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Resumo: Os bibliotecários estão passando por diversas transformações na sua prática 

profissional. Com isso, a educação continuada do profissional é essencial para que ele 

desenvolva com competência, suas atribuições. O objetivo desta pesquisa foi de 

identificar os motivos pelos quais, bibliotecários escolheram cursar um nível de alta 

capacitação, como o mestrado profissional. Esse estudo se justifica por possibilitar aos 

bibliotecários e futuros egressos a programas de pós-graduação conhecer alguns 

fatores motivacionais mencionados como relevantes e por possibilitar alinhar 

expectativas à posteriori entre sujeito, instituições de ensino e organizações. 

Participaram desta pesquisa 14 bibliotecários, de diversas organizações que pertencem 

ao Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UDESC. No trabalho 

foram constatados diversos motivos como: progressão salarial, incentivo da família, 

necessidade de capacitação profissional, interesse por pontuação em futuros concursos 

públicos, entre outros. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao processo contínuo de busca por aperfeiçoamento, qualificação, treinamento, 

chama-se educação continuada. Para Silva e Pontes (2013) a educação continuada 

ocorre, posterior a primeira graduação e a aprendizagem pode acontecer de maneira 

formal ou informal. 

Valentim (2002) menciona a importância da educação continuada ao dizer que 

esta ação é a base para que um profissional se torne competente. Isso, por que se deriva 

de um corpo teórico-prático, visto que é fundamentado na teoria e aplicado na atuação 

de cada espaço de trabalho.  

Os fundamentos para uma profissão encontram-se na tríade: formação, prática 

profissional e pesquisa (BORGES, 2004). Esse processo gera uma retroalimentação 

capaz de fomentar novas e renovadas práticas para a profissão, sejam elas em nível de 

ciência ou de atividade profissional. 

A iniciativa de crescimento deve partir inicialmente do próprio profissional, 

uma vez que o conhecimento é um valioso recurso estratégico, o qual promove o 

crescimento profissional (VALENTIM, 2002). Neste sentido, o profissional é o 

responsável pelo interesse em sua constante atualização, não estando restrita a 

instituição ao qual labora. 

Para o bibliotecário, dentre as vantagens diretas em se manter atualizado, 

destacam-se: a possibilidade de “[...] ampliar a empregabilidade, aumento do 

rendimento salarial, ampliação dos seus contatos profissionais e aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos na graduação” (SILVA; PONTES, 2013, p. 30). 

De acordo com a pesquisa realizada por Rocha e Araújo (2007), muitos 

profissionais encaram barreiras organizacionais para manterem-se atualizados, como 

por exemplo, as instituições de ensino superior no âmbito privado, que “[...] não 

contribuem ou não incentivam os profissionais a desenvolverem uma educação 

continuada” (ROCHA; ARAÚJO, 2007, p. 94).  
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Isso, é sem dúvida, um fator de desestímulo para os profissionais, no sentido de 

não poderem buscar atualização profissional, para desempenhar melhor suas 

atividades profissionais junto a estas instituições (ROCHA; ARAUJO, 2007). Em um 

comparativo entre Brasil e França pode-se observar que, se no Brasil há pouco 

incentivo explícito por parte das instituições, na França os empregadores têm a 

obrigação de oferecer uma formação continuada, bem como dão importância e 

estimulam esse tipo de atualização (CUNHA, 2000). 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Por se tratar de um fenômeno pouco conhecido, esta pesquisa possui caráter 

exploratório. Além disso, apresenta aspectos qualitativos, pois tem um viés social. 

Richardson (1999, p. 80) complementa que a pesquisa qualitativa é utilizada para “[...] 

compreender aspectos psicológicos cujos dados não podem ser coletados de modo 

completo por outros métodos devido à complexidade que encerra”. No âmbito da 

abordagem qualitativa, diversos métodos são utilizados de forma a se aproximar da 

realidade social, tal como: o método interpretativo da análise temática, que foi 

utilizado neste estudo. Visando apresentar de forma mais clara os fenômenos da 

pesquisa alguns dados serão demonstrados de forma quantitativa. 

