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Resumo: Neste trabalho, uma pesquisa em andamento, busca-se apresentar pontos relevantes 

que caracterizam as bibliotecas públicas como espaço de cultura e informação, através de ações 

que podem ser consideradas como aspectos positivos para o estabelecimento de transformações 

sociais. Tem como objetivo geral apresentar a importância da inclusão e difusão de atividades 

socioeducativas nas bibliotecas públicas que viabilizem a história e a cultura da população 

negra, além de apontar a importância da inserção de materiais e serviços que retratem a cultura 

e história africana e afro-brasileira para fortalecimento da identidade desse grupo étnico. A 

pesquisa realizada tem um caráter bibliográfico e exploratório na qual por meio de um processo 

de busca na Base de dados em Ciência da Informação (BRAPCI) verificou-se artigos referentes 

a biblioteca pública, população negra, educação para relações étnico-raciais e multiculturalismo 

com o propósito de verificar ações socioeducativas aplicáveis na biblioteca. Além da busca, 

utilizou-se para a discussão Cardoso (2015), Gomes (2019), IFLA/UNESCO (1994) e (2017) e 

Silva e Fontes(2017) como embasamento teórico para entender a importância e existência da 

diversidade étnica nas bibliotecas públicas. Como resultado,com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) e no manifesto da IFLA, propor ações 

culturais diversas como por exemplo oficinas, saraus, exposições de obras onde o negro é o 

protagonista, lançamento de livros escrito por autoras/es negras/os dentre outros contribui para 

construção de uma identidade positiva, além de propor a formação para os/as bibliotecários/as 

nos temas relacionados a cultura negra de modo a desmistificar o preconceito e representações 

negativas. Por fim visa enfatizar o papel das bibliotecas como promotora de disseminação da 

informação e cultura de todos os grupos sociais das comunidades onde estão inseridas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar da sociedade brasileira ser constituída por diferentes grupos que caracterizam 

como um dos mais diversos, em termos culturais e étnico-raciais, sua história é permeada por 

desigualdades e discriminações contra as populações afrodescendentes e indígenas. 

Um dos espaços onde há pouca ou nenhuma visibilidade das populações de origem 

africana é a biblioteca, onde a memória dessas populações é excluída pela ausência (ou pouca 

presença) de materiais bibliográficos que possam fortalecer as contribuições desse grupo étnico 

para a construção da sociedade brasileira e também a preservação da sua história, memória e 

cultura. Mesmo o Manifesto das Bibliotecas Públicas, lançado pela IFLA em 1994, informando 

que “Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso 

para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição 

social”, o que vemos nesses espaços informacionais é um contexto diferente do que é pregado.  

que impera nas ações e atuações promovidas pelos bibliotecários é a representação da 

hegemonia informacional da classe dominante, ou seja, daqueles que detém o poder em 

detrimento de outras classes sociais e/ou grupos étnicos, reforçando o racismo e silenciando 

saberes relacionados à população negra. 

Por isso, neste ensaio serão apresentados alguns pontos relevantes para buscar a 

desconstrução dessa prática contínua, através de ações socioeducativas que visam o 

fortalecimento da história e cultura dos/as afro-brasileiros/as e consequentemente o combate ao 

racismo dentro das bibliotecas públicas. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Toda biblioteca pública possui uma função que é a de produzir, organizar e permitir 

acesso à informação e a cultura. Além de ser mediadora entre público, a informação e a cultura, 

a biblioteca pública proporciona novos saberes por meio de seu acervo contribuindo na 

afirmação de identidades. 

Segundo Gomes (2016, p.738) “Embora demonstrou-se uma preocupação com a 

democratização da biblioteca e a mediação da leitura no final do século XIX, observamos 

atualmente que a falta de acesso à biblioteca e a reconhecimento desta como uma instituição 
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democrática e para todas/os se perpetua”, ou seja, a uma hegemonia relacionada ao acesso às 

bibliotecas. Nas bibliotecas públicas, essa hegemonia atua a partir da formação dos acervos, dos 

estabelecimentos de certos serviços e das ações culturais da biblioteca, satisfazendo os objetivos 

da classe dominante em garantir a hegemonia política que sustenta seu poder, utilizando, entre 

outros, a lembrança e o esquecimento como instrumentos para a dominação. Diante disso, 

Cardoso (2015, p. 34) afirma que: 

 
Uma biblioteca que pretenda ser democrática precisa assumir a diversidade étnico-

racial e cultural ao contexto em que está inserido. Abraçar a tarefa de analisar 

criticamente os conteúdos e imagens estereotipadas dos negros, mas também 

identificar as histórias silenciadas, recuperar, preservar e disseminar a memória 

relacionada com contribuição do negro na formação sociocultural brasileira, 

possibilitando aos usuários da biblioteca o convívio com a diversidade cultural. 

 

Para que isso se concretize, os/as bibliotecários/as como sujeitos do processo da 

organização, preservação, disseminação da informação e produção do conhecimento devem 

estar atentos/as e informados/as a respeito de ideologias que valorizam outros conhecimentos, 

em especial, o conhecimento europeu, em detrimento de outros. Além disso ficar atento/a às 

imagens negativas relacionada às populações afrodescendentes e indígenas. Nesse sentido, 

os/as bibliotecários/as em relação aos materiais bibliográficos, devem desenvolver um trabalho 

questionador e crítico com seus usuários/as. De acordo com Silva e Fontes (2017, p. 201): 

 
 [...]sua responsabilidade como formador de coleções, de mediador de informação 

deve ser exposta, fortalecendo dessa maneira a importância da biblioteca no 

desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais nos ambientes educacionais 

possibilitando assim a utilização de seus recursos e serviços na diminuição das 

desigualdades raciais. 

