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RESUMO: A biblioteca é uma parte integrante de toda e qualquer instituição de 
ensino independente do nível. Sua função esta correlacionada ao desenvolvimento 
das atividades acadêmicas ligada aos  ensino, pesquisa e extensão. O objetivo 
deste trabalho foi identifi car como as bibliotecas devem ser vista, sob o ponto 
de vista gerencial, para atingir seus objetivos e metas no seio universitário, 
enfatizando o planejamento estratégico. Realizando uma revisão de bibliografi a, 
nota-se a importância dos gestores para o bom funcionamento deste setor. Com 
um perfi l complexo, diversifi cação das atividades, infl uências do meio interno e 
externo, a gestão de biblioteca requer conhecimento e atitudes proativas para 
seu bom funcionamento. O planejamento estratégico torna-se uma necessidade, 
pois permite além de um plano de ação para as atividades rotineiras, métodos 
de monitoramento e avaliação para identifi car os inesperados. Esse artigo pode 
contribuir para que as bibliotecas comecem a pensar neste assunto, e implantar 
mecanismo que possam melhorar a qualidade de seus serviços.

Palavras Chaves: Planejamento estratégico. Biblioteconomia. Gestão de 
pessoas.

THE UNIVERSITY LIBRARY MANAGEMENT: CHALLENGES 
FOR THE MANAGER

ABSTRACT:The library is an integral part of any educational institution independent 
of the level. Its function is correlated to the development of academic activities 
related to teaching, research and extension. The objective of this study was to 
identify how libraries should be seen, under the managerial point of view, to achieve 
its objectives and goals within the university, emphasizing strategic planning. 
Conducting a review of the literature, we note the importance of managers to the 
performance of this sector. With a complex profi le, diversifi cation of activities, 
infl uences of internal and external environment, the library management requires 
knowledge and proactive for their proper functioning. Strategic planning becomes 
a necessity because it allows addition of a plan of action for routine activities, 
monitoring and evaluation methods to identify unexpected. This article may 
contribute to the libraries begin to think about this, and deploy mechanism that 
can improve the quality of its services.
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1 INTRODUÇÃO

 Parte primordial integrante de qualquer instituição de ensino seja ele 
básico, médio ou superior, a biblioteca possui um papel importante na construção e 
disseminação do conhecimento, permitindo que ações ligadas ao meio acadêmico 
como o ensino, pesquisa e extensão seja passiveis de ocorrem de forma efi caz, 
tendo neste ambiente um suporte do inicio ao fi m no desenvolvimento intelectual 
e cultural dos alunos.
 Para atingir os objetivo e metas a que se propõe as bibliotecas necessitam 
que praticas de gestão que vão desde a administração geral, passando pela de 
patrimônio e materiais até de pessoas, sua gerencia apresenta-se complexa, 
uma vez que tem que transpor as atividades internas, buscando interação na 
academia como um todo, para que consiga atender as demanda tanto de clientes 
internos quanto dos internos.
 Neste ensejo o planejamento torna-se uma ferramenta útil ao gestor pois 
permite que este tenha conhecimento e formas previas e imediatas de contornar 
problemas para melhor desenvolvimento de suas atividades, na melhoria da 
prestação de serviço e no relacionamento com seus usuários. 
Dada a importância deste espaço no meio universitário, este trabalho se justifi ca 
por investigar as principais concepções que as rotinas administrativas contribuem 
para melhor atendimento para os seus usuários, oferecendo serviços cada vez 
mais rápidos e efi cientes.
 O objetivo deste trabalho foi identifi car como as bibliotecas devem ser 
vista, sob o ponto de vista gerencial, para atingir seus objetivos e metas no seio 
universitário, enfatizando o planejamento estratégico.

2 BIBLIOTECAS UM ESPAÇO INTELECTUAL E SOCIAL NO AMBIENTE 
UNIVERSITÁRIO

 Ao conjunto de livros, ou acervo de livro disposto de forma ordenada e 
sistematizada denomina-se biblioteca (AURÉLIO, 2010). Sua função no seio 
universitário refl ete sua importância nas atividades do meio acadêmico, sejam 
elas de ensino, pesquisa ou extensão. Torna-se o espaço no qual as informações 
se concentram de forma impressa, em diferentes áreas do conhecimento, 
permitindo a construção de um ambiente próprio para o desenvolvimento 
cientifi co e tecnológico (SALORT e MACHADO, 2011).
 Assim, a biblioteca torna-se parte essencial dentro de uma instituição de 
ensino seja qual for seu nível, disponibilizando de diferentes meios (impresso, 
digital, áudio-visual), artifícios que são utilizados no processo de ensino-
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aprendizagem.
 Silveira (2009) afi rma que este departamento torna-se um local social, 
com o papel de fomentar as atividades cotidianas acadêmicas, a qual para 
atingir suas metas e objetivos, deve desenvolver esforços para que as ações 
de ensino pesquisa e extensão desenvolvam-se no seio das universidades. A 
autora descreva as metas e objetivo como sendo:
 

Considerada um dos pilares da vida acadêmica, as bibliotecas 
universitárias têm por função essencial subsidiar as atividades de 
ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidas nas universidades, 
mediante a provisão de recursos informacionais seletivos, diversifi cados 
e organizados (SILVEIRA, 2009 p.127).

