integrante da Secretaria do Tribunal em, 31 de dezembro de 1897. Sua 

reestruturação ocorreu em 1983 na gestão do Desembargador Luiz Rabelo Leite. Atualmente 

está instalada no Centro Administrativo Des. José Artêmio Barreto no centro da capital – 6º 

andar. 

É uma biblioteca especializada, dedicada a obras na área jurídica, existindo há mais 

de um século. A atualização do seu acervo é constante, possui mais de dezenove mil títulos, 

dentre os quais, periódicos, CD-ROM e outros materiais. Todo o material disponível ao usuário 

é informatizado e seu acervo é exclusivamente jurídico. O uso da tecnologia é predominante, 

porém, há sala de leitura para os usuários que desejem pesquisar na unidade física. 

                                                           
15Fonte: www.dicio.com.br/instituição (dicionário online de Português) 
16 Desembargador Gervásio de Carvalho Prata (1886 – 1968), natural de Simão Dias/SE, Bacharel em Direito 

(1903); Juiz nos municípios de Lagarto; Itabaiana. Procurador Geral do Estado; após a revolução de 1930, foi 

nomeado Des. do Tribunal de Apelação sendo, presidente em 1937. Além de jurista, foi escritor de trabalhos 

jurídicos, destacando-se “Limites de Sergipe”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduos
http://www.dicio.com.br/instituição
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A biblioteca não difere das demais no sentido de estrutura física e grupo de 

colaboradores (profissionais da informação), incluindo suas responsabilidades técnicas e de 

prestação de serviço. Atualmente conta com três bibliotecários, sendo que dois deles também 

possuem graduação em Direito, o que facilita o entrosamento rápido com a linguagem 

documentária jurídica. O acervo da biblioteca é dotado de todas as fontes de informação jurídica 

para consulta, tanto para os bacharéis em Direito como para os demais usuários interessados 

em assuntos relativos a área jurídica. Possui sala para a direção, processamento técnico, acervo 

de doutrinas, atendimento ao usuário.  

De acordo com a Instrução Normativa nº 13/2005 – Poder Judiciário do Estado de 

Sergipe, no seu Art. 1º “A divisão da biblioteca está subordinada à Gerência de Arquivo e 

Biblioteca da Diretoria Administrativa”. 

  As atividades tradicionais do bibliotecário como: orientar, avaliar e controlar as 

atividades de desenvolvimento do acervo, visando às solicitações de informações jurídicas, 

representam a base dos serviços prestados.  

Podem-se destacar ainda: 

• Controlar o registro, preparo técnico, automação e arquivo do material bibliográfico;  

• Coordenar o intercâmbio entre as instituições; 

• Planejar, coordenar e orientar as atividades relacionadas com a coleta, tratamento, 

atualização e divulgação do acervo; 

• Alimentar as bases de informações bibliográficas destinadas ao público alvo, dentre 

outras. 

O serviço de empréstimo é destinado aos usuários internos, que segundo a Instrução 

Normativa nº 11/2006, são os magistrados, assessores, secretários, diretores e coordenadores 

da administração do Tribunal de Justiça. Os demais têm acesso ao acervo tão somente para 

consulta no local, o empréstimo não é permitido. No momento em que o funcionário deixar de 

fazer parte dos quadros do Poder Judiciário, o usuário não poderá continuar cadastrado no 

sistema da biblioteca, devendo fazer a devolução do material emprestado. A estrutura da 

biblioteca é detalhada da seguinte forma: 
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Figura 2: Organograma da Estrutura da biblioteca jurídica do TJSE 

 

Fonte: Site do TJSE. 

O serviço de aquisição da biblioteca objetivando manter atualizado o acervo é feito 

por meio de doações e compras. Quando se tratar de doação é feita a triagem para definir o que 

representa interesse de aquisição. Quando se trata de compra, a relação do material é 

encaminhada à presidência do Tribunal de Justiça. 

Além da biblioteca central, o TJSE dispõe de uma biblioteca setorial localizada no 

Fórum Gumercindo Bessa, também em Aracaju – Centro Administrativo - Bairro Capucho. 

Esta biblioteca não dispõe no seu acervo de obras raras e o processamento técnico é feito na 

biblioteca central. 

