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RESUMO 

 

Apresenta uma análise da visão dos estudantes e profissionais bibliotecários 
sobre o mercado de trabalho. Procura comparar a visão dos estudantes que 
ainda estão em formação com a realidade dos profissionais que já estão 
inseridos no mercado de trabalho. Objetiva identificar as percepções dos 
estudantes e profissionais em vários aspectos que estão relacionados a sua 
formação e relação com mercado de trabalho. Comparar essas percepções a 
fim de entender a relação teoria e prática dos estudantes e profissionais. Utiliza 
questionários aplicados na plataforma Survey Monkey a fim de coletar com 
precisão as visões dos respondentes para uma futura análise. Analisa os 
gráficos que se sucederam das questões que foram aplicadas em um 
questionário para cada segmento: estudantes e profissionais formados. Conclui 
diversos pontos em comum nas visões dos estudantes e profissionais, sendo o 
mais significativo, a falta de contato dos estudantes com ações do mercado de 
trabalho e dificuldade dos profissionais formados com a invisibilidade da 
biblioteconomia no cenário social. Comenta a importância do estágio para a 
formação do profissional. Finaliza com a necessidade de dar continuidade a 
pesquisa para se manter atualizado com as exigências do mercado de 
trabalho. 
 
 
Palavras-chave: Estudantes de biblioteconomia. Bibliotecários. Mercado de 
trabalho. 
  



ABSTRACT 
 

It presents an overview of the analysis of students and librarians on the job 
market. It aims to compare the point of view of the undergraduate students to 
the reality of professionals who are already in the job market. It attempts to 
identify the perceptions of students and professionals in various aspects that 
are related to their graduation and relationship to the job market. Data collection 
was conducted through online questionnaires at the Survey Monkey platform 
applied to each segment studied (students and librarians). In the analysis, many 
similarities were identified in the views of students and professionals. The most 
significant similarity identified was the lack of contact of students with shares of 
the labor market and difficulty of undergraduates with the invisibility of 
librarianship on the social scene. It highlighted the importance of internships for 
professional graduation. At the end, the need to constant research to keep up 
with the demands of the job market. 
 
Keywords: Library Science Student. Librarian. The job market. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Fazer um curso na graduação como a biblioteconomia, que sofre com 

problemas de invisibilidade social, pode afetar as expectativas com relação ao futuro 

na profissão, principalmente quando se trata de oportunidades de trabalho na 

sociedade que em grande parte não conhece ou não valoriza o trabalho do 

bibliotecário. Partindo dessa constatação, o tema desse trabalho trata da visão que 

os estudantes e profissionais possuem sobre o mercado de trabalho. 

 O trabalho parte do seguinte problema de pesquisa: Qual a 

expectativa/realidade dos estudantes e profissionais de Biblioteconomia em relação 

ao mercado de trabalho?   

Este trabalho tem como objetivo geral compreender quais as expectativas dos 

profissionais em formação e compará-las com a realidade dos profissionais que já 

estão no mercado de trabalho.  

Como objetivos específicos, estabeleceu-se: 

a) identificar a percepção dos estudantes nos vários aspectos relacionados a 

sua futura profissão,  

b) levantar a percepção dos profissionais bibliotecários sobre sua atuação, 

sua formação profissional e sua inserção no mercado de trabalho 

c) comparar as duas visões apresentadas sobre a formação e inserção no 

mercado de trabalho 

 A relevância do presente trabalho está na possibilidade de se traçar uma 

comparação entre como os estudantes de biblioteconomia se veem no mercado de 

trabalho e como realmente acontece com os profissionais que já estão formados e 

inseridos no mesmo. 

 Após ter sido feito uma pesquisa bibliográfica para entender como a literatura 

tem abordado os assuntos pertinentes aos profissionais da informação no mercado 

de trabalho e como os estudantes tem se posicionado quanto a sua futura profissão, 

se fez necessário realizar uma pesquisa junto aos estudantes e profissionais para 

dar continuidade à pesquisa.  

Para serem ouvidos estudantes das três universidades que oferecem o curso 

de biblioteconomia no estado do Rio de Janeiro, a saber, Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi disponibilizado um questionário 
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online aos estudantes por meio da plataforma Survey Monkey, que é específica para 

a criação de questionários para serem respondidos em grande escala. O link gerado 

foi divulgado aos alunos através de e-mail e grupos de estudantes nas redes sociais. 

A mesma plataforma Survey Monkey foi utilizada para a aplicação do questionário 

específico aos profissionais bibliotecários. 

 Utilizando a escala Likert, método mais indicado para perceber o nível de 

satisfação de um grupo de pessoas, foi possível levantar as opiniões dos 

respondentes classificando-as entre cinco opções de resposta: concordo totalmente, 

concordo, não concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente. Após o 

término do prazo para respostas, a plataforma Survey Monkey gerou os gráficos 

com mais precisão na tabulação de dados, os quais serviram de base para as 

análises propostas. 

Sendo assim, o presente trabalho inicia com a pesquisa bibliográfica realizada 

sobre o tema, seguido da análise e discussão dos dados gerados pelos 

questionários aplicados aos dois segmentos, para então, tecer as comparações 

decorrentes. A análise foi subdividida em duas partes: a pesquisa com os 

estudantes de Biblioteconomia nas universidades situadas no Rio de Janeiro, e a 

pesquisa com os profissionais bibliotecários. 

Espera-se que este trabalho de conclusão de curso consiga traçar 

comparações concisas possibilitando que os leitores possam entender a visão de 

cada grupo estudado e perceba as reais necessidades e expectativas de cada um 

relacionado a Biblioteconomia e ao mercado de trabalho.  
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2. O BIBLIOTECÁRIO NA SOCIEDADE 

  

 Para se falar com prioridade do mercado de trabalho do bibliotecário é 

necessário conhecer as barreiras que esse profissional enfrentou e ainda enfrenta 

para sobreviver com a profissão até os dias de hoje.  