O universo foi composto pelos bibliotecários matriculados no PPGInfo/UDESC, 

pertencentes as turmas 2016 e 2017. Para a escolha dos participantes houve três 

critérios de seleção: (1) que fossem bibliotecários; (2) que atuassem em uma 

organização, tendo o mesmo vínculo empregatício do início do curso e (3) que 

aceitassem participar da pesquisa.  

A busca por este profissional se deu, inicialmente, por meio dos dados 

disponíveis na secretaria do curso. Após essa análise documental, foi verificado quem 

eram os bibliotecários pertencentes ao PPGInfo/UDESC e foi feito o contato 

pessoalmente, ou por e-mail, a fim de confirmar o vínculo e a disponibilidade em 

participar da pesquisa. 
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Como técnica de coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada. 

Para proceder-se à realização de cada entrevista, os entrevistados foram contatados 

pessoalmente na universidade. Nesse contato foi decidido o local, a hora e o dia que 

poderia ser realizada a entrevista, conforme a disponibilidade dos mesmos. 

 

3 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

Por meio das entrevistas foi possível identificar quais foram os motivos, sejam 

eles internos ou externos pelos quais os sujeitos entrevistados decidiram fazer o 

mestrado profissional. Essa condição, contrapõem o que Walter e Baptista (2008, p. 

100) concluíram sobre a formação profissional dos bibliotecários quando consideraram 

que esses “[...]aparentemente relutam em prosseguir nos estudos, diminuindo, de 

certa forma, suas possibilidades de acesso a mercados diferenciados e, talvez, mais 

vantajosos, do ponto de vista das perspectivas profissionais e da remuneração.”  

Vejamos abaixo quais foram os principais motivos que levaram os profissionais 

a ingressar no mestrado profissional: 

 

Gráfico 1 – Principais motivos para ingressar no mestrado profissional. 

  

Fonte: Autoras, 2018. 

  

A grande maioria dos profissionais mencionaram duas intenções principais, 

sendo uma ligada à capacitação profissional e outra a consequente progressão salarial, 
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vinculado essa condição aos sujeitos funcionários públicos. É o que apresentam, como 

exemplo, os sujeitos: 

A primeira motivação é a parte financeira porque eu estou numa 

instituição pública que tem um plano de carreiras e que eu tenho uma 

progressão com base nessa formação que eu estou procurando no 

mestrado.(...)  Mas, com certeza não foi só isso, se eu não quisesse me 

dedicar, não tivesse interesse em evoluir nos estudos, no meu 

conhecimento eu não teria feito, pois não é motivação suficiente só o 

financeiro.  (sujeito 3) 

Para mim a principal motivação foi por causa da minha carreira, por 

que o mestrado ele aumenta 27% no meu rendimento, então o primeiro 

motivo é esse. (sujeito 7) 

(...) a principio foi por uma questão de conhecimento, aprimoramento. 

Mas outra é que tu também tem aqui na instituição, um incentivo, um 

aumento na remuneração, então isso também foi algo que me chamou 

a atenção e levou a querer fazer o mestrado. (sujeito 11) 

O mestrado profissional eu busquei, eu acho que por dois motivos 

principais, um deles é a questão do conhecimento e o meu trabalho 

estava me questionando muitas coisas que eu achei que poderia 

resolver indo buscar estudo; e a outra parte foi a financeira, por que 

aqui nós temos um incentivo a qualificação, então a união dessas duas 

coisas me levou a buscar. (sujeito 14) 

Outra situação que apareceu foi uma possível vantagem em futuros concursos 

públicos que poderiam considerar prova de títulos e neste caso, já haveria uma 

titulação que resultaria em melhores colocações. O sujeito 1 colocou essa situação. 

