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EDITORIAL 

 

O Painel Biblioteconomia em Santa Catarina chega ao seu 38º número e com 

diferencial dos anos anteriores, foi 100% virtual. O evento foi realizado nos dias 23 a 

25 de setembro de 2021 por meio da Plataforma 4Events no website: 

https://38painelbiblioemsc.4.events/#/, e teve como tema central: “As bibliotecas 

hoje e o que queremos para o amanhã?”, com carga horária de 20h no total.  

Para a realização deste emblemático evento, a Diretoria da Associação 

Catarinense de Bibliotecário – ACB, a professora do Curso de Biblioteconomia e do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina Marli 

Dias de Souza Pinto juntamente com os alunos dos cursos de Graduação em 

Biblioteconomia fizeram parte da Comissão Organizadora com atribuições assim 

delineadas: Genilson Geraldo como Coordenador Geral; Marli Dias de Souza Pinto 

como Vice Coordenadora; Andreia Sousa Silva e Deborah Gomes como Supervisora; 

Keitty Rodrigues Vieira como membro da Comissão Técnica; Amabile Costa e 

Raffaela Dayane Afonso como Secretárias; Camila Koerich Burin e Viviane de Paula 

como membros da Comissão Financeira; Jéssica Bedin e Wemylinn Andrade como 

membros da Comissão de Apoio Logístico; Andréia Letícia Johann, Chayane Bressler 

Ávila Tavares, Diana Luzia Bordin Mattevi, Flávia Mota Gusmão, Gisele Karine Santos 

de Souza e Luciano Rogerio Colombo Sousa como membros da Comissão de 

Monitoria; Genilson Geraldo, Helouíse Viola e Danielle Pinho da Silva como membros 

da Comissão de Marketing; Dego Mendes, Katia Costa e Gláucia Maindra como 

membros da Comissão de Captação de Recursos; Evandro Jair Duarte, Priscila Sena, 

Luis Fernando Vanin, Ivanilma de Oliveira Gama, Débora Reis, Claúdia Barbosa dos 

Santos de Souza, Vanessa Aline Schveitzer, William Adão Ferreira Paiva e Débora 

Russiano como membros da Comissão Técnica-científica. 
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Este Evento foi realizado com o objetivo de integrar os atores como 

bibliotecários e cientistas da informação com empresas, instituições e associações 

para discutir sobre a urgente Agenda 2030 e os Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas e sua implementação e 

concretização nas unidades de informação. O Painel Biblioteconomia em Santa 

Catarina buscou fortalece a imagem bibliotecária em Santa Catarina, bem como 

capacitar os profissionais para o trabalho com vistas ao cumprimento das ODS, 

objetivou discutir a Agenda 2030 com oficinas, mesas redondas entre outras ações. 

Este evento iniciou o fortalecimento das internacionais dentro das ações da ACB. 

A 38ª edição do Painel Biblioteconomia contou com a participação de 23 

pessoas convidadas e 7 pessoas mediadoras que participaram de mesas de 

discussões e palestras; com 4 pessoas convidadas que ministraram as oficinas: 

Sensibilização Socioambiental: Um olhar sistêmico, espiritualizado e artístico-cultural; 

Compostagem e agricultura urbana para bibliotecas; Bibliotecas e Agenda 2030: 

desafios e soluções; e Advocacy da Agenda 2030”, com 4 pessoas mediadoras. 

Estiveram 15 pessoas autoras que apresentaram 13 trabalhos científicos, compondo 

os eixos: Diversidade e a Agenda 2030; Acesso à leitura e a Agenda 2030; Relações 

étnico-raciais e a Agenda 2030; Bibliotecas Verdes e Sustentáveis; Acesso à 

informação para o alcance dos ODS; e Inovação, TIC e a relação com a Agenda 2030. 

Contou com 2 atrações artísticas: Palhaço Brotô e Farofa Trio.    

 No dia 24 de setembro de 2021 das 8h às 10h50 ocorreu a Apresentação de 

Trabalhos em um total de 6 distribuídos nos eixos do evento e com a equipe da 

logística distribuída da seguinte forma: Mediação: Evandro Jair Duarte; Suporte 

StremYard: Viviane de Paula; Monitoria: Chayanne Bressler.  