 

 

2.1 Biblioteconomia e seu desenvolvimento 

 A origem da palavra Biblioteconomia é a seguinte: biblion (livro) + théke 

(caixa) + nomos (regras), ou seja, linguisticamente falando, algo que seja 

relacionado com regras para armazenar livros em determinados espaços (Fonseca, 

2007).  Considerada uma das profissões mais antigas da sociedade, ela pode ser 

encontrada em diversos lugares do mundo, cada qual, com suas particularidades:  

No Vocabularium bibliothecarii da Unesco, estão indicadas as 
seguintes palavras ou expressões correspondentes ao português 
biblioteconomia em cinco línguas: librarianship na Inglaterra e library 
science nos Estados Unidos da América; bibliothéconomie na 
França; Bibliothekswissenschaft, Bibliothekswesen ou Bibliotheksfach 
na Alemanha [...] (FONSECA, p.1, 2007). 

 Uma   das profissões que tem existência mesmo antes de Cristo, a 

Biblioteconomia foi ganhando força conforme a população foi se organizando como 

sociedade e percebendo a necessidade de coordenar e armazenar seus 

conhecimentos.  Um exemplo claro é o caso da Biblioteca de Alexandria, 

considerada uma das mais famosas e importantes da Antiguidade. Segundo Ortega: 

Parte do acervo desta biblioteca foi constituído principalmente a partir 
de um decreto de Ptolomeu III em que todos os navios que parassem 
em Alexandria tinham que entregar seus livros para serem copiados 
(após a cópia, às vezes devolviam-se os originais, às vezes as 
cópias). O objetivo era o de uma biblioteca que abrigasse a 

totalidade do conhecimento humano registrado. (ORTEGA, 2004) 

 As bibliotecas da idade média também tiveram notável importância no 

desenvolvimento da Biblioteconomia, onde os sacerdotes acreditavam ter o poder de 

deter todo o conhecimento do mundo, por isso suas bibliotecas eram plenas.  Já o 

Renascimento, trouxe consigo o sentido de biblioteca particulares, hoje conhecidas 

como as bibliotecas mais modernas. E na Revolução Francesa, o sentido de 
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biblioteca pública se altera sendo permitido o acesso do público aos livros e não só 

por pessoas detentoras das bibliotecas.  

 Mas foi a criação da impressa por Johannes Gutenberg que traçou um marco 

fundamental para a produção de livros de forma mais acelerada, pois não seria mais 

necessário aguardar o longo tempo para a sua reprodução como era praticada pelos 

copistas da época, o que veio a facilitar, a comunicação e disseminando a 

informação.  

Esta revolução tecnológica impulsionou a produção do livro, 
contribuindo para seu barateamento e acelerando e ampliando sua 
distribuição. Também propiciou o rompimento do monopólio que a 
Igreja exercia sobre a produção editorial. (ORTEGA, 2004) 

 Com os anos e os avanços na sociedade, a Biblioteconomia vai ganhando 

credibilidade na organização de acervos, graças a grandes nomes como Shiyali 

Ramamrita Ranganathan, Melvil Dewey, Paul Otlet, entre muitos outros. Eles 

desenvolveram sistemas e regras que são seguidos até os tempos de hoje.  

 Em cada país do mundo, a Biblioteconomia se desenvolveu de uma forma e 

teve seus pontos fortes declarados a partir das necessidades de cada local. No 

Brasil, as criações da Biblioteca Nacional, do Conselho Federal de Biblioteconomia e 

das Escolas de Biblioteconomia, foram determinantes para torná-la uma profissão e 

buscar seu reconhecimento na sociedade.  

 

2.2 Bibliotecário e sua evolução   

A profissão bibliotecário é tão antiga quanto a Biblioteconomia, porém o 

profissional dessa área vem sofrendo, ao longo dos anos, mudanças consideráveis 

de colocação social. Na Antiguidade, junto a Biblioteca de Alexandria, o bibliotecário 

era visto como um aconselhador, que detinha o conhecimento de todos os livros que 

estavam ali e sua função primordial era exatamente essa, saber lidar com diversos 

tipos de livros.  

Na Biblioteca de Alexandria o bibliotecário tinha um papel muito 
importante, pois as suas funções transcendiam as obrigações 
habituais. Além de ser encarregado de reorganizar as obras dos 
autores, atuava também como tutor dos príncipes reais, orientando-
os nas leituras que deveriam fazer. Devido a esse papel de destaque 
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o bibliotecário-chefe deveria possuir uma cultura humanista e ser um 

filólogo. (RODRIGUES, et al., p. 84, 2013) 

 Na Idade Média, com a predominância de bibliotecas das ordens religiosas, a 

Igreja se considerava a detentora do conhecimento. Os bibliotecários eram 

sacerdotes, responsáveis por fazer as cópias dos livros, eram os únicos que tinham 

acesso à informação e não existia uma preocupação em disseminar a mesma.  

 Segundo Rodrigues (2013), entre os séculos XII e XV ocorreram muitas 

mudanças intelectuais e sociais, como o surgimento das Universidades. E é aqui 

que os bibliotecários começam a ser requisitados a fim de ajudar os estudantes 

universitários com catálogos, indicações de possíveis lugares para encontrar a 

informação solicitada, entre outros.  

 A invenção da impressa, a criação de bibliotecas públicas, o impulso da 

relevância social que a biblioteca passar a ter, trouxeram consigo a clareza na 

atuação do bibliotecário. De um provedor de leitura e captação de leitores, ele passa 

a ser requisitado a atuar de forma mais técnica, na organização e disseminação da 

informação. Pois com a explosão bibliográfica, fica inviável que o profissional dê 

conta de conhecer todos os livros do seu acervo e consiga armazenar na memória 

todo aquele conteúdo a fim de transmitir aos usuários. 

Para dar conta dessa explosão bibliográfica, o bibliotecário passou a 
se preocupar mais com os processos técnicos, em especial a 
catalogação e a classificação, do que com os serviços aos leitores, 
sedimentando a imagem de um profissional tradicionalmente 
afundado entre livros. (RODRIGUES, et al., p. 85, 2013) 

 A partir daí é possível dar um salto para o século XX onde surge a Sociedade 

da Informação, que traz consigo as tecnologias e altera a colocação de diversos 

profissionais na sociedade, como a dos bibliotecários, que passam a ser conhecidos 

como Profissionais da Informação1, devido possuírem habilidades para trabalhar 

                                                             
1 [...] de forma extremamente simplista, o profissional da informação é aquele cuja 
ocupação especializada consiste em lidar com a informação. (TARGINO,2000, 
p.63) 
 
1 [...] a expressão - profissional na informação -, disseminada em nível mundial por 
teóricos como Manson (1990) e Ponjuan (1993,1995) e fortalecida pela Federação 
Internacional de Informação e Documentação (FID), ao criar um grupo de estudo 
dedicado ao moderno profissional da informação (MPI) é relativamente nova, haja 
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com a informação em seus mais diferentes suportes.  Agregar as tecnologias 

juntos aos processos diários das bibliotecas e locais de atuação do bibliotecário 

trouxe mudanças não só no âmbito trabalhista. Até mesmo os cursos de 

Biblioteconomia veem a necessidade de fazer uma reforma curricular para capacitar 

os futuros profissionais a atender às demandas sociais por informação, modificadas 

com o uso das tecnologias.  