(...) isso dá um diferencial hoje no currículo e também a questão de 

concurso público que é a minha meta, a questão até na parte da prova, 

por quê tem concurso que alega títulos e também na questão de 

aumentar salário na esfera pública. (sujeito 1)  

A questão familiar também foi percebida como um fator gerador de motivação 

para realizar o mestrado. Mascarenhas e Roazzi (2015) consideram que o apoio 

familiar existente no processo de ensino-aprendizagem age como um fator que 

aumenta a confiança do estudante, pois assim percebem que a família almeja também 

pelo seu sucesso, apoia a sua dedicação e acreditam na sua capacidade. É o que 
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apresenta o sujeito 2, quando perguntado sobre as motivações para realizar o 

mestrado. 

Mais a família e também pelo fato de eu ter acabado de me formar e eu 

não tinha trabalho, então eu pensei que poderia, seria uma boa 

oportunidade continuar estudando. (sujeito 2) 

Além disso, foi mencionado a possibilidade de manter uma atividade 

acadêmica, visto a ausência temporal de emprego, no momento da abertura do 

processo seletivo do mestrado.  

Outros profissionais mencionaram como foco a oportunidade de se voltar para 

a educação continuada. O sujeito 4 mencionou que seu interesse seria: 

(...) para melhorar a minha situação profissional, estar me atualizando 

sempre, eu acho muito importante a atualização profissional, Eu acho 

assim que a formação permanente tem que acontecer 

permanentemente e que durante o período que eu adiei o mestrado eu 

fiz duas especializações, mas sempre com o desejo de fazer um curso 

do mestrado. (sujeito 4)  

A importância de manter sua atualização profissional ficou nítido nesta 

resposta, sendo o mestrado profissional uma possibilidade diante dos profissionais 

que já se capacitaram em outras esferas, sejam elas feitas por meio de extensão, 

especialização ou outra forma de capacitação. Assim, o mestrado foi reconhecido como 

um nível superior de capacitação.  

Outros sujeitos colocaram que o mestrado atingiria esse nível de qualificação, 

mas com um interesse particular de responder a um problema de pesquisa levantado 

durante a sua atividade laboral. É o caso dos sujeitos 12 e 13, conforme transcrição a 

seguir: 

(...) fui fazendo alguns cursos de graduação, e ai eu vi como isso estava 

me fazendo falta também de dar continuidade para a parte de pesquisa 

e ai coincidiu que eu tinha, veio à tona esse tema do meu projeto que 

estava me interessando já, que eu tinha notado no meu próprio 

trabalho e das coisas que estavam acontecendo né, então eu acho que  

casou. (sujeito 12) 
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(...) trabalhar um tema que eu já tinha trabalhado na especialização, se 

não fosse esse tema eu não entraria no mestrado, porque eu não teria 

nenhum outro interesse em pesquisa, mas com esse tema me deu 

interesse em fazer o mestrado. (sujeito 13) 

Esta sensibilidade, demonstrada pelos sujeitos, vai ao encontro do que detalhou 

Guimarães (2001), ao refletir sobre os cursos de biblioteconomia do Mercosul. O autor 

coloca que os profissionais encontram realidades, tais como: globalização, uso 

crescente das novas tecnologias e clientes mais informacionalmente mais exigentes, 

demandando uma reflexão dos atuais bibliotecários para se tornarem profissionais 

criativos e flexíveis que além de atender essa crescente necessidade, principalmente 

adiantem as mesmas. Esta capacidade de antecipação e reflexão sobre suas práxis é 

uma mola propulsora para novos conhecimentos e ampliação para a área de formação.  

