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RESUMO 

 

 

Introdução: O presente trabalho apresenta a relevância, do uso da biblioteca pelos alunos, 

inclusive nas instituições superiores, onde as formas de manusear os livros vêm modificando-

se ao longo dos tempos, pelas mídias digitais. Por essa razão, observou-se que muitas 

Universidades têm buscado novas formas de avanço, pelo uso do meio digital e, assim, a 

procura por livros antigos nas bibliotecas tem sido escasso. Atualmente, a facilidade de poder 

realizar as buscas de informações pela Internet tem facilitado a vida das pessoas, inclusive 

pela velocidade do resultado, já que muitos deparam-se pela falta de tempo, e assim, a mídia 

torna-se um meio que causa comodidade. Objetivo: Estimular o aluno a utilizar a biblioteca 

como forma primordial de estudo, sendo ela virtual ou física. Materiais e métodos: O 

trabalho desenvolveu-se de forma didática, por meio de pesquisa bibliográfica, de natureza 

explicativa, pois o objeto analisado, da pesquisa, foi ressaltar a importância para os 

acadêmicos, sobre a biblioteca em uma instituição de ensino superior, a forma como estão 

sendo oferecidos os materiais e suas buscas. Para basear-se nessa temática, foi necessário 

analisar os estudos de Chiavenato (2009), para que busque-se organização, ou um clima 

organizacional, dentro de qualquer empresa e suas repartições, pois, assim, a biblioteca 

proporcionará uma relação com grau de motivação aos seus participantes/leitores. 

Resultados: Analisou-se que é preciso que os docentes e toda comunidade acadêmica 

incentivem, cada vez mais, seus alunos a frequentarem física ou virtualmente as bibliotecas 

para realizarem pesquisas sustentáveis. Conclusão: Conclui-se que a necessidade de 

manuseio dos livros, ou como material básico para realização das pesquisas, relaciona-se à 

questão social e auto realização, pois o meio em que o indivíduo convive traz resultados 

satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Biblioteca. Informações. Meio Físico e Digital. 
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“A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos 

séculos passados”. 

René Descartes 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca é o lugar onde, os estudantes e os amantes da leitura e de estudos 

acadêmicos, realizam pertinentes leituras para satisfazer ou instigar as pesquisas e estudos. 

Sabe-se que, na história da humanidade, a biblioteca mais antiga foi construída na antiga 

Assíria, atualmente conhecida como Iraque, no século VII A.C, de acordo com as informações 

de Redarte/RJ (2009).  Portanto, desde a antiguidade até a atualidade, a biblioteca segue sendo 

o lugar onde reúnem-se milhares de exemplares dos resultados científicos, literários, 

periódicos e acadêmicos.   

Com o avanço da tecnologia, a biblioteca também necessitou transformar-se e adaptar-

se ao novo modelo, para facilitar e auxiliar nas buscas pelo material, talvez, de modo mais 

prático e acessível possível, possibilitando o manejo e alcance a todos, uma vez que, a maioria 

das pessoas possui acessos a Internet, que é um meio prático e que acaba sendo uma 

concorrente direta das bibliotecas, e se mal manejadas, podem resultar em um desastre 

acadêmico. Por essa razão, as bibliotecas universitárias buscaram cercar-se de profissionais 

especializados na área, funcionários capacitados para o atendimento no geral e equipamentos 

tecnológicos digitais para atender a necessidade daqueles que frequentam a biblioteca. 

A história das bibliotecas está marcada por fatos de pura resistência do conhecimento, 

ela vem sofrendo ao longo dos anos com a ação do tempo, como as guerras e a censura. Na 

Idade Média, quase foram extintas, elas conseguiram, mais uma vez, se salvarem e foram 

resgatadas no romance: O Nome da Rosa. A biblioteca é a metáfora da Fênix, que era uma 

ave fabulosa, durava muitos séculos, e, quando queimadas, renascia das próprias cinzas.  

Com o avanço da tecnologia, pode-se dizer que, metaforicamente a Fênix da 

atualidade, apresenta-se com o auxilio digital, uma vez salva em suas memórias virtuais, 

mesmo que haja um incêndio, ela pode ressurgir das cinzas para que ninguém possa apagar o 

que foi registrado durante o tempo e a história da humanidade. A biblioteca é o lugar onde 

reúnem conhecimentos, de forma organizada, com intuito de preservar tudo aquilo que foi 

dedicado às pesquisas e conhecimentos no geral.  