No dia 25/09/2021 das 08h15 às 12h a Apresentação de Trabalhos contou com 

o número de 7 comunicações orais no total e distribuídos nos eixos do evento. A 

equipe ficou assim distribuída, Mediação: William Adão Ferreira Paiva; Suporte 

StremYard: Amabile Costa; Monitoria: Andréia Letícia Johann. 
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Desta forma, nós convidamos a todos os leitores da Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina a ler os resumos expandidos das comunicações 

científicas deste evento. 

 

São José (SC), 1º de Dezembro de 2021. 

 

Evandro Jair Duarte 

Editor Gerente da RACB 
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APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS 

 

Eixo: Diversidade e a Agenda 2030 

Coordenação: Luís Fernando Vanin 

 

GESTÃO DA DIVERSIDADE NA ESCOLA COMO ATRIBUTO DO BIBLIOTECÁRIO 

ESCOLAR 

Everton da Silva Camillo[1] 

Bruna Daniele de Oliveira Silva[2] 

  

Resumo: A diversidade é um elemento fundamental ponderado no contexto 
organizacional na atualidade. As bibliotecas são consideradas organizações, e por 
esse motivo desejou-se averiguar a aderência das funções de um bibliotecário escolar 
com a possibilidade de se gerir a diversidade nas bibliotecas das escolas. 
Metodologicamente, aplicou-se a técnica da análise categorial do método de pesquisa 
Análise de Conteúdo, tendo-se como objeto de estudo o documento Diretrizes da 
IFLA para a Biblioteca Escolar. Constatou-se que há evidências de que existe nesse 
documento funções inerentes ao bibliotecário escolar que favorecem a gestão da 
diversidade na escola. Trata-se da função ligada ao envolvimento da comunidade da 
biblioteca escolar. Conclui que a gestão da diversidade na escola, por meio da 
biblioteca, pode contribuir com a redução das desigualdades sociais e, por isso, com 
o atingimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 da Agenda 
2030. 
  
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Gestão da diversidade. ODS 10 – Redução das 
desigualdades. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A diversidade diz respeito à maneira a qual os indivíduos se diferem, quer em 

sentido pessoal ou organizacional. É o que referiu Gomes (2008) ao esclarecer que a 

diversidade se conforma como um fenômeno atrelado necessariamente à 
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globalização. Foi em decorrência desta que as empresas expandiram sua área de 

atuação com a alocação de filiais em outros países, nos distintos continentes. 

Desse movimento de expansão surgiu a necessidade de adaptar a cultura 

organizacional à cultura local. Isso tornou evidente a importância da diversidade 

cultural no contexto das organizações. A reivindicação pela adoção da diversidade, 

tanto na força de trabalho quanto nos produtos e serviços, deriva de um dos efeitos 

da globalização: a homogeneização global do consumo e do comportamento social. 

Nesse sentido, a cobrança social por diversidade cultural se converte em produto 

estratégico para o contexto organizacional. 

Sendo as bibliotecas organizações, como visto em Maciel e Mendonça (2006), 

esta pesquisa vislumbra a relação entre a diversidade e a Biblioteca Escolar, levando 

em consideração a gestão da primeira no âmbito da segunda, isso no bojo do Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10, que trata da redução das desigualdades, 

e mais pontualmente na sua meta 10.2, que considera que, até 2030, é necessário 

“[...] empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica e outra.” (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2021, 

não paginado). 

Como as bibliotecas escolares são espaços que devem ser geridos por 

profissionais de Biblioteconomia, questiona-se se as funções atribuídas aos 

bibliotecários escolares, como constam em documentos de relevância internacional, 

motivam o alcance do ODS 10, sobretudo por meio da meta 10.2. Essa acepção 

endereça o problema desta pesquisa, que, traduzido em pergunta, consiste no 

seguinte: há evidências nas Diretrizes da International Federationof Library 

Associations and Institutions [3] (IFLA) para a Biblioteca Escolar de que as funções 

de um bibliotecário escolar favoreçam a gestão da diversidade? 