 

E de que forma os profissionais da informação podem agir para mudar o contexto das 

bibliotecas públicas e tornar seus espaços de atuação um ambiente multicultural que possam 

promover a equidade informacional e ações políticas para a diminuição das desigualdades? Em 

2008, a IFLA lançou o Manifesto da Biblioteca Multicultural que apresenta diretrizes para 

orientar os profissionais que atuam nas bibliotecas como lidar com as diferentes culturas, etnias, 

raças, classe, gênero e nacionalidades dos seus usuários. Essas diretrizes aconselham dar um 

enfoque multicultural à coleção para que seja eficaz e equilibrada para grupos étnicos, selando 

funções específicas para os responsáveis do controle ou coordenação dos serviços 

bibliotecários.  

Nesse Manifesto, estão destacados princípios e missões de serviços para o profissional 

da informação. Alguns valem ser ressaltados: 
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a) Servir todos os membros da comunidade sem discriminação baseada no patrimônio 

cultural e linguístico  

b) Dar acesso a uma ampla gama de materiais e serviços que reflitam todas as 

comunidades e necessidades. 

c) Apoiar a inclusão e participação de pessoas e grupos de todos os diversos contextos 

culturais 

d) Promover a consciência do valor positivo da diversidade cultural, promovendo o 

diálogo cultural (IFLA, 2008, s.p) 

 

 

A medida que as bibliotecas atendem diversos interesses e grupos sociais, elas se tornam 

aparelhos de aprendizagem, culturais e de informação. Ao abordar a diversidade cultural e 

linguística, os serviços da biblioteca são impulsionados pelo compromisso com os princípios 

das liberdades fundamentais e da equidade de acesso à informação e ao conhecimento para 

todos, no respeito da identidade e dos valores culturais. 

 

3 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa realizada tem um caráter bibliográfico e exploratório na qual por meio de 

um processo de busca na Base de dados em Ciência da Informação (BRAPCI) verificou-se 

artigos referente a biblioteca pública, população negra, educação para relações étnico-raciais e 

multiculturalismo com o propósito de verificar ações socioeducativas aplicáveis na biblioteca. 

Nesse sentido, poucos trabalhos foram recuperados no que concerne às ações socioeducativas 

ou próxima a essa prática na biblioteca pública. Além da busca, utilizou-se para a discussão 

Cardoso (2015), Gomes (2019), IFLA/UNESCO (1994) e (2017) e Silva e Fontes(2017) como 

embasamento teórico para entender a importância e existência da diversidade étnica nas 

bibliotecas públicas a partir da implantação de ações socioeducativas nesses ambientes 

informacionais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A biblioteca pública em um contexto diversificado culturalmente deve incluir a 

prestação de serviços a todos os tipos de usuários/as, especificamente à grupos sociais 

marginalizados pela sociedade. 

Umas das formas de implementar medidas socioeducativas que contemplem a 

população afro-brasileira seria incorporar políticas de ações afirmativas, tendo como base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
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de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) em complemento com as diretrizes 

estabelecidas pela IFLA. 

A Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é um instrumentos normativo que 

constitui em normas de aplicação na educação referente a Lei 10.639/03. A diretriz possibilita 

que seja implementada a história e culturas dos afro-brasileiros e africanos nas atividades 

relacionadas ao ensino, nesse sentido, ações socioeducativas aplicadas na biblioteca referente a 

essas questões também contribuem para a formação do indivíduo instigando-os no incentivo às 

leituras relacionados a temática e principalmente escritos por autores/as negros/as. 

Seguindo as diretrizes estabelecidas pela IFLA, podemos propor como medidas 

socioeducativas que podem ser implantadas nas bibliotecas públicas, as ações culturais como 

alternativas para uma nova forma de atuação dos bibliotecários e fortalecimento de uma 

identidade multicultural. Nesse caminho, Cardoso (2015, p. 91) nos apresenta, por exemplo, o 

seguinte: 

 
O desenvolvimento de coleções que incorpora a ação cultural deverá também 

considerar as peculiaridades de memória coletiva da comunidade em que a biblioteca 

está inserida, priorizando memórias representativas da cultura afro-brasileiras, 

geradas por grupos, movimentos sociais, informações produzidas na sociedade que 

tem o negro como tema. 

 

 Além disso, propor também a realização de ações culturais diversas como por exemplo 

oficinas, saraus, exposições de obras onde o negro é o protagonista, lançamento de livros escrito 

por autoras/es negras/os dentre outros. Também nesse caminho, a formação para os/as 

bibliotecários/as nos temas relacionados a cultura negra de modo a desmistificar o preconceito 

e os estereótipos, que são fatores impeditivos para que as fontes informacionais sejam inseridas 

e representadas nas bibliotecas, pois é necessário fomentar a reflexão nesses profissionais para 

que os mesmos ampliem seu olhar sobre os contextos sociais existentes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de ações culturais a partir da história e memória dos/as afro-

brasileiros/as pode garantir a todos/as os cidadãos/ãs o direito de conhecer e ser representado 

positivamente nos acervos das bibliotecas. É fundamental que seja promovido o trabalho com 

a cultura africana e afro-brasileira na biblioteca pública como forma de possibilitar a difusão, 
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inclusão e disseminação de narrativas relativas às memórias africanas e afro-brasileiras no 

acervo da biblioteca.  

A biblioteca pública deve ser um aparelho aliado a todos os movimentos contra a 

exclusão social, promovendo o fortalecimento da cultura e história da população afro-brasileira 

pois acredita-se que a biblioteca pública seja um ambiente fundamental para contribuir com a 

luta antirracista, por ser um espaço que possa potencializar a diversidade cultural presente na 

sociedade.  
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