Segundo Chiavenato (2004, p.102), “os recursos humanos, como decorrência do 

conceito de motivação – em nível individual, surge o conceito de clima organizacional – ao 

nível da organização, como importante aspecto do relacionamento entre pessoas e 

organizações”. Assim, vimos que as pessoas engajam-se continuamente, no processo de 
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ajustamento, a uma variedade de situações, no sentido de satisfazer a suas necessidades e 

manter certo equilíbrio individual, buscando auxílio nas bibliotecas. 

Ainda, de acordo com Chiavenato (2004, p.102),  

Tal ajustamento não se restringe a satisfação das necessidades fisiológicas e 

de segurança – as chamadas necessidades vegetativas, mas envolve também 

a satisfação das necessidades sociais, de estima e de auto-realização às 
chamadas necessidades superiores. 

          A necessidade de manuseio dos livros, ou como material básico para realização das 

pesquisas, relaciona-se à questão social e auto-realização, pois o meio em que o indivíduo 

convive traz resultados satisfatórios.  Segundo Chiavenato (2009, p. 143), o “o nome de clima 

organizacional dado ao ambiente interno existente entre os membros da organização”, está 

conectado à ideia de clima organizacional, pois está intimamente relacionado com o grau de 

motivação de seus participantes/leitores. Isto poderá produzir relações de satisfação, de 

animação, interesse, colaboração etc. 

Conclui-se que, muito precisa ser feito para que a biblioteca seja um lugar que volte a 

ser procurada pelos discentes, docentes e estudiosos, pois, um dos problemas acadêmicos é a 

falta de interesse, por parte dos alunos, que vem se estendendo ao longo dos anos, em 

frequentar as bibliotecas físicas.  

Mesmo com a existência da biblioteca digital, seria de grande valia, a frequência dos 

alunos nas bibliotecas, pois, o espaço físico poderia ser utilizado para outros fins que venham 

agregar na cultura do estudante, principalmente a dos acadêmicos do nosso país. É necessário 

que haja alguma forma de motivação para atrair mais visitantes às bibliotecas, e que percebam 

que, ademais de ser um lugar para eruditos, é também um lugar onde aprendam a ser, de 

forma que a cultura seja sempre agregada e não subtraída.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1Geral 

Estimular o aluno a utilizar a biblioteca como forma primordial de estudo, sendo ela virtual ou 

física. 

2.2 Específicos 

 Implantar projetos que estimulem os alunos a conhecerem melhor a forma de 

manusear a biblioteca. 
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 Apresentar aos alunos, a forma física e digital, para poderem ter acesso aos livros e 

artigos de modo eficiente, cômodo e interessante. 
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3.DESENVOLVIMENTO 

 

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA GESTÃO DAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS AO LONGO DOS ANOS 

 

JÉSSICA VITÓRIA FERREIRA NELIS
1
 

MS. FÁTIMA YUKARI AKIYOSHI FRANÇA
2
 

 

RESUMO 

Introdução: O presente trabalho apresenta a relevância, do uso da biblioteca pelos alunos, 

inclusive nas instituições superiores, onde as formas de manusear os livros vêm modificando-

se ao longo dos tempos, pelas mídias digitais. Por essa razão, observou-se que muitas 

Universidades têm buscado novas formas de avanço, pelo uso do meio digital e, assim, a 

procura por livros físicos antigos nas bibliotecas tem sido escasso. Atualmente, a facilidade de 

poder realizar as buscas de informações pela Internet tem facilitado a vida das pessoas, 

inclusive pela velocidade do resultado, já que muitos deparam-se pela falta de tempo, e assim, 

a mídia torna-se um meio que causa comodidade. Objetivo: Estimular o aluno a utilizar a 

biblioteca como forma primordial de estudo, sendo ela virtual ou física. Materiais e métodos: 

O trabalho desenvolveu-se de forma didática, por meio de pesquisa bibliográfica, de natureza 

explicativa, pois o objeto analisado da pesquisa, foi ressaltar a importância para os 

acadêmicos, sobre a biblioteca em uma instituição de ensino superior, a forma como estão 

sendo oferecidos os materiais e suas buscas. Para basear-se nessa temática, foi necessário 

analisar os estudos de Chiavenato (2009) e Campbell (2016), para que busque-se organização, 

ou um clima organizacional, dentro de qualquer empresa e suas repartições, pois, assim, a 

biblioteca proporcionará uma relação com grau de motivação aos seus participantes/leitores. 