Para responder ao questionamento, este estudo teve como objetivo averiguar 

a aderência das funções de um bibliotecário escolar com a possibilidade de se gerir 
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a diversidade nas bibliotecas das escolas, tendo como objeto de estudo o documento 

Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar. Justifica realizar este estudo, inclusive, 

a importância que esse documento tem no amparo às práticas biblioteconômicas de 

bibliotecários escolares nos vários países do mundo, demonstrando a sua ampla 

relevância para a Biblioteconomia Escolar. 

  

2 METODOLOGIA 

 

O estudo realizado é de nível exploratório. Já o seu delineamento é 

documental. As pesquisas exploratórias são comumente realizadas nas áreas onde 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, tal como compreende Vergara 

(2000). No que diz respeito ao seu delineamento, fica esclarecido, à luz de Gil (2008), 

que os documentos primários são fontes para se investigar e estão isentos da análise 

de terceiros. Além disso, a abordagem adotada na pesquisa é a qualiquantitativa. Isso 

sugere que, pelo viés qualitativo, procurou-se compreender fenômenos, significados 

e características, e pelo quantitativo, produzir medidas quantificáveis sobre os 

mesmos (RICHARDSON, 2012). Portanto, esse desenho investigativo foi aplicado ao 

documento Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar, mais pontualmente sobre a 

sua seção 3.5, que trata das funções de um bibliotecário profissional. 

Realizou-se a coleta dos dados ao se aplicar a técnica de análise categorial do 

método de pesquisa Análise de Conteúdo. Enquanto a Análise de Conteúdo como 

método de pesquisa consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que visam à descrição do conteúdo das mensagens por meio de indicadores ao 

estabelecer procedimentos sistemáticos e objetivos para tanto, a técnica da análise 

categorial, em específico, trata da divisão dos componentes da mensagem em 

rubricas ou categorias (BARDIN, 2016). 

As categorias da pesquisa são estas: ensino; gestão; liderança e 

colaboração; envolvimento da comunidade; promoção de programas e serviços 

de bibliotecas. Todas foram estabelecidas a priori, isto é, foram importadas à 
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pesquisa, oriundas do documento Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar. Em 

cada uma das subseções da seção 3.5 (Funções de um bibliotecário profissional) 

desse documento, analisou-se o conteúdo objetivando encontrar as seguintes 

unidades de registro (UR)– “[...] a unidade de significação codificada.” (BARDIN, 

2016, p. 134) – ipsis litteris: “idade”, “sexo”, “deficiência”, “raça”, “etnia”, “origem”, 

“religião” e “condição econômica”, recuperadas da meta 10.2 do ODS 10. 

Um gráfico de tendência, em barras, foi elaborado com a finalidade de 

representar a frequência absoluta dos termos por categoria. Ao verificá-los, 

empregou-se a técnica de Palavras-chave no Contexto, que mostra cada ocorrência 

de uma palavra-chave com um pouco de texto ao redor, o contexto. Desta forma, 

optou-se por 10 palavras à esquerda e mais 10 à direita do termo em análise. Para 

tanto, lançou-se mão da aplicação Voyant Tools. 

  

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

A categoria “envolvimento da comunidade” foi a única que registrou UR. Nem 

todos os termos foram localizados. Apenas três o foram e estão imediatamente 

relacionados às noções de economia (econ*), etnia (étnic*) e origem (orig*). Eles 

podem ser vistos a seguir, no Gráfico 1. 

Gráfico 1 –Frequência absoluta dos termos recuperados por categoria de pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pode-se compreender, baseado na representação gráfica, que o termo 

relacionado à noção de “economia” foi registrado duas vezes. Também são vistos os 

termos relativos aos denominados “origem” e “etnia”, com uma ocorrência frequencial 

cada. Os contextos a que eles dizem respeito tratam, primeiro, da cooperação entre 

as bibliotecas de tipologia pública e escolar, indicando que é necessário clarificar as 

implicações econômicas relacionadas a um programa de cooperação. Depois, 

pontuam a necessidade de haver uma diversidade de pessoas, com origens 

diversas, que prestem serviço nas bibliotecas escolares. Como consta no contexto 

analisado, isso oportuniza às pessoas participarem e contribuírem na gestão da 

organização, visando ao bem-estar sociocultural, educacional, democrático e 

econômico. Por fim, constatou-se que as comunidades próprias das bibliotecas 

escolares devem ser levadas em conta quando se planeja a programação da 

biblioteca, o desenvolvimento de coleções e o acolhimento das pessoas, tendo a 

atenção nos aspectos culturais, linguísticos, étnicos, dentre outros. 