 Entre o medo de obsolescência e de ser substituído por profissionais de 

outras áreas, os bibliotecários passam a ver a necessidade de lutar pelo seu lugar 

na sociedade e se capacitar cada vez mais, para acompanhar as mudanças 

tecnológicas. Em vez de ser um profissional só focado em livros, buscou tornar-se 

gestor, coordenadores de bibliotecas, centro de informações, operador de sistemas 

automatizados, entre muitas outras novas áreas de atuação, que a Sociedade da 

Informação trouxe consigo. 

 

  

2.3 Mercado de trabalho e competências do Bibliotecário 

 Os reflexos gerados pela Sociedade de Informação e as novas áreas de 

atuação do bibliotecário no mercado de trabalho, trouxe consequentemente uma 

mudança nas competências que ele necessitar possuir ou desenvolver para estar 

apto a trabalhar com qualquer formato de informação.   

O profissional desta área [Ciência da Informação] se encontra em um 
ponto no presente entre o passado e o futuro. Convive com tarefas e 
técnicas tradicionais de sua profissão mas precisa atravessar para 
uma outra realidade, para onde estão indo seus clientes, e aprender 
a conviver com o novo e o inusitado, numa constante renovação de 
seus conhecimentos e do seu agir no trabalho. (SMIT; BARRETO 
apud RUBI, et. al., 2006, p. 80) 

  As mudanças não foram apenas nos âmbitos de trabalho, mas em toda a 

forma da sociedade de forma geral (pessoas, instituições, etc) usar e acessar 

informação. Com isso o perfil do bibliotecário sofreu alterações de acordo com a 

demanda social. 

                                                                                                                                                                                              
vista que se vincula à chamada sociedade da informação ou sociedade do 
conhecimento. (TARGINO, 2000, p.62) 



20 
 

Acredito sim que o bibliotecário contemporâneo (ou o bibliotecário 
hodierno) teve suas características, seu perfil, suas funções 
modificadas, alteradas, (como as terá constantemente 
transformadas), pois essa é uma exigência, até mesmo de 
sobrevivência, imposta pela sociedade a todas às profissões. 
Acompanhar as mudanças sociais implica, em qualquer área, uma 
modificação interior. A biblioteconomia - e os bibliotecários – não 
ficou alheia as transformações sociais e, para acompanhar tais 
transformações, foi obrigada a se modificar, a se adequar às 
necessidades informacionais da sociedade. (ALMEIDA JÚNIOR, 
2000, p. 32).  

 Na literatura moderna, é possível encontrar várias definições para as novas 

competências dos bibliotecários fazendo com que sua atuação não se restrinja 

somente a bibliotecas, entre elas: capacidade de trabalhar com grandes equipes, ter 

postura profissional, criatividade, iniciativa, ser capaz de lidar com diversos tipos de 

sistemas informatizados, atender de forma eficaz as necessidades informacionais do 

seu usuário, flexibilidade, ética, catalogar de forma crítica, classificar e indexar de 

forma concisa, tratar, organizar e disseminar a informação, entre muitas outras. 

 Conhecendo as novas tendências do mercado de trabalho, os bibliotecários 

passaram a buscar outros campos de trabalho que demandam informações 

sistematizadas que não fosse somente os lugares tradicionais, fazendo com que o 

próprio profissional perceba que o que é aprendido na graduação, é aplicável muito 

além do que em bibliotecas e livros. Tudo depende de como é feita a leitura da 

profissão. Porém ainda é possível encontrar um grupo de profissionais que se 

recusam a aceitar essas novas áreas de atuação, tendo então que romper uma 

barreira primeiramente interior, para depois aplicar no dia a dia. Como afirma Souto 

(2005, p.37) “[...] o maior desafio é fazer com que eles adotem/ assimilem “posturas” 

que lhes possibilitem perceber nichos de mercado que carecem de serviços 

especializados de informação.”. 

Baptista e Mueller (2005) destacam que a Sociedade da Informação trouxe 

mais do que tecnologia para as profissões, principalmente para os bibliotecários, que 

hoje podem se ver trabalhando na área de negócios (as autoras chamam de 

“informação para negócios”), como autônomos, montando e organizando suas 

próprias empresas, e até mesmo consultoria de modo home office, que significa 

organizar informações de uma empresa dentro de casa, com seu próprio 

computador. 
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Em pensar, que a algum tempo se falava na extinção do bibliotecário, hoje é 

possível fazer uma releitura da profissão. A tecnologia não trouxe o fim do livro e das 

bibliotecas, ela agregou valores e o mercado buscou suas novas exigências nesses 

valores. Para que o bibliotecário acompanhe essas mudanças, os currículos dos 

cursos também precisaram ser alterados. Mas ainda assim, a profissão sofre com a 

falta de visibilidade nesses novos campos de atuação, pelo o nome “bibliotecário” 

ainda ser vinculado a velha fachada de “quem cuida de livros”. 