O Tribunal de Justiça de Sergipe lançou em março deste ano, seu novo portal no 

endereço eletrônico17 da instituição. Os serviços passaram a ser oferecidos com maior 

amplitude e dinamismo para a recuperação de informação jurídica atualizada, através de 

ferramentas capazes de poupar o tempo do usuário. Nesse site, o usuário cadastrado (bacharéis 

em Direito, servidores) tem acesso ao módulo de consultas da biblioteca e de todo acervo 

disponível. Através da Editora Revista dos Tribunais, são disponibilizados em torno de 400 

obras editadas em formado digital. O serviço pode ser utilizado pelos magistrados e servidores 

do TJSE que realizaram o cadastro no site da biblioteca. 

No link de novas aquisições o usuário pode acessar a doutrina e periódicos recentes. 

Tudo concorre para que os interessados tenham acesso rápido e eficiente para atender às suas 

                                                           
17 www.tjse.jus.br/portal 
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necessidades de pesquisa em buscas de informação que solucionem os impasses que envolvem 

suas atividades jurídicas. 

Ressalta-se que todo o acervo é digitalizado, fator que possibilita o acesso às 

informações necessárias às pesquisas dos usuários em qualquer lugar e no momento disponível 

do usuário. Tudo isso possibilitado pela presença revolucionária da tecnologia que dinamizou 

e encurtou distâncias. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise dos dados coletados por meio das sondagens de campo procurou ser fiel 

às inquietações dadas pelas premissas e suas possíveis respostas, levando em consideração o 

discernimento de cada entrevistado, sua vivência e expectativas em relação à formação 

acadêmica do bibliotecário e sua atuação em ambiente jurídico.  

Objetivando a não exposição dos depoentes a respeito da problematização 

apresentada, resguardando sua identificação, chamaremos de D-01,  em diante todos depoentes, 

identificando apenas os grupos participantes. 

• Grupo A – Bibliotecários atuantes 

• Grupo B – Bibliotecários especialistas 

• Grupo C – Professores especialistas 

A formação acadêmica em Biblioteconomia não contempla áreas específicas, tendo 

o bibliotecário, que deseja atuar em área especializada, buscar alternativas que o capacitem ao 

exercício profissional em campo jurídico. De certo é sabido que, o propósito do curso é 

direcionar o bibliotecário às características fundamentais para atuação profissional. 

 

5.1 Resultados  

 

Em resposta ao questionamento sobre a formação acadêmica ser suficiente para o 

bibliotecário atuar em unidade jurídica, foi obtido o seguinte resultado: 

a) Bibliotecários atuantes: 

D-01 (2016, p. 68): “Sim, já que sou serventuário deste Poder, e ter passado por 

setores como cartórios, vendo e trabalhando com processos, adquiri base na área jurídica no 

tocante à prática”. Mediante a alegação, verificou-se que, o depoente possui formação em 

Direito, fato que tornou a atuação do bibliotecário menos complexa. 

D-02 (2016, p. 69):“Para ser um bibliotecário jurídico não basta só a formação 

jurídica, necessita de cursos específicos na área como educação continuada”. 

D-03 (2016, p. 70): “Não. Quando entramos no mercado de trabalho e passamos a 

prestar serviços em uma biblioteca especializada, [...], no dia a dia precisamos aplicar serviços 

de organização, controle, recuperação e disseminação da informação para efetuar sua rotina de 

trabalho diária com maior segurança”. 
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b) Bibliotecários especialistas: 

D-06 (2016, p. 73), “A formação acadêmica per si não é suficiente para o 

bibliotecário jurídico atender às necessidades de pesquisa desejada pelo usuário do campo 

jurídico [...]. 

c) Professores especialistas que responderam ao questionamento sobre o mesmo tema, 

todos afirmaram não ser suficiente a formação acadêmica suficiente para atuar em 

ambiente jurídico. 

D-07 (2016, p. 74), “Penso que não, pois a formação é generalizada. Acho muito 

recomendável que o bibliotecário que deseja atuar com informação jurídica deve buscar 

formação complementar, cursos de especialização, dentre outros”. 

D-08 (2016, p. 75), “Para atender as necessidades do campo jurídico, o bibliotecário 

deve se especializar, porque a área possui especificidades que não são aprofundadas na 

graduação. 