Os principais argumentos para a implementação da diversidade, como inferiu 

Sales (2016), são: a melhora do ambiente de trabalho; o estímulo à criatividade; e a 

diversificação dos nichos de mercado. Nesse sentido, gerir a diversidade pode 

culminar no estabelecimento da cultura de inovação, na flexibilidade organizacional, 

na permanência de profissionais mais capacitados, na resolução eficiente de 

problemas e no reconhecimento das diferenças como um trunfo para o crescimento 

da empresa (COX, 1994[4] apud SANTOS; SANTANA; ARRUDA,2018). 

A gestão voltada para a diversidade nas organizações leva à reflexão e à 

construção de conhecimentos para combateras mazelas sociais, tais quais: o 

racismo, a homofobia, o machismo, assim como outros fenômenos discriminatórios 

(SANTOS; SANTANA; ARRUDA, 2018). Portanto, a gestão da diversidade pode ser 

compreendida como uma ferramenta de transformação sociocultural que se vale das 

organizações e da sua complexidade como empresa para constituir espaços 

organizacionais mais justos. Ela deve encontrar os caminhos para superar os conflitos 
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naturais que surgem na interação de grupos com características distintivas 

relevantes. 

Na escola, o bibliotecário é responsável pelos espaços de aprendizagem, físico 

e digital, onde a leitura, a pesquisa, o pensamento, a imaginação e a criatividade 

fluem no decorrer das práticas educativas (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2016). Portanto, é amplamente 

aceito que o bibliotecário escolar é o devido gestor da biblioteca da escola. E por sê-

lo, importa que esse profissional esteja consciente quanto à iminência de gerir a 

diversidade no espaço escolar. 

Sabe-se que a diversidade é uma realidade na escola. Morais e Valenga (2021) 

constataram isso em pesquisa. Para as estudiosas, os preconceitos racial e cultural, 

muito presentes na sociedade brasileira, refletem na formação das crianças. Deste 

modo, elas já chegam à escola demonstrando intolerância e preconceito para com o 

outro, o diferente. Sendo assim, cabe ao bibliotecário escolar articular saberes e 

práticas biblioteconômicos, e não apenas estes, com o objetivo de que a escola, por 

meio da biblioteca, se conforme como um território onde promover a justiça social. 

Isso pôde ser constatado na categoria de pesquisa denominada “envolvimento 

da comunidade”. As maiores demandas para o bibliotecário escolar fazer a gestão da 

diversidade, na escola, relacionam-se com a comunidade própria da biblioteca 

escolar, isto é, os atores pedagógicos e administrativos escolares, demais 

funcionários, assim como os estudantes e seus responsáveis legais. Deste modo, há 

evidências de que existe nas Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar funções 

inerentes ao bibliotecário escolar que favorecem a gestão da diversidade na escola. 

Embora não se tenha observado demandas para a gestão da diversidade nos 

âmbitos do ensino, gestão, liderança e serviços de biblioteca, o bibliotecário escolar, 

munido das competências e habilidades que lhe são oportunas em ambientes 

educacionais e em contextos organizacionais, pode estruturar na escola programas 

de diversidade racial, sexual, cultural, bem como outras abordagens sobre a 

diversidade. Assim, trabalhar a gestão da diversidade nos quatro pilares da função de 
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um bibliotecário escolar profissional contribui com a redução das desigualdades 

sociais ao se ter a Escola como centro difusor da justiça social e o ODS 10 da Agenda 

2030 como um norte. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da pesquisa consistiu em averiguar a aderência das funções de um 

bibliotecário escolar com a possibilidade de se gerir a diversidade nas bibliotecas das 

escolas. Isso ocorreu ao se aplicar aos dados da pesquisa o método de investigação 

Análise de Conteúdo. Em decorrência disso, constatou-se que o objetivo deste estudo 

foi atingido. 