Outro aspecto interessante da questão profissional é a sua 
denominação. Embora a figura do bibliotecário seja normalmente 
vinculada à figura da biblioteca tradicional e às formas de suportes 
tradicionais da informação, essas associações já não definem 
corretamente seus limites profissionais, nem o dinâmico mercado de 
trabalho para o qual se capacitou. Por isso, a denominação 
tradicional tem sido considerada por alguns como um fator negativo à 
profissão. (BAPTISTA; MUELLER, 2005, p. 45) 

E para que o mercado de trabalho consiga enxergar o bibliotecário como um 

profissional da informação, é necessário que ele mesmo se enxergue dessa forma: 

capaz de lidar com qualquer tipo de informação, atento às mudanças tecnológicas, 

principalmente as que influenciam na profissão, e que busque a formação 

continuada para se atualizar. Estagnar somente no que é aprendido em sala de aula 

na graduação, não é suficiente para lidar com tantas mudanças do mercado de 

trabalho. Como diz Valentim (2000, p.22), é necessário a “[...] capacitação contínua 

dos profissionais de informação, buscando os conhecimentos necessários, uma vez 

que este cenário é mutante e dinâmico, para atuar com competência. ” 
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3. COLETA, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Este capítulo foi elaborado a partir das pesquisas feitas com estudantes e 

profissionais da área da Biblioteconomia. Foi necessário fazer a divisão da pesquisa 

em dois segmentos: questionário 1, aplicado aos estudantes e questionário 2, 

aplicado aos profissionais bibliotecários, para que ficasse mais claro as ideias de 

cada comunidade observada.  

 Ambos os questionários foram divididos em duas partes: perfil dos sujeitos da 

pesquisa e questões específicas para cada segmento. Foram desenvolvidos na 

plataforma Survey Monkey, que é um software e ferramenta de pesquisa online, 

permitindo o acesso mais ágil aos sujeitos da pesquisa, assim como agilidade na 

tabulação dos dados coletados e construção dos gráficos.  

Os dados relativos aos estudantes encontram dispostos nos gráficos de 1 a 

18, e a pesquisa com os profissionais bibliotecários compreendem os gráficos de 19 

a 37. Uma questão aberta foi inserida, permitindo algumas análises qualitativas 

referentes a sugestões dos respondentes.  

 

4.1 Pesquisa com os estudantes de Biblioteconomia no Rio de Janeiro 

 

 O questionário aplicado aos estudantes foi estruturado com 18 (dezoito) 

questões, 7 (sete) das quais formam perguntas objetivas, e 11 (onze) constituem 

afirmativas nas quais o estudante só poderia escolher uma das cincos opções da 

escala de satisfação (concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, 

discordo, discordo totalmente) para demonstrar a sua percepção sobre o conteúdo 

de cada uma das afirmativas. 

 O link desse questionário foi divulgado em grupos de estudantes do Rio de 

Janeiro nas redes sociais e o retorno foram de 63 questionários respondidos.  

 

 

 

 

No que diz respeito ao sexo, percebe-se uma predominância de estudantes 

do sexo feminino (79,03%), como demonstra o Gráfico 1. Tal informação já foi 



23 
 

verificada no trabalho de Ferreira e Veiga (2013), onde 80% dos profissionais 

bibliotecários do país são mulheres.  

 

Gráfico 1 – Estudantes por sexo 

 

Fonte: elaborado pela autora 

  

Sobre a faixa de idade dos estudantes, somando as duas faixas etárias mais 

escolhidas, temos 79% de estudantes de 16 a 35 anos, conforme apresentado no 

Gráfico 2. Mesmo assim, foi surpreendedor encontrar numa faixa de 7% dos 

estudantes com idade igual ou superior a 65 anos de idade. Uma das caraterísticas 

fortes da Biblioteconomia, que pode ser observada com os anos de estudo e 

convivência com colegas da área, é que o curso é acolhedor com qualquer tipo de 

pessoa.  

 

Gráfico 2 – Estudantes por faixa etária 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Talvez, pelos respondentes serem a maioria jovens, como foi demonstrado no 

Gráfico 2, o número de estudantes que possuem filhos é bem pequeno. Apenas 
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14,52% dos respondentes afirmou possuir filhos, como pode ser visualizado no 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Estudantes com prole 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Referindo-se a universidade de origem dos estudantes, a maioria declarou 

estar cursando seu ensino superior na Universidade Federal Fluminense, vindo logo 

em seguida a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como ilustrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Estudantes por Instituição de ensino frequentada  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Quando perguntado se já cursou anteriormente um curso de nível superior, 

68% dos respondentes afirmam ser a Biblioteconomia o seu primeiro curso de 

graduação, conforme Gráfico 5. Nota-se, no entanto, que 32% dos estudantes 

pesquisados já possuem outra formação profissional, o que permite deduzir que o 
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campo profissional da área é percebido por eles como um acréscimo no valor da sua 

atuação profissional no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 5 - Estudantes em relação à graduação cursada 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

              O estágio é o responsável por abrigar grande parte dos estudantes em 

formação no mercado de trabalho. O resultado foi prodigioso pois 90,32% dos 

estudantes já estiveram ou estão em prática como estagiário.  

             A partir daqui, pode-se perceber como o mercado de trabalho tem sido 

promissor para a Biblioteconomia e como essa facilidade em ofertas de estágio pode 

causar uma esperança positiva nos estudantes.  

 

Gráfico 6 – Estudantes inseridos em atividades de estágio 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No tocante à atividade principal, percebe-se que o processamento técnico 

ainda constitui a atividade principal desenvolvida no estágio pelos estudantes de 

Biblioteconomia nas empresas, conforme se verifica no Gráfico 7. Percebe-se que a 
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predominância dessa atividade exercida pelos estagiários aponta para a ideia de 

que o mercado ainda considera que o bibliotecário se caracteriza por executar 

serviços técnicos em bibliotecas. Mas vale ressaltar que o ideal seria que um 

estudante em fase de estágio tivesse a possibilidade de estagiar em todas as áreas 

de atuação da profissão. 

 

Gráfico 7 - Estudantes por atividade principal no estágio  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A pergunta de número 8 do questionário forma um conjunto de afirmativas 

propostas aos respondentes com o objetivo de levantar sua a percepção sobre o 

mercado de trabalho.  Foi subdividida em 11 (onze) afirmativas nas quais os 

respondentes poderiam escolher entre 5 opções de satisfação (concordo totalmente, 

concordo, não concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente).  

 

 

 

 

 No Gráfico 8, podemos perceber que a opção por escolher o curso de 

Biblioteconomia foi, pela maior parte dos estudantes, orientada pela vontade clara 

de ser um profissional da área.  

Gráfico 8 - Biblioteconomia no vestibular 
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Fonte: elaborado pela autora. 