Os grupos participantes da pesquisa, ao serem questionados se consideram a 

educação continuada fator preponderante para a ampliação do conhecimento específico às 

atividades especializadas jurídicas, obeteve-se o seguinte resultado: 

a) Bibliotecários atuantes: 

D-04 (2016, p. 71), “Imprescindível para qualquer área que o bibliotecário venha 

atuar, principalmente na área jurídica [...]”. 

D-05 (2016, p. 72), “O ideal seria que o profissional após sua formação em 

Biblioteconomia e Documentação fizesse um curso de especialização em Documentação e 

Informação Jurídica, bem como, participasse de congressos, seminários de informação jurídica 

[..]”. 

Os grupos B e C responderam a questão similar em virtude da necessidade de 

adequação da questão durante a pesquisa, portanto, a questão passou a ser para estes grupos: 

Quais as alternativas do bibliotecário para se adequar ao mercado de trabalho no tocante a area 

jurídica?. Obteve-se: 

b) Bibliotecários especialistas: 

D-06 (2016, p. 73), “[...] E o bibliotecário jurídico precisa também fazer novos 

cursos, participar de eventos e das instituições da classe, como os grupos jurídicos, redes 

sociais, listas de discussão são bons meios de tomar conhecimento das novidades, mas é sempre 

importante ir além e pesquisar”. 

c) Professores especialistas: 
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D-07 (2016, p. 74), “Cursos de especialização, [...], deve entender bem de 

informação jurídica: doutrina, legislação e jurisprudência. Deve compreender o comprtamento 

de busca e uso de informação deste público”. 

As respostas evidenciaram a necessidade e importância dos bibliotecários que vão 

atuar ou que já atuam em ambiente jurídico, de buscar a capacitação através do conhecimento 

sobre noções de Direito, do uso das TI, gestão de informação jurídica, como também, estar em 

contato com outros bibliotecários para trocar informações pertinentes à temática jurídica. São 

esses requisitos que possiblitam ao bibliotecário o trabalho em ambientes jurídicos. 

A importância da educação continuada para capacitação do bibliotecário para 

trabalhar na biblioteca jurídica, sem dúvida se intensificou no processo de levantamento de 

dados por meio dos questionários respondidos, sendo sempre colocada como a principal 

estratégia para produção do conhecimento jurídico necessário ao bibliotecário. Além da 

participação em eventos de natureza jurídica, dois dos bibliotecários, partiram para a segunda 

graduação, formando-se em Direito. 

Reafirma-se a necessidade de se constituir nível de conhecimento compatível com 

a instituição, ao mesmo tempo em que se torna competitivo para o mercado de trabalho, com 

base teórica e prática consistentes. 

As instituições jurídicas presentes no ambiente social sergipano, possuem poucos 

bibliotecários especializados jurídicos em seus quadros de funcionários. Na maioria delas chega 

a ter apenas um bibliotecário para todas as atividades. Esse quadro não se apresenta tão atrativo 

referente à oferta de vaga para trabalho, mas é atrativo em termos remuneratórios, mesmo que 

aqui não se comente valores.  

A quantidade mínima de bibliotecário jurídico em cada instituição indica 

sobrecarga de atividades, podendo ocasionar ruídos em algum momento. Esse fato não contribui 

para uma satisfação por parte dos usuários e do próprio bibliotecário. 

O quadro de bibliotecário que trabalha na área jurídica em Sergipe, na sua maioria, 

graduados no Estado, tem sua formação acadêmica e funcional na década de 90. São 

profisisonais com vários anos de carreira e com visão crítica da realidade do bibliotecário 

jurídico no Estado. Apenas na capital sergipana é possível encontrar profissionais atuantes e 

em número muito pequeno. 

A visibilidade do bibliotecário nesses setores ficam à parte, em função de ser um 

trabalho silencioso, pois uma parte considerável da sociedade desconhece que nas unidades 

jurídcas existem bibliotecários, apenas Bacharéis em Direito.  
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A análise e interpretação dos dados coletados trouxeram evidências da realidade de 

frequência de bibliotecários jurídicos em Sergipe, como também, a visão crítica da classe 

profissional nas instituições. 