Resultados: Analisou-se que é preciso que os docentes e toda comunidade acadêmica 

incentivem, cada vez mais, seus alunos a frequentarem física ou virtualmente as bibliotecas 

para realizarem pesquisas sustentáveis. Conclusão: Conclui-se que a necessidade de 

manuseio dos livros, ou como material básico para realização das pesquisas, relaciona-se à 

questão social e auto realização, pois o meio em que o indivíduo convive traz resultados 

satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Biblioteca. Informações. Meio Físico e Digital. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The present work presents the relevance of the use of the library by the 

students, even in the higher institutions, where the ways of manipulating the books have been 

changing over time, through digital media. For this reason, it has been observed that many 

                                                             
1 Autora: Graduanda em Administração pelo UNICERP. 
2 Orientadora: Professora do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio-UNICERP-, Mestre em Teoria Literária 

pela Universidade Federal de Uberlândia-UFU.   
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Universities have been searching for new ways of advancing through the use of the digital 

medium, and thus the demand for old physical books in libraries has been scarce. Nowadays, 

the ease of being able to search for information over the Internet has made life easier for 

people, including the speed of the result, since many are faced with a lack of time, and thus, 

media becomes a means of comfort. Objective: To stimulate the student to use the library as a 

primordial form of study, being it virtual or physical. Materials and methods: This research 

was carried out in a didactic way, through bibliographic research, of an explanatory nature, 

since the object of the research was to highlight the importance for academics, the library in 

an institution of higher education, how the materials and their searches are being offered. In 

order to be based on this theme, it was necessary to analyze the studies of Chiavenato (2009) 

and Campbell (2016), in order to find an organization, or an organizational climate, within 

any company and its departments, because, thus, the library will provide a relation with 

degree of motivation to its participants / readers. Results: It was analyzed that teachers and 

the entire academic community should increasingly encourage their students to physically or 

virtually attend libraries to carry out sustainable research. Conclusion: It is concluded that the 

need to handle books, or as basic material for conducting research, is related to the social 

question and self-realization, because the environment in which the individual lives brings 

satisfactory results. 

 

Keywords: Library. Information. Physical and Digital Media. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca é o lugar onde, os estudantes e os amantes da leitura e de estudos 

acadêmicos, realizam pertinentes leituras para satisfazer ou instigar as pesquisas e estudos. 

Sabe-se que, na história da humanidade, a biblioteca mais antiga foi construída na antiga 

Assíria, atualmente conhecida como Iraque, no século VII A.C, de acordo com as informações 

de Redarte/RJ (2009).  Portanto, desde a antiguidade até a atualidade, a biblioteca segue sendo 

o lugar onde reúnem-se milhares de exemplares dos resultados científicos, literários, 

periódicos e acadêmicos.   

Com o avanço da tecnologia, a biblioteca também necessitou transformar-se e adaptar-

se ao novo modelo, para facilitar e auxiliar nas buscas pelo material, talvez, de modo mais 

prático e acessível possível, possibilitando o manejo e alcance a todos, uma vez que, a maioria 

das pessoas possui acessos a Internet, que é um meio prático e que acaba sendo uma 

concorrente direta das bibliotecas, e se mal manejadas, podem resultar em um desastre 

acadêmico. Por essa razão, as bibliotecas universitárias buscaram cercar-se de profissionais 

especializados na área, funcionários capacitados para o atendimento no geral e equipamentos 

tecnológicos digitais para atender a necessidade daqueles que frequentam a biblioteca. 
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A história das bibliotecas está marcada por fatos de pura resistência do conhecimento, 

ela vem sofrendo ao longo dos anos com a ação do tempo, como as guerras e a censura. Na 

Idade Média, quase foram extintas, elas conseguiram, mais uma vez, se salvarem e foram 

resgatadas no romance: O Nome da Rosa. A biblioteca é a metáfora da Fênix, que era uma 

ave fabulosa, durava muitos séculos, e, quando queimadas, renascia das próprias cinzas.  

Com o avanço da tecnologia, pode-se dizer que, metaforicamente a Fênix da 

atualidade, apresenta-se com o auxilio digital, uma vez salva em suas memórias virtuais, 

mesmo que haja um incêndio, ela pode ressurgir das cinzas para que ninguém possa apagar o 

que foi registrado durante o tempo e a história da humanidade. A biblioteca é o lugar onde 

reúnem conhecimentos, de forma organizada, com intuito de preservar tudo aquilo que foi 

dedicado às pesquisas e conhecimentos no geral.  