Ao que se refere ao Gráfico 9 pode-se perceber que a maior parte dos 

estudantes respondentes se surpreenderam com a Biblioteconomia, que se tornou a 

profissão promissória a ponto de quererem dar continuidade com os estudos na 

área. Podemos deduzir então, que não existe uma evasão profissional por conta da 

não adaptação ao curso, muito pelo contrário. E que é extremamente importante 

para o desenvolvimento da área e até mesmo para a qualidade dos serviços 

prestados por esses futuros profissionais, que eles gostem e se sintam preparados 

com a profissão escolhida.  

Gráfico 9 - Biblioteconomia e o sentimento dos estudantes 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Fazendo uma ligação desse Gráfico 10 como o Gráfico 6, que constatou que 

90,32% dos estudantes tem ou já tiveram experiência em estágios da área, percebe-

se o quanto o mercado de trabalho para estagiários é amplo. Ainda mais comparado 

No vestibular, Biblioteconomia era realmente 
uma opção de curso. Não foi só “o que deu pra 

passar”. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Com o decorrer do curso, me apaixonei pela 
área e quero continuar seguindo carreira. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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a outros cursos de graduação, que possuem poucas ofertas de estágio ou que 

exigem demais dos estudantes ainda em formação.  

Gráfico 10 - Estágio e o mercado de trabalho

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Também voltado para o estágio dos estudantes, no Gráfico 11 é mostrado o 

elevado percentual de estudantes que reconhecem o quanto o estágio é importante 

para sua formação. Pois é nessa atividade que se torna possível fixar os conteúdos 

e entender as lógicas e práticas das atividades biblioteconômicas aplicando o que se 

aprende em sala de aula. Além disso, vivenciar o mercado de trabalho pode-se 

entender melhor as demandas e as competências extracurriculares exigidas.  

Gráfico 11 - Estágio e compreensão dos estudantes em Biblioteconomia

  Fonte: 

elaborado pela autora 

 O Gráfico 12 remete ao velho e infeliz problema da Biblioteconomia: a 

invisibilidade. Mas, mesmo que grande parte dos estudantes concorde com a 

afirmação de que por mais que consigam uma boa colocação profissional, a 

O curso me possibilitou arrumar estágio rápido e percebo 
que o mercado de trabalho é promissor. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Meu estágio é fundamental para que eu possa 
entender realmente como funciona o meu curso. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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sociedade ainda não reconhece como deveria a sua profissão e nem lhe dá o status 

social que muitos esperam ter ao se formar em um curso de nível superior, já é 

possível localizar uma boa parte que não concorda com essa visão. Graças às 

mudanças tecnológicas e as necessidades de informação rápida e de qualidade, a 

Biblioteconomia tem conseguido crescer na visão da sociedade e isso já está sendo 

refletido nas expectativas dos estudantes.  

Gráfico 12 - A colocação da Biblioteconomia na sociedade

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Complementando as constatações do Gráfico 12, o Gráfico 13 traz consigo a 

solução mais importante para a invisibilidade da Biblioteconomia, a atuação do 

próprio estudante e profissional para divulgação da mesma. E não é difícil entender 

o porquê, pois desde o momento que o próprio profissional reconhece a importância 

da sua área, a valoriza, busca conhecimento sobre a mesma, fica muito mais fácil 

passar para as demais pessoas a confiança e visibilidade que a Biblioteconomia 

ainda busca no mercado de trabalho.  Se enclausurar dentro dos parâmetros já 

criados para Biblioteconomia, pode ser confortável, mas pensado a longo prazo, não 

é favorável para nenhuma das partes envolvidas nesse processo de desconstrução 

e aceitação social. 

 

 

Gráfico 13 - A Biblioteconomia e a invisibilidade no mercado de trabalho 

Posso ficar bem colocado profissionalmente, mas 
socialmente não. As pessoas não reconhecem minha 

profissão. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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Fonte: elaborado pela autora. 

 Uma das exigências para o moderno profissional bibliotecário é a capacidade 

de estar em atuação com diversas áreas do conhecimento humano. O Gráfico 14, 

mostra que a visibilidade do bibliotecário é favorecida (como faz menção o Gráfico 

13) mediante a postura do mesmo perante o mercado de trabalho, assim como a 

continuidade aos estudos e não permanecer somente com os conhecimentos 

adquiridos da graduação. Como menciona Valentim (2000), somente pela formação 

e atualização continuada do profissional ele estará apto a cumprir as exigências 

esperadas.  

 

Gráfico 14 - A formação continuada do bibliotecário 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Não me incomodo com essa invisibilidade e 
estou disposto a mudá-la, divulgando a área e 

sendo um bom profissional. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Estou ciente que para que isso aconteça preciso dar 
continuidade aos estudos e não parar somente na 

graduação 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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 No que se refere ao Gráfico 15, é estimulante constatar que a maior parte dos 

respondentes percebe a importância de se manter atualizado sobre o mercado de 

trabalho. Este está em constante mudança e para quem ainda está na faculdade é 

importante saber o que lhe espera após a formação para conseguir se inserir nos 

paradigmas desse mercado.  

Gráfico 15 - Biblioteconomia e as exigências do mercado de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 No tocante ao Gráfico 16, 43% dos respondentes não concordam que o curso 

de Biblioteconomia propicia base necessária para a inserção no mercado de 

trabalho. Pode-se interpretar que os alunos percebem que há uma defasagem entre 

o que o curso oferece em termos de formação com a que o mercado demanda. Esta 

interpretação se orienta pelo que os sujeitos da pesquisa declararam sobre o 

mercado de trabalho nos Gráficos 10, 11 e 15, onde se verifica, claramente, que os 

estudantes conhecem as demandas do mercado. Mas ainda sim, 23% acreditam 

que o curso fornece sim essa base.  

Gráfico 16 - O curso de Biblioteconomia e a base para o mercado de trabalho 

 

Busco sempre informações sobre o mercado de trabalho e 
as exigências do mesmo 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

O curso de graduação em Biblioteconomia me dá toda 
a base necessária para me inserir no mercado de 

trabalho 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo
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Fonte: elaborado pela autora 

 Em convergência com o que os alunos declararam sobre se o curso lhe 

fornece a base necessária para a inserção no mercado de trabalho registrado no 

Gráfico 16, nota-se pelo Gráfico 17, que há a percepção da frágil sintonia do curso 

com o mercado de trabalho quando 34% concordam que a universidade desenvolve 

atividades extracurriculares para o mercado de trabalho e 28% discorda dessa 

atuação da universidade.  