Compreendeu-se que a gestão da diversidade pode ser entendida como uma 

ferramenta de transformação sociocultural, e a escola, por ser um ambiente em que 

há uma concentração de diversidades, é um espaço onde o bibliotecário escolar pode 

atuar para geri-las.Com base nisso, constatou-se que há evidências de que existe no 

documento Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar funções inerentes ao 

bibliotecário escolar que favorecem, na escola, a gestão da diversidade. Gerenciá-la 

com base nos pilares de ensino, gestão, liderança, serviços de biblioteca e 

envolvimento da comunidade, parte da função de um bibliotecário escolar profissional, 

pode contribuir com a redução das desigualdades sociais e, por isso, com o 

atingimento do ODS 10 da Agenda 2030, isso ao se ter a escola como ponto central 

de difusão da justiça social. 
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AS INVISIBILIDADES DE HOMOSSEXUAIS SOB A PERSPECTIVA LÉSBICA NA 
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA NOS CATÁLOGOS DAS BIBLIOTECAS  

 

Larissa Pena Elguy1 

 Diogo Roberto da Silva Andrade2 

 
Resumo: Os acervos das bibliotecas são tratados pela catalogação, onde há a tomada de decisão do 
bibliotecário referente à representação do assunto de um documento em suas bases de dados. O objetivo 
é verificar como as pessoas homossexuais lésbicas estão representadas em termos nos catálogos virtuais 
da Library of Congress, Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e do Sistema 
de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais. Verificou-se que há a necessidade de 
capacitação dos bibliotecários sobre o uso de termos adequados, para o melhor cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 
 
Palavras-chave: Catalogação. Representação temática. Lesbianidade. Igualdade de gênero. Agenda 
2030. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A representação temática é um dos campos de estudo e práticas da Biblioteconomia e 

Ciência da Informação, que dependem do aprimoramento contínuo do bibliotecário, porque sua 

tomada de decisão pode impactar diretamente na organização social, como apontam Fujita, 

Agustín Lacruz e Gómez Díaz (2012). As mudanças sociais são constantes e abarcam diferentes 

esferas da sociedade em diversos grupos, emergindo discussões sobre gênero e sexualidade. 

Conforme Louro (2019), gênero pode ser entendido como papéis performados pelos 

indivíduos, sendo produzido pela sociedade e cultura. Quanto às sexualidades, por exemplo, as 

mulheres que se orientam como lésbicas são designadas social e culturalmente como pessoas 

que são atraídas sexualmente e sentimentalmente por pessoas do mesmo sexo/gênero. Segundo 

Reis (2018, p. 22) “o termo homossexual pode se referir a homossexuais femininas – lésbicas, 

ou homossexuais masculinos – gays”.  

Entende-se como homofobia o preconceito contra pessoas gays e lésbicas. O termo 

busca descrever ações como “o medo, a aversão, ou o ódio irracional a todas as pessoas que 
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manifestem orientação sexual ou identidade/expressão de gênero diferente dos padrões 

heteronormativos […]” (REIS, 2018, p. 35). 

A Agenda 2030 possui dentre os seus 17 objetivos, considerados como Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a meta 5, que trata sobre a igualdade de gênero, a saber: 

“alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONU, 2016, p. 

01). A meta 5.c, tem como proposta, “adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável 

para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas 

em todos os níveis” (ONU, 2016, p. 21). Embora existam as metas de igualdade de gênero, 

cabe ressaltar que não há menção para os sujeitos não-heterossexuais, e por isso, torna-se 

importante levantar discussões abordando as ODS e as temáticas de gênero e sexualidade. 

 No contexto das relações sociais, as bibliotecas podem legitimar-se como lugares de 

desigualdade historicamente construídos para as lésbicas, ao adotar indexadores que 

reproduzem preconceito e/ou visões retrógradas da sociedade, como o uso dos termos 

“homossexualismo” e “lesbianismo” (PRADO; MACHADO, 2017). Deste modo, considera-

se de suma importância analisar como as bibliotecas têm adotado o uso da descrição temática 

para os termos que representam os homossexuais e as lésbicas.  