Segundo Chiavenato (2004, p.102), “os recursos humanos, como decorrência do 

conceito de motivação – em nível individual, surge o conceito de clima organizacional – ao 

nível da organização, como importante aspecto do relacionamento entre pessoas e 

organizações”. Assim, vimos que as pessoas engajam-se continuamente, no processo de 

ajustamento, a uma variedade de situações, no sentido de satisfazer a suas necessidades e 

manter certo equilíbrio individual, buscando auxílio nas bibliotecas. 

Ainda, de acordo com Chiavenato (2004, p.102),  

Tal ajustamento não se restringe a satisfação das necessidades fisiológicas e 
de segurança – as chamadas necessidades vegetativas, mas envolve também 

a satisfação das necessidades sociais, de estima e de auto-realização às 

chamadas necessidades superiores. 

          A necessidade de manuseio dos livros, ou como material básico para realização das 

pesquisas, relaciona-se à questão social e auto-realização, pois o meio em que o indivíduo 

convive traz resultados satisfatórios.  Segundo Chiavenato (2009, p. 143), o “o nome de clima 

organizacional dado ao ambiente interno existente entre os membros da organização”, está 

conectado à ideia de clima organizacional, pois está intimamente relacionado com o grau de 

motivação de seus participantes/leitores. Isto poderá produzir relações de satisfação, de 

animação, interesse, colaboração etc. 

Conclui-se que, muito precisa ser feito para que a biblioteca seja um lugar que volte a 

ser procurada pelos discentes, docentes e estudiosos, pois, um dos problemas acadêmicos é a 

falta de interesse, por parte dos alunos, que vem se estendendo ao longo dos anos, em 

frequentar as bibliotecas físicas.  
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Mesmo com a existência da biblioteca digital, seria de grande valia, a frequência dos 

alunos nas bibliotecas, pois, o espaço físico poderia ser utilizado para outros fins que venham 

agregar na cultura do estudante, principalmente a dos acadêmicos do nosso país. É necessário 

que haja alguma forma de motivação para atrair mais visitantes às bibliotecas, e que percebam 

que, ademais de ser um lugar para eruditos, é também um lugar onde aprendam a ser, de 

forma que a cultura seja sempre agregada e não subtraída.  

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho desenvolveu-se de forma didática, por meio de pesquisa 

bibliográfica, de natureza explicativa, pois o objeto analisado, da pesquisa, foi ressaltar a 

importância para os acadêmicos, sobre a biblioteca em uma instituição de ensino superior, a 

forma como estão sendo oferecidos os materiais e suas buscas. É necessário compreender 

como a biblioteca, em uma instituição de ensino superior, está oferecendo os materiais e suas 

buscas, pois, consequentemente, de acordo com as suas estratégias de atendimento, a 

frequência das visitas dos alunos à biblioteca da instituição onde estudam, ocorrerá de forma 

prazerosa.  

Para que a pesquisa desenvolvesse, a partir da temática citada, foi fundamentada nas 

bases teóricas de autores como Campbell (2016), Chiavenato (2004 e 2009), Borgman (2000) 

e Pereira (2018), que abordam tanto a temática do empreendedorismo como “problemas 

relacionados ao desenvolvimento da biblioteca digital, a história das bibliotecas e a chamada 

infraestrutura global de informação”. Seguiu-se também, os padrões da ABNT (Associação 

brasileira de normas de trabalho), para embasar-se nos critérios para elaboração de um 

trabalho acadêmico.  

 

3.3. RESUTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 A história das bibliotecas 

 

A história das bibliotecas está marcada por fatos de pura resistência do conhecimento, 

ela vem sofrendo ao longo dos anos a ação do tempo, como as guerras e a censura. Na Idade 
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Média, quase foram extintas, elas conseguiram, mais uma vez, se salvarem e foram resgatadas 

no romance: O Nome da Rosa. Percebeu-se também, que as bibliotecas é a metáfora do Fênix, 

que era uma ave fabulosa, durava muitos séculos, e, quando queimadas, renascia das próprias 

cinzas.  