Gráfico 17 - A faculdade e a preparação para o mercado de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Um dos problemas que os estudantes mais enfrentam quando precisam 

associar estudos ao trabalho, é conciliar os horários. No Gráfico 18, os estudantes 

demonstram justamente sua insatisfação com os horários de aulas que as 

faculdades oferecem, muitas vezes incompatíveis com o horário comercial da 

maioria das empresas, fazendo com que muitos precisem escolher entre estagiar e 

estudar, quando na verdade, um deveria ser complemento do outro, para uma 

melhor formação do estudante.  

Gráfico 18 - As faculdades e os horários de aulas 

Eles oferecem cursos e palestras para que eu saiba como 
e o que o mercado de trabalho vai cobrar de mim 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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Fonte: 

elaborado pela autora 

4.2 Pesquisa com os profissionais formados em Biblioteconomia no Rio de Janeiro        

O questionário aplicado aos profissionais formados em Biblioteconomia  foi 

estruturado com 20 (vinte) questões, 8 (oito) das quais formam perguntas objetivas, 

11 (onze) constituem afirmativas nas quais o profissional só poderia escolher uma 

das cincos opções da escala de satisfação (concordo totalmente, concordo, não 

concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente) para demonstrar a sua 

percepção sobre o conteúdo de cada uma das afirmativas e uma última questão em 

que o respondente tinha a liberdade escrever sua opinião sobre as lacunas na 

formação do Bibliotecário de hoje. 

 O link desse questionário foi divulgado em grupos de Bibliotecários do Rio de 

Janeiro nas redes sociais e o retorno foi de 27 questionários respondidos.  

 Quanto ao sexo dos profissionais respondentes, constatamos o mesmo que já 

havia sido mencionado no Gráfico 1 relativo aos estudantes, ou seja, a maior parte 

dos profissionais formados também é composta por mulheres.   

 

Minha faculdade oferece horários flexíveis para 
que eu possa trabalhar 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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Gráfico 19 - Profissionais por sexo

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 Com relação a faixa etária dos profissionais, 77% afirmaram possuir faixa 

etária de 25 a 35 anos, como demonstra o Gráfico 20. 

Gráfico 20 - Profissionais por faixa etária 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 No Gráfico 21, fica nítido que mesmo depois de formados o número de 

profissionais que não possuem filhos ainda é sobressalente (64%). 

   Gráfico 21 - Profissionais com prole 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Dentre os 27 profissionais respondentes, o Gráfico 22, mostra que 58% 

desses são diplomados em Biblioteconomia pela Universidade Federal Fluminense. 

Gráfico 22 - Profissionais por universidade de formação em Biblioteconomia 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 No referente Gráfico 23, constatou-se que 74% dos respondentes, possuem a 

Biblioteconomia como única formação superior e provavelmente como a única área 

de atuação dos mesmos. Pode-se dizer com isso que as expectativas e esperanças 

nessa profissão sejam muito maiores do que pessoas que possuam uma outra forma 

de atuar no mercado de trabalho. 
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Gráfico 23 - Profissionais em relação à outra graduação cursada  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Analisando o Gráfico 24, encontra-se 70% dos 27 profissionais respondentes, 

atuando como bibliotecários. Trata-se de um número muito otimista, tendo em vista 

que a maioria dos profissionais ainda são bem jovens, como mostra o Gráfico 20 

(faixa etária mais escolhida 25-35 anos) e já alcançaram a profissão foco das suas 

formações.  

 Vale mencionar que as 3 respostas de áreas de atuação distintas de 

bibliotecário foram: analista de documentação, arquivista e gerente de projetos, que 

pode ser observado como extensão da profissão. 

Gráfico 24 - Profissionais por atuação como bibliotecário 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 Com o Gráfico 25 pode-se perceber que a atuação dos profissionais no 

mercado não é instável. Mesmo sendo na sua maioria profissionais jovens, já 

possuem um tempo relevante de atuação na área. Levando em consideração que a 

o mercado de trabalho está sempre em constante mudança e com novas exigências, 

é um desafio se manter ativo durante longos períodos. 

 Talvez por essa possível estabilidade profissional, muitos profissionais de 

outras áreas buscam a Biblioteconomia como opção de segunda graduação ou 

especialização para  conseguir uma colocação mais estável no mercado de trabalho. 

 

 

Gráfico 25 - Profissionais em relação ao tempo de atuação na Biblioteconomia 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 As instituições públicas sempre foram as que mais possuem bibliotecas e 

mercado de trabalho para o bibliotecário. E essa realidade vem sendo alterada com 

os anos, através das novas formas de atuação do profissional. No Gráfico 26, pode-

se perceber uma aproximação das instituições particulares que abrigam os 

profissionais respondentes, em relação as públicas que são as mais tradicionais.  

Gráfico 26: Profissionais pelo local de atuação 



38 
 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os gráficos de números 27 a 37 formam um conjunto de afirmativas que 

foram propostas aos profissionais respondentes com o objetivo de levantar sua a 

percepção sobre o curso e o mercado de trabalho da área.  Foi subdividida em 11 

(onze) afirmativas nas quais os respondentes poderiam escolher entre 5 opções de 

satisfação (concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, discordo, 

discordo totalmente).   

Com o Gráfico 27 pode-se afirmar que em uma faixa de 72% dos 

respondentes acreditam que o que foi aprendido no curso de graduação não foi 

suficiente para deixa-lo apto ao mercado de trabalho.  

Essa é uma informação que deveria ser levada em consideração pelos cursos 

que formam os bibliotecários de hoje. A maioria, como já foi detectado nessa 

pesquisa, enxerga a Biblioteconomia como uma área com grande potencial para o 

mercado de trabalho. Inclusive, muitos profissionais de outras áreas de 

conhecimentos, saem das suas profissões para buscar a inserção no mercado 

através da Biblioteconomia. Logo, seria importante pensar em um curso de formação 

que não perdesse sua essência teórica, mas que pudesse fornecer aulas dinâmicas 

e práticas, como o mercado de trabalho cobra na maioria das vezes dos seus 

profissionais.  