 

5.2 Discussão 

 

O ambiente social jurídico em Sergipe, efetivamente, é preenchido por poucos 

bibliotecários, apenas na capital, mesmo assim apresenta-se promissor, porém, a partir de 

mobilização classista e de gestores públicos que reconheçam a figura do bibliotecário jurídico 

como intermediador entre a informação e o usuário, é possível maior inclusão no mercado de 

trabalho, do profissional bibliotecário. Diz um provérbio português: “o que não é visto, não é 

lembrado”! 

O processo de especialização do bibliotecário é oneroso em virtude de ter que se 

deslocar para polos educacionais maiores em busca de congressos, seminários, cursos de 

extensão e demais eventos destinados à classe. Atualmente essa alternativa está sendo a mais 

viável, em virtude de eventos dessa natureza não ter sido ainda realizado em nosso Estado. O 

número pequeno de bibliotecários jurídicos em atividade talvez contribua para esse feito. 

Os operadores do Direito conhecem bem as disposições legais, fato que modifica a 

maneira de perceber no outro, no caso, o bibliotecário, o conhecimento sobre a área jurídica 

capaz de auxiliá-lo em pesquisas. A valorização profissional está na importância funcional 

dentro da organização. 

O bibliotecário jurídico brasileiro é um desconhecido. Não existem dados 

estatísticos sobre quantos profissionais atuam nesse nicho de mercado, qual é 

a sua formação, quantos possuem dupla formação, quantos possuem cursos de 

pós-graduação, quais são as atividades que desenvolvem quem é o seu 

empregador ou a sua faixa salarial (BAPTISTA apud PAIVA e POTHER, 

2011, p. 10).  
 

Estudar e estudar nunca parar de estudar. Conhecimentos nunca é demais! 

Qualquer profissional de qualquer área precisa se atualizar e reciclar sempre. 

E o bibliotecário jurídico precisa também fazer novos cursos, participar de 

eventos e das instituições de classe (como os grupos jurídicos). Redes sociais, 

listas de discussão são bons meios de tomar conhecimento das novidades, mas 

é sempre importante ir além e pesquisar (D-06, 2016, p. 73). 

 

Não se vislumbra outra alternativa ao bibliotecário a não ser enveredar na 

continuidade dos estudos e participar de eventos de temática jurídica. O mercado de trabalho 

para o bibliotecário jurídico se apresenta promissor no Estado, em virtude de existir poucos 
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profissionais atuando nessa área específica, e também, por existir vários locais em que a 

presença do bibliotecário é necessária.  

Em relação ao questionamento sobre a melhor forma do bibliotecário produzir 

conhecimentos a serem aplicados na atuação em ambiente social jurídico, foi confirmada a 

hipótese de que é possível mediante a educação continuada, como: cursos de extensão, 

especialização em temática jurídica, como também, participação de eventos com a mesma 

temática, oferecem subsídios para o desenvolvimento do saber fazer. Alguns bibliotecários 

obtiveram o conhecimento jurídico, graduando-se em Direito. 

As competências e habilidades específicas, foram construídas ou desenvolvidas por 

intermédio de ações educacionais específicas necessárias ao bibliotecário para desenvolver seu 

trabalho na unidade jurídica.  

Enfatiza-se que o processo de especialização, a partir da graduação em 

biblioteconomia, representa competitividade profissional com conhecimento ampliado de ações 

bibliotecárias e inerentes à temática institucional. 
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6    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo um provérbio chinês “A mais alta das torres começa no solo”. É assim a 

edificação do saber, do conhecer, do saber fazer na trajetória do graduando/bibliotecário. A 

universidade se propõe a oferecer subsídios educacionais direcionados à construção do 

conhecimento ligados à Biblioteconomia no sentido amplo. A diplomação não é garantia de 

exercício profissional, mas confere ao bibliotecário o direito legal de exercício. Para o 

bibliotecário que traça seu caminho profissional na área especializada jurídica, 

fundamentalmente desenvolve competências e habilidades necessárias a atuação no campo do 

Direito. Busca na educação continuada, o conhecimento complementar e necessário para atuar 

no campo jurídico, levando em consideração também o conhecimento adquirido por meio da 

prática, do convívio em ambiente temático e do processo intenso de leitura específica. 