        Em suas construções físicas, as primeiras bibliotecas eram e são chamadas mineiras, 

pois eram constituídos de tabletes de argila, depois veio os vegetais e animais, constituídos 

de valor dos papiros e pergaminhos. Estas eram as bibliotecas dos babilônicos, assírios, 

egípcios, persas e chineses. Mais tarde, fabricados pelos árabes, o papel a de livros, 

propriamente ditos. Os historiadores acreditam que a biblioteca mais antiga é a de Elba, de 

acordo com CAMPBELL (2016), formada de placas de argilas escritas para registros de 

pagamentos. 

          A mais famosa é a de Alexandria, no Egito, de acordo com PEREIRA (2018). Outras 

bibliotecas tiveram grande importância como: Judaicos em Gaza, Hattusa Amatalia, na 

Pergoma. Os gregos passeiam em bibliotecas, mas os mais importantes eram particulares, de 

filósofos e teatrólogos, a partir do século XVI é que realmente se transformaram no que 

sabemos nos dias atuais. No Brasil eram constituídas de livros pelo rei de Portugal, Dom 

José I, trazido por Dom João VI, ao Brasil, em 1807. 

          Atualmente, as bibliotecas vêm adaptando-se ao processo de inovação das tecnologias, 

apesar dos livros serem campeões por terem grande parte ainda como acervos públicos ou 

privados. Assim, as bibliotecas, estão utilizando-se de armazenamentos em CD-ROM, 

multimídia, Internet, e outros dados eletro/eletrônicos. 

          A sociedade vem passando por um período de transformação tecnológica, no passado 

as bibliotecas eram repletas de livros grandes e pesados, eram administrados por monges e 

membros de igrejas, de acordo com Pereira (2018). Com a decorrer do tempo, cedeu lugar à 

biblioteca, fornecedora de informações, podendo ser acessada por qualquer pessoa, com os 

recursos da informática. É possível converter elementos da física, em material para realidade 

virtual, pois assim, facilita-se a transferência da informação. Nas bibliotecas universitárias, o 

tradicional e o virtual caminham lado a lado para que o andamento das pesquisas sejam 

eficazes. 

 Historicamente, segundo Redarte/RJ (2009), sabe-se que a primeira biblioteca foi 

construída em Nínive, a cidade mais importante da Assíria (atual Iraque), pelo rei 

Assurbanipal II, por volta do século 7 a.C. Nela, foram armazenadas milhares de tabuletas 
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escritas com caracteres cuneiformes, a mais antiga forma de escrita que se conhece, segundo 

Silva 2017, onde escreve sobre Os povos da Mesopotâmia. 

Portanto, observa-se que a biblioteca é um dos meios que auxiliou na compreensão 

da história da humanidade e tem sido, até os dias atuais, a forma mais eficaz para poder 

levar a história a diante. Atualmente, com as novas tecnologias, tem-se modificado nas 

formas em seu uso, pois a Internet vem auxiliando cada vez mais os estudiosos e leitores, 

por ser uma forma ágil e que atende com muita velocidade as informações almejadas por 

todos. Talvez, por essa razão, as pessoas têm se afastado das bibliotecas convencionais.  

 

3.3.2 Planejamento de clima organizacional 

 

Segundo Chiavenato (2004, p.102), “os recursos humanos, como decorrência do 

conceito de motivação – em nível individual, surge o conceito de clima organizacional – ao 

nível da organização, como importante aspecto do relacionamento entre pessoas e 

organizações”. Assim, vimos que as pessoas engajam-se continuamente, no processo de 

ajustamento, a uma variedade de situações no sentido de satisfazer a suas necessidades e 

manter certo equilíbrio individual, assim, tecnologicamente, as bibliotecas e seus visitantes 

buscam manter o conceito organizacional necessário para o bom funcionamento desse 

recinto. 

Ainda de acordo com Chiavenato (2004, p.102),  

Tal ajustamento não se restringe a satisfação das necessidades fisiológicas 
e de segurança – as chamadas necessidades vegetativas, mas envolve 

também a satisfação das necessidades sociais, de estima e de auto- 

realização, as chamadas necessidades superiores. 

          A necessidade de manuseio dos livros, ou como material básico para realização das 

pesquisas, relaciona-se à questão social e auto realização, pois o meio em que o indivíduo 

convive traz resultados satisfatórios.  Segundo Chiavenato (2009, p. 143) o “o nome de 

clima organizacional dado ao ambiente interno existente entre os membros da organização”, 

está conectado à ideia de clima organizacional, pois está intimamente relacionado com o 

grau de motivação de seus participantes/leitores. Isto poderá produzir relações de satisfação, 

de animação, interesse, colaboração etc. 