Diante do exposto, levantou-se a seguinte problemática: Como o uso do termo 

escolhido pelo catalogador para representar um assunto impacta em questões sociais, 

relacionados aos homossexuais pela perspectiva lésbica? Assim, o objetivo geral é verificar 

como os termos que descrevem homossexuais e lésbicas estão representados nos catálogos da 

Library of Congress (LC, 2021), Biblioteca Nacional (BN, 2021), Biblioteca Pública Estadual 

de Minas Gerais (BPEMG, 2021) e do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (SIBI-UFMG, 2021). Os objetivos específicos são: localizar os termos utilizados 

nos catálogos virtuais, que designam homossexuais (homossexual- ismo/homossexualidade) e 

lésbicas (lesbianismo/lesbianidade); identificar as remissivas “ver” e “ver também” 

relacionadas aos termos; listar quais os termos mais adequados para representar as lésbicas, 

considerando-se o respeito à diversidade e pluralidade. 
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 A metodologia adotada foi de abordagem qualitativa e trata-se de uma pesquisa 

descritiva (GIL, 2002). A busca foi realizada nos catálogos virtuais das bibliotecas, utilizando-

se os termos homossexualismo e lesbianismo. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

A catalogação é, segundo Guinchat, Menou (1994, p. 102) “o primeiro estágio do 

tratamento intelectual de um documento a partir do qual são extraídas as informações descritas 

de acordo com regras fixas”. O tratamento temático é uma das etapas da catalogação, em que 

são criados pontos de acesso descritivos do tema, por meio de linguagens documentais 

(FUJITA; AGUSTÍN LACRUZ; GÓMEZ DÍAZ, 2012).   

Fujita, Agustín Lacruz e Gómez Díaz (2012) apontam sobre a defasagem e 

obsolescência dos instrumentos de representação temática, e a passividade dos profissionais 

referente à tomada de decisão sobre os processos de representação temática na catalogação. As 

autoras enfatizam que “a natureza social da informação armazenada pelas coleções 

bibliográficas requer que estas ferramentas acompanhem sua organização semântica à evolução 

da terminologia e das relações conceituais estabelecidas em cada domínio temático e em cada 

contexto sócio cultural” (FUJITA; AGUSTÍN  LACRUZ; GÓMEZ DÍAZ, 2012, p. 101).  

Ao pesquisar no catálogo virtual de autoridades, identificou-se que na LC o termo 

“homossexualism” é redirecionado automaticamente para “homosexuality”. O mesmo ocorre 

na BN, em que há o redirecionamento do termo “homossexualismo” para “homossexualidade”, 

e contém as remissivas “ver” (homossexualismo) e “ver também” (orientação sexual; astrologia 

e homossexualidade; homossexualidade masculina; lesbianidade; psicanálise e 

homossexualidade; bissexualidade). Já na BPEMG, não há o termo registrado no catálogo de 

autoridades, contudo apresenta opções de busca e retorna para o termo “religião primitiva”. Por 

fim, no SIBI-UFMG, há o termo “homossexualismo” como cabeçalho tópico e consta as 

remissivas “ver” (homossexualidade) e “ver também” (bissexualidade; homossexuais; 

homossexualidade masculina; lesbianismo; obras da Igreja junto aos homossexuais; orientação 

sexual; sexo; sodomia). 
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 Ao buscar “lesbianismo”, o termo consta no catálogo da LC. Na BN não consta o termo, 

e automaticamente há o redirecionamento para “lesbianidade”, existindo as remissivas “ver” 

(female homosexuality; homosexuality, female; homossexualidade feminina; lesbian love; 

sapphism; lesbianismo) e “ver também” (homossexualidade; mulheres - comportamento 

sexual). A BPEMG apresenta como cabeçalho tópico “lesbianismo”, consta as remissivas “ver” 

(lesbian love; lesbianism) e “ver também” (comportamento sexual; homossexualidade; 

lésbicas; mulheres; sexo).  Por último, no SIBI-UFMG, há o cabeçalho tópico “lesbianismo” e 

as remissivas "ver" (lesbian love; lesbianism), e “ver também” (comportamento sexual; 

homossexualismo; lésbicas; mulheres; sexo). 