Outra condição trazida pelos sujeitos, foi a possibilidade que o mestrado, da 

UDESC, oportunizou por ter cunho profissional e não acadêmico: 

Primeiro foi a vontade de me qualificar porque eu havia me formado 

em 2009, e vi uma oportunidade no mestrado profissional, porque eu 

não tenho vontade de ser professora e eu não tenho vontade de fazer o 

mestrado acadêmico (...) eu não tenho este perfil. E, o mestrado 

profissional me chamou atenção por este motivo. (sujeito 5) 

Eu não tenho perfil para mestrado acadêmico, (...) não tenho interesse 

em lecionar e (...) com o mestrado profissional da UDESC veio a 

oportunidade de eu aplicar o meu produto, no local de trabalho e não 

necessariamente na docência. (sujeito 6) 

O sujeito 6 também manifestou o interesse em uma parte prática do mestrado e 

de trazer um retorno palpável, de seus estudos, para a instituição laboral ao qual faz 

parte.  

Além da condição de a UDESC ofertar o mestrado profissional, houve por parte 

de um dos sujeitos, uma condição mais pessoal por escolher especificamente a 

instituição, conforme na fala a seguir. 

(...) eu fui fazer mestrado na UDESC que é onde eu havia me formado 

e sabia como eram as coisas, o clima lá, os professores e achei que era 

melhor ir para lá do que para outra instituição. (sujeito 12) 
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Outra questão verificada foi a possibilidade de ser visto de forma diferente na 

instituição e, assim também, colaborar com a imagem do profissional bibliotecário: 

(...) eu trabalho em uma instituição de ensino que a maioria dos 

professores são mestres e doutores, e apesar de eu ser técnico 

administrativo é legal tu conversar com eles, por que sempre rola 

assim um desdém né, por que tu és só uma ‘bibliotecariazinha’, então 

é legal. (sujeito 7) 

Outro sujeito relatou que veio procurar o mestrado com o intuito de suprir uma 

lacuna profissional, devido estar em uma ocupação na qual não tinha conhecimento 

anterior, conforme o descrito a seguir: 

(...) por eu nunca ter trabalhado na área de biblioteca escolar, foi meu 

primeiro desafio nessa área, por que eu sempre trabalhei com gestão 

de documentos, e com um público totalmente diferente do que eu 

tenho hoje. Então eu senti a necessidade de estar ampliando o meu 

conhecimento, em formação, estava bastante tempo parada também, 

sem estudar. (sujeito 8) 

Os motivos impulsionadores que levaram os sujeitos a procurar o mestrado 

foram diversos, conforme apresentado. Também foi percebido que muitos dos sujeitos 

não apontavam apenas um motivo, mas uma somatória de motivações ao optar por 

essa decisão para sua carreira. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os bibliotecários que participaram da pesquisa mencionaram diferentes 

motivos impulsionadores para realizar o mestrado profissional. Alguns destes 

envolviam progressão salarial, incentivo da família, necessidade de capacitação 

profissional, vantagens em futuros concursos públicos, afinidade com o mestrado 

profissional e não acadêmico, interesse pela instituição de ensino, entre outros.  

Houve também diferenças entre profissionais que possuem vínculo 

empregatício público e privado. Sendo os bibliotecários que atuam na esfera pública 

mais latentes quanto a questão de um possível aumento salarial. Também foi 
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percebido que alguns profissionais não gostariam de lecionar. Nesse caso, com a 

criação do mestrado profissional da UDESC, houve uma aproximação dos sujeitos com 

a universidade até participar do processo seletivo e efetivar o seu ingresso. 

Fica em aberto uma análise macro-organizacional com outros programas de 

pós-graduação que possuam o mestrado profissional para ampliar o conhecimento 

acerca dos motivos que os mestrandos procuram essa capacitação específica e assim 

possibilitar também a coordenação dos cursos um maior conhecimento dos 

mestrandos para melhorar a estrutura dos programas. 

Percebeu-se que a possibilidade de novos campos de investigação abre 

caminhos para se pensar o campo da biblioteconomia que é composto por vários 

saberes, mas parece ser pouco explorado quando se fala de discursos verbalizados 

pelos profissionais que fomentam a prática laboral. Desse modo, traz à luz as relações 

da biblioteconomia com as ciências sociais e humanas. 
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