 

3.3.3 O papel do bibliotecário  
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O bibliotecário, como agente principal de uma biblioteca, atua juntamente com os 

profissionais das areas sociais da biblioteconomia, e para um bom funcionamento, 

dependerá da forma como eles foram preparados academicamente, como foram orientados, a 

fim de que alcance em seu trabalho, uma técnica que inclua cada vez mais uma postura 

crítica e proativa.  

Observa-se que a atitude do bibliotecário fará com que os estímulos para a leitura 

sejam aguçados perante os alunos, pois, sua capacidade em atualizar-se conforme as 

necessidades tecnológicas farão passar segurança para aqueles que necessitem desta 

ferramenta para seguir a vida acadêmica. Para isso, é necessário que o profissional seja 

ativo, que interaja sempre que for preciso com seus usuários, pois a sua função primordial é 

passar informação para quem a necessite. Assim, consequentemente, este profissional 

também será o conquistador de bons resultados no mercado de trabalho. 

 De acordo com  Carvalho (2006), observa-se que “no espaço de informação que 

compreende a disseminação efetiva e o seu uso, requer, cada vez mais, a intervenção do 

especialista o profissional de informação”. Portanto, o profissional de biblioteconomia deve 

estar sempre apto e pronto para atender e vencer os desafios propostos na busca das 

informações.  

 

3.3.4 O futuro das bibliotecas universitárias 

 

Muito se tem estudado que, a cada dia, as pessoas têm buscado outros meios, sem 

serem os livros convencionais, para as pesquisas, como os meios digitais e, por isso, 

percebe-se que a visita dos leitores em bibliotecas físicas tem diminuído. O intuito de 

resgatar a frequência dos alunos e pesquisadores, de um modo geral, é um desafio para esta 

questão. Atrair mais estudiosos para a biblioteca é imprescindível para melhorar a qualidade 

do leitor. 

 O futuro da universidade, pensado em 1997, foi objetivo de grande discussão quando 

o guru Peter Drucker, de acordo com Rosenstein (2016), mencionou que as universidades 

seriam relíquias. Mas, com o surgimento do primeiro livro impresso, Lenzner e Johnson, 

levantaram diversos problemas como: a necessidade do aumento de verbas e a 

especialização entre pesquisa e ensino nos últimos anos. Porém, essa problemática entrou 

em colapso e, com certeza, pensou-se na biblioteca universitária como um espaço novo, 

precisava-se então, de mudanças para ocupar lugar importante na vida acadêmica.  
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          Assim, com o avanço da tecnologia de informação, as bibliotecas transformaram-se, 

ajustando-se com a tecnologia, porém, ainda são necessários muitos ajustes para 

acompanhar as novidades tecnológicas, para que o estudante venha a ter oportunidades de 

aprendizado. 

 É preciso realizar pesquisas organizacionais dentro da biblioteca para saber o que 

deve ser melhorado, de acordo com a realidade da instituição, de acordo com o Blog 

Bibliotecas e Acervos (2018), “é necessário que se façam análises de cenário atual; que haja 

definição dos objetivos a curto, médio e longo prazo; definição de estratégias a serem 

aplicadas na biblioteca; elaboração de programas de ações para colocarem em prática o 

planejamento eficiente”.  

O que pode ser compreendido é que, ainda que seja escassa a política de incentivo à 

leitura no Brasil, existem profissionais engajados que incorporam projetos e atividades para 

o incentivo à leitura no meio acadêmico e, para isso, as estratégias devem ser bem 

demarcadas para que haja êxito em suas aplicações.  

 Todavia é uma atividade desafiadora, pois a educação brasileira poderá tornar-se 

uma indústria de conhecimento e aprendizado. Para isso, o presente estudo ateve-se em 

contribuir para reflexão do papel na biblioteca, do mundo contemporâneo, pois as novas 

práticas profissionais dependem de materiais, de tecnologia, para que as informações sejam 

cabíveis para estruturar qualquer tipo de estudo almejado.  