Com relação à observação e teste das premissas colocadas como baliza para o 

desenvolvimento desse trabalho de grau, a verificação do referencial teórico, das diretrizes 

lançadas pela AALL e os depoimentos dos membros dos grupos sociais verificados, pode-se 

chegar a um conjunto de constatações. Retomamos aqui as cinco premissas verificadas, para 

comentários conclusivos: 

• Primeira premissa: O bibliotecário poderá se tornar especialista em 

informação jurídica mediante programas de Lato Sensu18 e Stricto Sensu19, 

quando ofertados em nível superior.  

• Segunda premissa: O bibliotecário poderá se especializar mediante a 

frequência aos eventos científicos direcionados à informação jurídica, assim 

como participação em fóruns e grupos de discussão especializados.  

• Terceira premissa: O bibliotecário poderá se especializar mediante o 

ingresso no curso superior de Direito.  

• Quarta premissa: O bibliotecário poderá se especializar tomando 

conhecimento das boas práticas na área e sistematizando sua própria 

experiência pessoal.  

• Quinta premissa: O bibliotecário poderá se especializar por meio do estudo 

e leitura de obras editadas por outros bibliotecários especializados em 

informação jurídica. 

                                                           
18Lato Sensu tem menor carga horária e foca nas exigências do mercado; 
19Stricto Sensu investe na formação de professores e na produção de pesquisas através de cursos com 

maior duração. 



57 
 

Em relação à primeira premissa, concluímos que o bibliotecário tem nos programas 

de especialização, atualização, o aprimoramento e acompanhamentos da informação jurídica 

em todos os seus suportes, que dinamizam e qualificam suas atividades mediante às exigências 

de informações necessárias à clientela jurídica. Daí a importância da oferta de programas pela 

universidade, através do Departamento acadêmico. 

Na segunda premissa, o bibliotecário visando à informação jurídica, a importância 

de buscar nos eventos e grupos específicos, novidades sobre técnicas e conhecimentos, para 

uma proeminente estratégia de lidar com a informação e usuários nas bibliotecas e instituições 

jurídicas. 

A terceira premissa foi mencionada por parte integrante de bibliotecários que 

buscam também através da graduação em Direito, o conhecimento técnico especializado, visto 

que o envolvimento com a informação jurídica em suas atividades bibliotecárias diárias, 

despertaram o interesse em especializar-se na graduação específica jurídica. 

A quarta premissa enfatiza a prática sistemática como fator importante ao 

entendimento e construção de estratégia no sentido de encadeamento de pensamento jurídico. 

Fato que assessorou boa parte dos bibliotecários quando do exercício profissional em ambiente 

jurídico, no qual o contato diário com profissionais atuantes e usuários específicos, 

contribuíram como processo facilitador, produzindo a experiência necessária ao exercício 

profissional.  

A quinta premissa remete a principal fonte de conhecimento que é a leitura 

sistemática sobre a documentação jurídica, que produzem noções de Direito, principalmente 

partindo de experiências de outros bibliotecários que passam seus conhecimentos numa 

linguagem jurídica ao nível de compreensão textual do bibliotecário, que inicia sua experiência 

profissional em ambiente de informação jurídica. 

Seria interessante que para ajudar o graduando na identificação com a área jurídica, 

ou qualquer área de interesse, que seu estágio supervisionado estivesse relacionado à área 

específica de interesse. Fato que traria melhor aproveitamento, tanto em estágio, quanto a 

perspectivas de ampliação educacional e atuação profissional. Esta iniciativa tem maior 

importância quando tem como ponto de partida o próprio graduando, que desde o estágio, 

procura desenvolver a estratégia de aprendizagem na temática que melhor se adequa ao seu 

grau de interesse profissional. 

Diante da justificativa e premissas expostas é mister salientar a prospecção na 

mudança de mentalidade do bibliotecário, frente às necessidades de capacitação, no intuito de 

estar em grau de compreensão do contexto jurídico importante ao processo de indexação, em 
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razão dos requisitos que se apresentam peculiares ao bibliotecário para atuar em instituições 

jurídicas.  

