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EDITORIAL 

 

Em paralelo às mudanças na formação profissional da categoria, a/o bibliotecária/o 

foi rompendo barreiras e deslumbrando outros espaços de atuação além das bibliotecas. 

Há profissionais desenvolvendo ações inovadoras buscando a criatividade e atuando 

politicamente respeitando a diversidade em busca da igualdade em todos esses espaços 

pouco antes atuados ou não reconhecidos devidamente. 

Dentro dessa conjuntura, várias questões sociais, políticas, educacionais, 

tecnológicas e históricas apresentam diretrizes operacionais e metodológicas que 

sustentam a atuação do bibliotecário nos diversos espaços e que foram refletidas e 

debatidas no 36º Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina, realizados nesse ano no 

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José, durante os dias 02 a 04 de Agosto 

de 2018. 

Foi através das atividades desenvolvidas durante o evento, por meio das oficinas, 

palestras, mesas-redondas e apresentações de trabalhos que esse discurso foi consolidado 

através das análises e debates sobre as temáticas apresentadas propuseram uma 

ressignificação da formação e atuação da/o bibliotecária/o como um profissional que deve 

atuar politicamente no contexto social onde está inserido. 

Os trabalhos apresentados durante o evento e que aqui serão publicados, refletem 

todas as indagações que envolvem a atuação e a formação dos profissionais em plena 

sociedade da informação. Trabalhos que engradeceram e contribuíram para o sucesso do 
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evento pois estão alinhados com a temática principal do Painel. Temas como Questões 

étnico-raciais e a formação bibliotecária, Práticas de inovação e criatividade em unidades 

de informação, Verdade, pós-verdade e fake news e os profissionais da Ciência da 

Informação, Tecnologias para ação política e social em unidades de informação, dentre 

outros, despertaram discussões e reflexões sobre o futuro do profissional e sua relação 

com a sociedade. 

Por fim, espero que essas posturas possam contribuir profundamente para o 

desempenho profissional da/o bibliotecária/o. Que as suas atitudes estejam alinhadas com 

as necessidades da sociedade, que possam provocar mudanças significativas para a 

construção de contextos mais favoráveis para todos. 

Boa leitura.  

Aproveitem! 

Andréia Sousa da Silva 

Coordenadora do 36º Painel de Biblioteconomia em SC 