 
 Portanto, as bibliotecas devem fornecer materiais e recursos de caráter 
informativos, específi cos e selecionados, apresentando diversifi cações de fontes 
e referencias, de forma sistematizada e organizada para que as atividades 
possam ser desenvolvidas de forma efi caz. 
 Caldim e Fleck (2004) complementam a função da biblioteca englobando 
diversos fatores que vão deste questão de recreação, transversalidade e 
aprendizagem e/ou educativas. As funções educativas estão relacionados a: 
reservas de espaços próprios para realização de leitura, com um ambiente calmo; 
fomento a pesquisa, com disponibilidade de materiais para a investigação. Das 
funções de recreação a biblioteca torna-se um local próprio para o desenvolvimento 
de atividades que visam desenvolver a criatividade; a educação para o lazer; a 
informação e orientação para a vida. Dentre os fatores técnicos englobam a parte 
de gerenciamento e organização dos recursos informacionais; exploração dos 
recursos disponíveis bem como realizar sua difusão para a comunidade escolar.
 Assim, tem-se que a biblioteca destaca-se como um ambiente no seio 
educacional que possibilita não só o acesso a informação e conhecimento, mas 
torna-se um ambiente propicio para diversas atividades inerentes aos anseios e 
necessidades das diferentes disciplinas dos diferentes cursos e/ou series o qual 
a instituição oferece.
 Entretanto atingir esses objetivos torna a gestão da biblioteca um processo 
complexo para atingir os objetivos a qual se propõe. Silveira (2009) afi rma 
que o sucesso do bom funcionamento deste espaço inclui destas questões 
de conhecimento, gerenciamento e planejamento. Ressalta que dentro deste 
contexto faz-se necessário uma visão proativa de gestores e colaboradores 
envolvidos no seu funcionamento, que sofre infl uencias tanto interna como 
externa, promovido por atividades próprias do setor como dos demais das 
instituições.
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3 GESTÃO DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

 A gestão de uma biblioteca torna-se um processo complexo que envolve 
diversos fatores que vão desde a administração de recursos e materiais, 
gestão de pessoas e administrativa. Carvalho (2008) ressalta a importância da 
administração deste espaço e as peculiaridades que ele apresenta em que o gestor 
necessita de habilidades e competência para que sua atuação possa atender as 
necessidades de usuários e não ferir interesses políticos- administrativos da alta 
administração, ratifi cando a afi rmação em que os objetivos e metas a serem 
atingidos devem englobar não só aos inerente ao setor mas a instituição a qual 
pertence como um todo.
 Corroborando com Carvalho (2008), Vergueiro (2000, p.2) já citava esses 
confl itos ao quais os gestores de biblioteca poderiam enfrentar:

o oferecimento de níveis diferenciados de serviço para cada um 
desses segmentos: por um lado, os bibliotecários deixam-se guiar 
por suas preferências pessoais quanto a membros específi cos da 
comunidade docente e discente, e, por outro, sentem-se constrangidos 
para a correta aplicação das normas estabelecidas quando têm que 
se defrontar diretores, chefes de departamentos, presidentes de 
comissões, etc. Desta forma, é muito comum que professores mais 
freqüentes tenham maior facilidade para empréstimo de materiais, 
alunos mais simpáticos tenham suas dívidas por atraso perdoadas 
com mais facilidade, os diretores obtenham o material que necessitam 
sem necessidade de deslocar-se até à biblioteca; no sentido oposto, é 
comum que professores mais exigentes em relação aos serviços sejam 
vistos como encrenqueiros e sejam tratados com menor disposição 
pelo pessoal de atendimento, bibliotecários de referência ou direção 
da biblioteca.