A importância de conhecimento específico oportunizada pela documentação 

jurídica, emanam no bibliotecário, requisitos que englobam a identificação profissional com o 

ambiente jurídico e suas atividades, sabendo que a informação é o instrumento de trabalho, a 

interação entre informação, documentação e ambiente, resulta de forma harmônica, em 

qualificadores para o exercício profissional do bibliotecário especializado na temática jurídica.    
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ANEXO A – COMARCAS E DISTRITOS DE SERGIPE 

 

COMARCAS DISTRITOS BIBLIOTECÁRIOS 

JURÍDICOS 

Aracaju  * 04 

N. Sra do Socorro  Não tem 

 

Aquidabã 

Graccho Cardoso Não tem 

Malhada dos Bois Não tem 

 

Arauá 

Pedrinhas Não tem 

Riachão do Dantas Não tem 

Barra dos Coqueiros  Não tem 

Boquim  Não tem 

 

Campo do Brito 

Macambira Não tem 

São Domingos Não tem 

Canindé  Não tem 

Capela Muribeca Não tem 

Carira  Não tem 

 

Carmópolis 

General Maynard Não tem 

Rosário do Catete Não tem 

 

Cedro 

Japoatã Não tem 

São Francisco Não tem 

Cristinápolis Tomar do Geru Não tem 

Estância  Não tem 

 

Frei Paulo 

Pedra Mole Não tem 

Pinhão Não tem 

 

Gararu 

Canhoba Não tem 

Itabi Não tem 
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N. Sra de Lourdes Não tem 

Indiaroba Santa Luzia do Itanhay Não tem 

Itabaiana  Não tem 

Itabaianinha  Não tem 

Itaporanga Salgado Não tem 

Japaratuba Pirambu Não tem 

Lagarto  Não tem 

Laranjeiras Areia Branca Não tem 

Malhador Moita Bonita Não tem 

Maruim Santo Amaro das Brotas Não tem 

 

N. Sra da Glória 

Feira Nova Não tem 

Monte Alegre Não tem 

 

N. Sra das Dores 

Cumbe Não tem 

Siriri Não tem 

Neópolis Santana do São Francisco Não tem 

 

Pacatuba 

Brejo Grande Não tem 

Ilha das Flores Não tem 

Poço Redondo  Não tem 

Poço Verde  Não tem 

Porto da Folha  Não tem 

 

Propriá 

Amparo do São Francisco Não tem 

Telha Não tem 

 

Riachuelo 

Divina Pastora Não tem 

Santa Rosa de Lima Não tem 

 

Ribeirópolis 

N. Sra Aparecida Não tem 

São Miguel do Aleixo Não tem 
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São Cristóvão  Não tem 

Simão Dias  Não tem 

Tobias Barreto  Não tem 

Umbaúba  Não tem 

Fonte: www.tjse.jus.br (Comarcas e Distritos); 

Fonte: Frequência de bibliotecários jurídicos (dados coletados em questionário – TJSE); 

           (*04), sendo 03 no TJSE e 01 no Fórum Gumersindo Bessa/Aracaju. 
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ANEXO B – ZONAS ELEITORAIS/FÓRUNS DE SERGIPE 

 

ZONAS 

ELEITORAIS 

FÓRUM/ 

SEDE 

ABRANGÊNCIA/ 

MUNICÍPIOS 

BIBLIOTECÁRIO 

JURÍDICO 

1ª / 2ª / 27ª Des. Aloísio de Abreu 

Lima - Aracaju 

Aracaju Não tem 

 

3ª 

 

Fórum Eleitoral de 

Aquidabã 

Aquidabã Não tem 

Canhoba 

Graccho Cardoso 

 

 

4ª 

 

 

Fórum Eleitoral de Boquim 

Arauá Não tem 

Boquim 

Pedrinhas 

Riachão do Dantas 

5ª Cartório Eleitoral de Capela Capela Não tem 

Muribeca 

6ª Min. Luiz Carlos Fontes de 

Alencar - Estância 

Estância Não tem 

 

7ª 

 

Flávio da Rosa Melo – Frei 

Paulo 

Frei Paulo Não tem 

Pedra Mole 

Pinhão 

 

8ª 

 