Gráfico 27 - O curso de Biblioteconomia e a base para o mercado de trabalho 

segundo os profissionais formados 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Mesmo inseridos no mercado de trabalho, ainda encontramos um grande 

número de profissionais que não estão satisfeitos com a sua remuneração, como 

demonstra o Gráfico 28. Isso pode se dar por inúmeros fatores, mas na maioria dos 

casos, ao se inserir no mercado de trabalho, é possível encontrar inúmeras 

empresas que não valorizam ou não conhecem as ações do bibliotecário. Nesses 

casos, os bibliotecários podem contar com os Conselhos Federais e Regionais de 

Biblioteconomia que regulam, fiscalizam e lutam pelos direitos da classe, 

principalmente estipulando um piso salarial para cada região do Brasil.  

Gráfico 28 - A satisfação com a colocação atual no mercado de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Acredito que o que aprendi na faculdade foi o 
suficiente para me inserir no mercado de trabalho. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Hoje estou inserido no mercado de trabalho e 
satisfeito com o salário. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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 Embora a profissão do bibliotecário possa ser vista em crescimento na 

inserção na sociedade, graças ao grande número de informações que as empresas 

vêm produzindo e a necessidade de organizar e recuperar essa produção, o Gráfico 

29 menciona que os respondentes afirmam que no mercado de trabalho a 

invisibilidade para o bibliotecário ainda é bem grande. O que comparado ao Gráfico 

12, em que é possível ver uma parcela dos estudantes otimistas quanto a 

visibilidade da sua futura profissão, demonstra nesse Gráfico 29 que ao se formar e 

ter contato real com o mercado, os profissionais percebem que é invisibilidade é 

realmente real. 

  

 

Gráfico 29 - A visibilidade do bibliotecário no mercado de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Já que foi constatada a invisibilidade do profissional bibliotecário no mercado 

de trabalho, é preciso buscar soluções para esse problema, como já foram 

mencionadas no Gráfico 13 com as respostas dos estudantes. E o resultado 

continua positivo com os em relação as concepções dos profissionais, como 

verificado no Gráfico 30. Entendem que as suas ações trabalhistas na sua área de 

atuação, influenciam diretamente na visão que a sociedade tem/terá do bibliotecário. 

  

Gráfico 30 - Ações dos profissionais em prol do reconhecimento dos bibliotecários 

Ainda existe pouca visibilidade do bibliotecário 
no mercado de trabalho. 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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Fonte: elaborado pela autora. 

 Para empreender boas ações no mercado de trabalho e estar de acordo com 

as mudanças e exigências constantes, o bibliotecário precisa associar qualificação e 

especialização com bons resultados na carreira. E o Gráfico 31 demonstra que 80% 

dos respondentes pretendem dar continuidade aos estudos na área. 

Gráfico 31 - Profissionais e a qualificação continuada 

 

Fonte: elaborado pela autora 

  Quanto a colocação dos profissionais, o Gráfico 32 traz uma divisão de 

opiniões. É possível encontrar 38% respondentes satisfeitos com a sua colocação 

atual no mercado de trabalho, mas 21% não estão satisfeitos e 25% ainda estão em 

dúvida sobre sua satisfação quanto a suas atuações atuais. Essa divisão pode se 

dar, porque muitas vezes os profissionais gostam do serviço que exercem, mas não 

são bem remunerados por isso, ou o contrário, trabalham pela remuneração, mas 

sentem falta de atuar naquilo que gosta.   

Empreendo ações concretas em meu ambiente de 
trabalho, para que o bibliotecário seja reconhecido 

como profissional da informação competente 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Almejo continuar me especializando na área para 
melhor me qualificar 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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Gráfico 32 - Profissionais e a satisfação com mercado de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Juntando as duas opções mais escolhidas no Gráfico 33, é possível encontrar 

67% dos respondentes acreditam que como bibliotecário, somente o concurso 

público pode trazer um conforto financeiro. Talvez pelas instituições públicas ainda 

serem as que mais valorizam os bibliotecários, ainda é possível encontrar um plano 

de salários muito melhor nessas instituições além de possuir menos chances de ser 

demitido do que em empresas privadas. 

Gráfico 33 - Bibliotecário e o concurso público 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Dentro da Biblioteconomia é possível encontrar várias áreas de atuação. E 

nem todos os profissionais se sentem confortáveis para lidar com algumas tarefas 

Não estou satisfeito com minha colocação 
profissional atual 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Como bibliotecário, só conseguirei um conforto 
financeiro se passar em algum concurso público 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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biblioteconômicas. Muitas vezes por pura falta de aptidão. Com isso, encontra-se na 

área, profissionais insatisfeitos com as tarefas que exercem nas suas empresas 

atuais. Possivelmente, se fosse factível fazer uma triagem das atividades 

desenvolvidas antes de entrar na empresa, esse problema seria sanado. Porém, a 

necessidade de estar no mercado e recebendo um retorno financeiro pelos anos 

estudados, nem sempre torna isso possível. A variação de respostas no Gráfico 34 

consegue demonstrar essa indecisão que os profissionais ficam muitas vezes, 

aceitar a vaga por aptidão ou necessidade? 

 

 

Gráfico 34 - Atuação profissional e as empresas ideais 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Como foi mencionado no Gráfico 6, que mais de 90% dos estudantes de 

Biblioteconomia tiveram experiência como estagiário, fez-se necessário saber se 

essa vivência foi proveitosa na carreira profissional pós faculdade. E o Gráfico 35 

demonstra que 92% dos profissionais acreditam que sua experiência como 

estagiário foi fundamental para a formação do seu atual perfil profissional. Deixando 

claro a importância de se viver o curso na prática e fora da faculdade, principalmente 

no que diz respeito a inserção no mercado de trabalho. 

Gráfico 35 - Os profissionais e a experiência como estagiário 

Escolho as empresas que vou trabalhar de acordo com 
o meu perfil profissional, para que possa fazer um 

bom trabalho 
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Fonte: elaborado pela autora 

 No Gráfico 36, pode-se concluir que os profissionais em sua maioria estão 

sempre atentos as novidades da área de Biblioteconomia, que na maioria das vezes 

são divulgadas em eventos, palestras, revistas da área, entre outros. Essa interação 

do profissional que já está no mercado de trabalho, com as atualizações da sua área 

profissional é fundamental para a qualidade do seu serviço, para de manter ativo no 

mercado e consequentemente para o apoio e valorização com as instituições que 

fornecem os treinamentos e eventos no geral. 