 Ao verificar os termos, pôde ser observado que existe a cooperação e a importação de 

dados entre as instituições que podem ser consideradas cânones da biblioteconomia, como as 

que são objeto deste estudo.  Por isso, é possível notar a presença de termos em inglês no 

catálogo da BN, BPEMG e SIBI-UFMG. É importante ressaltar que os termos adequados para 

se utilizar, sem que se cometa crime de homofobia e lesbofobia, já constam nas autoridades 

dos catálogos virtuais, como “homossexualidade” e “lesbianidade". Porém, ainda há a 

necessidade de aplicar melhorias na qualidade da representação temática dos catálogos para 

melhor contemplar os sujeitos (homossexuais/lésbicas). 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
As atividades bibliotecárias que visam desobstruir o acesso à informação quanto à 

assuntos que versam sobre mulheres homossexuais (lésbicas) na representação nos catálogos, 

corroboram com a meta cinco dos ODS, que propõe a igualdade de gênero (ONU, 2016). 

A partir da pesquisa na LC no âmbito internacional, a BN no âmbito brasileiro, a 

BPEMG no âmbito de Minas Gerais e o SIBI-UFMG no âmbito acadêmico, pôde ser verificado 

que o uso de termos inapropriados, como homossexualismo e lesbianismo, ainda tem ocorrido 

atualmente na representação temática nos catálogos das bibliotecas, culminando em 

invisibilidade, homofobia e lesbofobia, mesmo com o crescimento dos movimentos da causa 

de gênero e sexualidade. 
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     Observou-se que por meio da representação temática é possível promover a 

visibilidade ou invisibilidade de temas que podem afetar diretamente os usuários. A 

catalogação não deve ser uma tarefa tecnicista, necessitando de capacitação das habilidades e 

do olhar crítico do bibliotecário para o viés social. Assim, espera-se que as bibliotecas do 

amanhã sejam mais inclusivas e apoiadoras da diversidade. 
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O MAPEAMENTO DOS NÚCLEOS DE ACESSIBILIDADE DAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS FEDERAIS DO NORDESTE 

 

Fabiana de Jesus Cerqueira 

Theresinha Guimarães Miranda 

 

Resumo: As bibliotecas são instituições públicas essenciais para o desenvolvimento 
social. À vista disso, apoiam substancialmente a Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas, cujo propósito visa assegurar direitos humanos. Este artigo apresenta 
uma pesquisa do tipo descritivo e de natureza qualitativa, como objetivo de mapear 
os núcleos de acessibilidade das bibliotecas universitárias federais do nordeste. Do 
total das 20 universidades, verificou-se que apenas 8 apresentam núcleo de 
acessibilidade ou serviços dirigidos a pessoas com deficiência na biblioteca. Os 
resultados ilustram que embora a atuação atual dos núcleos apresente-se distante da 
perspectiva almejada, representam um significativo avanço no acesso à informação 
da pessoa com deficiência. 
  
Palavras-chave: Inclusão. Biblioteca Universitária. Pessoa com deficiência. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

         A inclusão de pessoas com deficiências no ensino superior tem ganhado relevo 

nas discussões acadêmicas e nas diretrizes políticas. Distintas iniciativas têm sido 

adotadas com a finalidade de assegurar os direitos educacionais das pessoas com 

deficiências, dentre esses destaca-se a criação dos núcleos de acessibilidade nas 

universidades, cujo objetivo consiste na eliminação de barreiras pedagógicas, 

arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e informacionais.  Embora a legislação 

direcione a criação dos núcleos para a universidade, não especificamente para a 

biblioteca universitária (BU), foi a partir desse direcionamento que as BU 
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apresentaram ações ao nível de núcleos de acessibilidade, os quais visam apresentar 

à comunidade acadêmica a inclusão social, informacional e digital. 

Os núcleos de acessibilidade das bibliotecas constituem-se aliados no 

processo de implementação do paradigma inclusivo na universidade. Frente ao 

exposto, o objetivo geral da pesquisa de doutorado em execução no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, visa compreender 

com base nos pressupostos teóricos da Educação Inclusiva como os gestores dos 

núcleos de acessibilidade das bibliotecas universitárias federais do nordeste 

reconhecem suas práticas de inclusão. Por ora, o artigo apresentará os resultados 

parciais da pesquisa no tocante ao mapeamento dos núcleos de acessibilidade das 

bibliotecas universitárias federais do nordeste e os serviços oferecidos. 