Fórum Eleitoral de Gararu 

Gararu Não tem 

Itabi 

N. Sra de Lourdes 

9ª Des. José Artêmio Barreto - 

Itabaiana 

Itabaiana Não tem 

10ª Des. Zacarias Lourenço de 

Carvalho - Itabaianinha 

Itabaianinha Não tem 

11ª Mons. Alberto B. de 

Azevedo - Japaratuba 

Carmópolis Não tem 

Japaratuba 

Pirambu 

12ª Epaminondas Silva de 

Andrade - Lagarto 

Lagarto Não tem 

13ª Levindo Cruz - Laranjeiras Areia Branca Não tem 

Laranjeiras 

14ª General Maynard Não tem 
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Advogado Jaime de Araújo 

Goés - Maruim 

Maruim 

Rosário do Catete 

Santo Amaro 

15ª Des. José Antônio de 

Andrade Goés - Neópolis 

Japoatã Não tem 

Neópolis 

Santana do S. Francisco 

16ª Cartório Eleitoral de N. Sra 

das Dores 

Cumbe Não tem 

N. Sra das Dores 

Siriri 

17ª Juiz Aloísio Vilas Boas – 

N. Sra da Glória 

Feira Nova Não tem 

N. Sra da Glória 

18ª Juiz Thiers Gonçalves de 

Santana – Porto da Folha 

Monte Alegre Não tem 

Porto da Folha 

19ª Juiz João Fernandes de 

Britto - Propriá 

Propriá Não tem 

 

20ª 

 

Fórum Eleitoral de 

Riachuelo 

Divina Pastora Não tem 

Malhador 

Riachuelo 

Santa Rosa de Lima 

21ª Des. Gilson Góis Soares – 

São Cristóvão 

São Cristóvão Não tem 

22ª Des. Belmiro da Silveira 

Góes – Simão Dias 

Simão Dias Não tem 

23ª João Fontes de Farias – 

Tobias Barreto 

Tobias Barreto Não tem 

24ª Fórum Eleitoral de Campo 

do Brito 

Campo do Brito Não tem 

Macambira 

São Domingos 

 

 

25ª 

 

Fórum Eleitoral de Cedro 

de São João 

Amparo do S. Francisco Não tem 

Cedro de São João 

Malhada dos Bois 

São Francisco 

Telha 

 

26ª 

 

Dr. Luiz Antônio Teixeira  

- Ribeirópolis 

Moita Bonita Não tem 

N. Sra Aparecida 

Ribeirópolis 



67 
 

São Miguel do 

Aleixo 

28ª Dom Juvêncio de Brito – 

Canindé do S. Francisco 

Canindé do S. Francisco Não tem 

Poço Redondo 

29ª Fórum Eleitoral de Carira Carira Não tem 

30ª Des. Otávio de Souza Leite 

- Cristinápolis 

Cristinápolis Não tem 

Tomar do Geru 

31ª Des. José Fernandes Prado 

Vasconcelos - Itaporanga 

Itaporanga Não tem 

Salgado 

 

32ª 

Des. Luciano França 

Nabuco - Pacatuba 

Brejo Grande Não tem 

Ilha das Flores 

Pacatuba 

33ª Juiz José Emídio do 

Nascimento – Poço Verde 

Poço Verde Não tem 

34ª Dr. Gilberto Vila Nova – N. 

Sra do Socorro 

N. Sra do Socorro  Não tem 

 

35ª 

Des. Pascoal Nabuco 

D’avila – Umbaúba 

Indiaroba Não tem 

Santa Luzia do Itanhy 

Umbaúba 

36ª Des. Aloísio de Abreu 

Lima - Aracaju 

Aracaju Não tem 

Barra dos Coqueiros 

Fonte: www.tre-se.jus.br 

Obs: na Sede do T.R.E há uma bibliotecária e um auxiliar de biblioteca 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS BIBLIOTECÁRIOS JURÍDICOS SE  

 

DEPOENTE – D 01 
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DEPOENTE – D 02 
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DEPOENTE – D 03 
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DEPOENTE – D 04 
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DEPOENTE  –  D 05 

 

 



73 
 

ANEXO D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS BIBLIOTECÁRIOS 

ESPECIALISTAS E PROFESSORES 

DEPOENTE  –  D 06 
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 DEPOENTE  –  D 07 
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DEPOENTE  –  D 08 

 