 Os gestores no intuito de promoverem um crescimento das áreas 
fundamentais da biblioteca (acervo) têm que se preocupar com os recursos 
físicos, humanos e fi nanceiros desta. O planejamento organizacional devem 
englobar desde questões relacionadas a expansão de coleções, introdução de 
tecnologias que visem otimizar seu funcionamento, melhoria dos processos que 
fazem parte da rotina do bibliotecário e ações educativas para conscientizar os 
usuários da importância do espaço e da conservação dos recursos que oferecem. 
Isso exige do gestor conhecimentos diferenciais e qualifi cação, para que suas 
responsabilidades possam ser desempenhadas de forma efi caz (SILVEIRA, 
2009).
 Salort e Machado (2011) ressaltam que a atuação de um gestor de biblioteca 
vai além das paredes a qual a delimita, e a formação acadêmica a qual possui. 
Formação e atualização de acervo, bem como sua expansão; sistematização da 
organização e classifi cação são funções mínima de sua atuação. O bibliotecário 
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gestor deve criar planos estratégicos que devem englobar desde os clientes 
internos como os externos, no intuito de liderar e estimular colaboradores, e 
obter a satisfação nos serviços dos usuários e da administração superior da 
instituição.
 Um ponto bastante discutido na literatura é a cerca do planejamento 
estratégico que insere no contexto gerencial nas bibliotecas. Souza (2007) afi rma 
o planejamento estratégico visa adicionar as organizações a  arte estrategista, 
sob uma ótica de negócio, em que busca meios de conduta e subsídios para 
tomadas de decisão. Almeida (2001) conceitua este como sendo um método 
de administração que busca ordenar opiniões e sugestões dos indivíduos a fi m 
que se possa criar uma visão futura dos desafi os que estão por vim. Oliveira 
(2010) aponta o planejamento estratégico como um procedimento de atuação 
sob um processo metodológico que visa uma interação dos fatores controláveis 
e não controláveis, de forma otimizada e interativa para uma administração com 
características inovadoras e diferenciadas.
 Coletta e Cristianini (2010) citado por Salort e Machado (2011), explicam 
que mesmo que a administração de uma biblioteca não tenha como objetivo 
o lucro, este deve seguir as mesmas teorias e métodos  proposta para as 
organizações em gerais. O gestor tem que ter a consciência que gerencia os 
recursos fi nanceiros das instituições. Em alguns casos advindos de agencias de 
fomento para expansão de acervo bibliográfi co.  
 Outro fator que justifi ca as prerrogativas acima é que as bibliotecas 
não são imutáveis e nem apresenta uma independência isolada, mais sim é 
um ambiente que modifi ca de forma dinâmica, conforme a expansão do próprio 
conhecimento, e nos termos atuais acompanhando a globalização do mundo. 
Assim, planejamento estratégico no contexto das bibliotecas devem serem visto 
como uma ferramenta preventiva com situações inesperadas (CARVALHO, 
2008).
 Desde a década de 60, o planejamento dentro das bibliotecas já era uma 
necessidade. Carvalho (1981) relata essa indigência agregando um caráter de 
urgência, em que as delineações de padrões para as bibliotecas universitárias 
brasileiras deveriam ser proposto e implantados, a fi m de  permitir que ferramentas 
administrativas de avaliação e o planejamento dos serviços prestados, fossem 
estabelecidos, buscando ofertar um serviço com qualidade.
 Deste modo pode-se sugerir que a aplicabilidade continua de planejamento 
estratégico nas bibliotecas tendem a melhorar a qualidade dos serviços prestados, 
bem como fornecer mecanismo que esta possa ser constantemente avaliada, 
para amenizar, prevenir e resolver problemas inesperados. 
 Outro desafi o discutido na atuação do gestor de biblioteca refere-se 
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a gestão de recursos humanos. CHIAVENATO (1999) conceitua a gestão de 
pessoas como uma prática administrativa nas empresas abordando as questões 
referente ao capital humano envolvendo questões que vão desde o recrutamento 
e seleção, o treinamento e  desenvolvimento e a motivação, objetivando que 
os objetivos das organizações sejam alcançados num processo recíproco de 
valorização, superação e satisfação.
 Dentro do ambiente complexo de pluralidade a qual envolve os processos 
de uma biblioteca, com freqüentes intervenções internas e externas, os 
colaboradores são partes essenciais para o bom funcionamento e cumprimento 
de metas. Silveira (2009), aponta que o perfi l do gestor de biblioteca no trato da 
gestão de pessoas requer deste uma atuação de liderança. Uma interação entre 
os funcionários envolvidos nas diferentes funções faz-se necessário para que 
mecanismo de avaliação e desempenho possam ser realizados, e sobretudo, 
ressalta que o treinamento e desenvolvimento deve ser, neste ambiente, 
uma pratica constante, dado que o a diversidade de atividades e de usuários 
(clientes), exigem métodos e técnicas de atendimentos diferenciados para que 
haja satisfação em relação aos serviços prestados.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como pode- se notar a biblioteca torna-se um local que as pluralidade da 
vida acadêmica se encontra. O espaço do saber, também possui características 
próprias de uma organização na sua necessidade de gestão. Os objetivos e 
metas a qual lhe compete depende de vários fatores e é pressionado não só por 
questões internas  mais também externa.
 O bom gestor de biblioteca pode ser caracterizado como um líder que 
conhece os processos envolvidos no cotidiano de funcionamento deste setor. 
Ciente das necessidades internas (da própria biblioteca) e das externas (a 
instituição como um todo), pois a demanda que sofre advém, quase que em 
mesma intensidade, de ambas as partes.
 O planejamento torna-se uma necessidade imediata e deve ser tomada 
como pratica rotineira. Visionário e dinâmico o gestor tem que ter consciência 
de seu papel desenvolvendo habilidade e competências para que os objetivos e 
metas possam ser atingidos de modo efi caz.
 Esse artigo permite que seja feita uma reavaliação e uma investigação na 
faculdade da instituição, buscando encontrar mecanismo e formas de melhorar 
seus processos e a qualidade de seu serviços.
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