Gráfico 36 - Os profissionais e a atualização sobre a Biblioteconomia 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Referindo-se ao Gráfico 37, mesmo as empresas privadas tendo abrigado um 

grande número de profissionais da Biblioteconomia, 62% dos profissionais 

respondentes não acreditam que essas empresas remunerem melhor os seus 

funcionários do que as públicas.  

Minhas experiências como estagiário foram 
fundamentais para a formação do meu atual perfil 

profissional 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente

Procuro estar atento aos eventos da área para 
me atualizar sobre os assuntos e novas 

tecnologias abordadas 

Concordo totalmente

Concordo

Não concordo nem discordo

Discordo

Discordo totalmente
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Gráfico 37 - Bibliotecários e as empresas privadas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 A pergunta de número 38: “Na sua opinião, qual(is) a(s) principal(is) lacuna(s) 

na formação do Bibliotecário de hoje?” Foi feita de forma aberta, de modo que os 

respondentes pudessem expor suas opiniões sem limite de linhas. Com isso, foi 

possível coletar 19 respostas que foram distribuídas conforme demonstrado abaixo: 

a) Maior contato com a realidade do mercado de trabalho (7 respostas); 

b) Maior ênfase no uso de tecnologias/automação em bibliotecas (6 respostas); 

c) Maior relação teoria/prática (3 respostas); 

d) Acesso às ferramentas e conteúdos de gestão aplicados em bibliotecas (3 

respostas). 

 Percebendo-se assim, que a maior lacuna deixada no curso de graduação 

hoje em dia, é a falta de contato com as reais situações do mercado de trabalho, 

bem como as exigências do mesmo. O que pode dificultar a inserção e qualidade 

dos futuros profissionais nas suas áreas de atuação. 

  

Mesmo sem estabilidade, os bibliotecários de 
empresas privadas são melhor remunerados. 

Concordo totalmente
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Discordo

Discordo totalmente
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com este trabalho, foi possível tirar várias conclusões sobre as visões dos 

estudantes de biblioteconomia e a realidade dos profissionais no mercado de 

trabalho.  

 De início, a constatação mais positiva e que superou as expectativas geradas 

antes de aplicar os questionários, foi a Biblioteconomia estar sendo escolhida como 

primeira opção de curso dos estudantes, como segunda graduação de um número 

considerável de profissionais, afim de agregar conhecimentos e como carreira única 

e sólida dos profissionais já formados, que fazem da Biblioteconomia seu objeto de 

trabalho e estudo.  

 Em um geral os estudantes e profissionais tem visões compatíveis, 

principalmente quando relatam que o curso de graduação não fornece a base 

necessária para a formação do bibliotecário, ainda mais no que se refere a contato 

com as exigências do mercado de trabalho.  Mesmo reconhecendo essa deficiência, 

os estudantes encontram uma facilidade muito grande em arrumar estágio, com isso 

possuem uma visão mais positiva sobre a sua inserção no mercado trabalho. 

Reconhecem a invisibilidade do bibliotecário na sociedade tanto quanto os 

profissionais, mas ainda sim são mais otimistas. Já os profissionais, sentem mais a 

fundo o que as lacunas na formação podem ocasionar na atuação profissional. 

 Mesmo encontrando um grande número de profissionais jovens e já 

empregados em sua área de estudo, ainda é possível encontrar boa parte 

insatisfeita com a sua colocação atual, e isso pode se dar por essa invisibilidade nas 

empresas, que ocasiona salários baixos e cultiva a ideia de que em Biblioteconomia, 

somente concursos públicos fornecem uma boa colocação profissional, 

principalmente financeira. Indo em contrapartida com o que se pode ver na literatura, 

que menciona uma grande gama de atuação do bibliotecário, mas que infelizmente 

ainda parece pouco explorada.  

 Entretanto, outra constatação positiva da pesquisa, é que mesmo 

reconhecendo os problemas da Biblioteconomia, encontra-se um número grande de 

estudante e profissionais que se enxergam como principal atuante para tornar a sua 
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profissão cada vez mais visível no mercado de trabalho. Entendem que estar 

atuante é estar atento as constantes mudanças e para isso é preciso dar 

continuidade aos estudos, não se limitando somente a graduação ou a 

conhecimentos biblioteconômicos. Pois ser bibliotecário é estar em constante 

contato com várias áreas de conhecimento e estar por dentro das competências 

informacionais exigidas cada vez mais pelo mercado de trabalho. 

 Constata-se de forma resumida, que o estágio deve ser levado em 

consideração pelos cursos de formação de bibliotecários, como sendo o principal 

fornecedor de contato com a teoria/prática. E que é o responsável por formar não só 

bons técnicos, mas bons profissionais que possuem uma experiência positiva desde 

a faculdade. Quando digo positiva, não que todo estágio, toda empresa seja ideal 

para o estagiário, mas até mesmo essa percepção de que tipo de área da 

Biblioteconomia o estudante mais gosta ou tem mais aptidão, é possível tratar na 

experiência de estágio.  

 Todos os objetivos propostos com esse trabalho, conseguiram ser 

alcançados, mesmo com a dificuldade em elaborar os questionários, de modo que 

um tivesse ligação com o outro, sem perder as peculiaridades de cada grupo. 

Também foi encontrada dificuldade em traduzir as respostas da questão discursiva 

do Gráfico 38, de modo que ficasse claro as lacunas apontadas pelos respondentes. 

Percebe-se que se faz necessário dar continuidade a essa pesquisa, para que se 

possa corrigir possíveis erros e entender melhor, como o mercado de trabalho que é 

algo tão presente tanto na vida dos estudantes, como na dos profissionais, pode ser 

mais explorado e receptível aos bibliotecários.  

 Elaborar esse trabalho foi extremamente importância para consolidação do 

tema e esclarecimento de dúvidas pessoais que foram abordadas no questionário. 

Serviu como amadurecimento de uma aluna em formação, que também busca um 

lugar no mercado de trabalho e que agora se sente mais unificada com esses 

colegas que nem se conhece, mas foi possível perceber que passam pelas mesmas 

angústias, dúvidas, amor e vontade de fazer a Biblioteconomia crescer cada vez 

mais e ter o seu reconhecimento não só no mercado de trabalho, mas em todo 

âmbito social.  
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA 
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS FORMADOS EM 

BIBLIOTECONOMIA 
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