É necessário que haja criatividade por parte dos bibliotecários, criar atividades para 

que estimule o aluno a utilizar a biblioteca é um grande estímulo para os discentes, pois, 

como foi dito, os livros oferecem a base da sapiência, é a forma primordial de estudo, sendo 

ela virtual ou física. Assim, cabe ao bibliotecário e sua equipe, elaborar, implantar e 

programar atividades como: declamação de poemas, leitura poética e, até mesmo, um café 

com leitura. Estas seriam algumas formas para chamar a atenção dos discentes para poderem 

marcar presença nos espaços físicos da biblioteca de suas instituições. 

Por conseguinte, cada vez mais, é necessário que busque alternativas para chamar o 

acadêmico nas bibliotecas das dependências universitárias que pertencem, para que exista 

interesse na busca de conhecimentos, e assim, utilizar-se da biblioteca como um bem 

patrimonial, necessário para o crescimento pessoal.   

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Observou-se que o desinteresse em ler um bom livro está sendo uma atitude comum 

entre os jovens, pois, boa parte deste hábito tem consequência pelo estímulo que recebeu 

desde sua infância. A busca por livros em bibliotecas tem diminuído nos últimos anos, 

inclusive nas bibliotecas físicas, pois, esta situação se dá por vários motivos. Um deles é a 

falta de tempo ou falta de interesse. Isso significa que o desinteresse pela leitura está 

acarretando sérios problemas, resultando-se em pessoas que não sabem nem sequer o que é 

folhear um livro.  

Este trabalho teve a finalidade de apresentar reflexões, que nos tempos de hoje, a 

Internet tem ocupado um lugar significativo na vida das pessoas e, com isso, a comodidade 

pela facilidade tem ganhado lugar na rotina dos estudantes, pois facilita, e muito, na vida dos 

acadêmicos. Por essa razão, é necessário que haja atividades para que estimule o aluno a 

utilizar a biblioteca como forma primordial de estudo, sendo ela virtual ou física. Assim, 

cabe ao bibliotecário e sua equipe, elaborar, implantar e programar atividades para 

chamarem a atenção dos leitores e estudiosos e, assim, espera-se que os alunos possam 

marcar presença nos espaços físicos da biblioteca de suas instituições. 

É necessário que a equipe dos bibliotecários estejam sempre muito informados para 

poderem apresentar aos alunos, o que a biblioteca pode estar oferecendo, tanto a forma física 

como a digital, para poderem ter acesso aos livros e artigos de modo eficiente, cômodo e 

interessante.    

Conclui-se que, ainda, mesmo sendo pelas mídias, a leitura deve fazer parte da vida 

das pessoas, o importante é sempre estar realizando boas leituras, ler bons livros, mesmo que 

seja pelo computador, celular ou outros aparatos eletrônicos e mídias. Pois, acredita-se que a 

tecnologia deve ser utilizada, já que será a nova tendência das novas gerações deixarem cada 

vez mais em manusear livros, e assim, cada vez mais realizar leituras por meios digitais, 

porém, estas ações poderão perfeitamente ser realizadas nas bibliotecas físicas. Espera-se que 

ao passar dos anos, as bibliotecas acompanhem as tecnologias na mesma velocidade que elas 

se inovam.  
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os profissionais envolvidos, como: docentes, pesquisadores e inclusive, os bibliotecários, que 

neste caso, será o profissional que atenderá as necessidades primordiais. 

O profissional que atende nas dependências de uma biblioteca física e virtual deve 

sempre estar preparados para depararem-se com as buscas mais inusitadas para poder 

satisfazer os leitores, e assim, tornar-se o mediador que instigará os necessitados de 

informações a tornar prazerosa a ida nas dependências bibliotecárias. Para complementar, o 

bibliotecário e sua equipe necessitam conquistar seu espaço chamando a atenção por meio de 

atividades nos espaços de leitura, para que os visitantes possam descobrir o verdadeiro prazer 

de frequentar uma biblioteca.    

Mas, é necessário compreender que, mesmo sendo através dos meios digitais, a leitura 

deve fazer parte da vida das pessoas, o importante é sempre estar realizando boas leituras, ler 

bons livros, mesmo que seja pelo computador, celular ou outros aparatos eletrônicos.  

Portanto, conclui-se que é primordial o uso da tecnologia, pois ela deve ser utilizada já 

que é uma realidade e será a tendência das novas gerações deixarem cada vez mais em 

manusear livros, e assim, cada vez mais realizar leituras por meios digitais. Porém, ainda é 

certo ser um hábito erudito a frequência dos acadêmicos nas dependências das bibliotecas 

universitárias.  
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