Nesta investigação, utilizaremos a terminologia “núcleo de acessibilidade” 

tendo em vista a sua adoção pelos documentos legais. Porém, vale aludir que em 

algumas instituições as ações inclusivas dirigidas ao estudante na condição de 

deficiência são oferecidas por serviços, setores, comissões ou programas, com 

nomenclatura que diverge do “núcleo de acessibilidade”, mas que, na prática, 

funcionam como tal. Assim, todos eles serão considerados para fins deste estudo. A 

presente pesquisa corrobora com os ideais da Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas (ONU), a qual apresenta 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) que abrangem o desenvolvimento econômico, ambiental e social, 

os quais visam tornar o mundo um lugar melhor. As bibliotecas são instituições 

públicas essenciais na promoção do desenvolvimento de todos os níveis da 

sociedade. Por isso, apoiam substancialmente muitos aspetos da visão da Agenda 

2030 da ONU e dos ODS (IFLA, 2015). 

         Destaca-se o quarto ODS da Agenda, cujo propósito é assegurar a educação 

inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos, igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres 

à educação técnica, profissional e superior de qualidade (IFLA, 2015). A educação 

inclusiva defende que todos os alunos devem ser acolhidos na escola regular e, 
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assim, os mecanismos de seleção e discriminação são substituídos pela identificação 

e remoção de barreiras para a aprendizagem. A educação especial constitui-se um 

arcabouço teórico e metodológico que lança base para a Educação Inclusiva, a qual 

representa a política educativa oficial do país (GLAT; BLANCO, 2007). 

         As bibliotecas representam um dos espaços em que as políticas educacionais 

inclusivas se materializam, entende-se que os núcleos de acessibilidade das mesmas 

podem fornecer subsídio para a fomentação da educação inclusiva. À vista disso, 

espera-se que a pesquisa, ao abordar a temática proposta, forneça diretrizes para 

que os gestores dos núcleos de acessibilidade revisitem suas práticas e contribuam 

para melhorias nesse cenário. No entanto, as práticas dos núcleos de acessibilidade 

precisam ser pautadas no modelo social da deficiência, o qual surge em 

contraposição ao modelo médico, e refuta a ideia de que a deficiência deveria ser 

entendida como um problema pessoal e transfere para a sociedade a incapacidade 

de absorver a diversidade. O modelo social é um avanço sobre o modelo médico, no 

sentido de apontar que não é a lesão que desencadeava a discriminação, mas sim a 

discriminação social sofrida pelas pessoas com deficiência (DINIZ, 2007). 

         Os núcleos de acessibilidade são essenciais no processo de transformação da 

educação brasileira por meio da educação pela perspectiva inclusiva ao mesmo 

tempo em que fomenta que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial 

em matéria de dignidade e igualdade, em um ambiente saudável conforme referenda 

a Agenda 2030. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para realizar o mapeamento dos núcleos de acessibilidade das bibliotecas 

universitárias do nordeste e levantar os principais serviços oferecidos, adotou-se a 

abordagem qualitativa. Caracterizando a pesquisa qualitativa, Gerhardt e Silveira, 

(2009, p. 32) apontam para a “objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de 

descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 
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determinado fenômeno; […] busca de resultados os mais fidedignos possíveis”. A 

abordagem qualitativa será apropriada no sentido de ir além de indicar fragilidades no 

tocante a atuação dos núcleos, a proposta é entender o quadro, para assim fornecer 

subsídios para otimização. 

         Trata-se de um estudo descritivo cujo objetivo é aprofundar a descrição de 

determinada realidade. No caso desta pesquisa, a realidade a ser aprofundada são 

os núcleos de acessibilidade das universidades federais do Nordeste. O foco deste 

tipo de pesquisa é conhecer o que caracteriza determinado grupo (TRIVIÑOS, 1987).  

O procedimento de coleta de dados consistiu em levantar as universidades federais 

da região do nordeste e em verificar nos sites das bibliotecas a existência de núcleos 

de acessibilidade e quais os serviços oferecidos. 

 

3 RESULTADOS 

          

Do total das 20 universidades federais da região Nordeste, verificou-se que 

apenas 8 apresentam núcleo de acessibilidade ou serviços de natureza inclusiva. O 

Núcleo de Acessibilidade Informacional da UFBA foi criado com o objetivo de 

proporcionar a inclusão nas bibliotecas da instituição. A proposta é assegurar que os 

usuários com deficiência tenham acesso aos serviços disponíveis, tais como a 

consulta local, empréstimo domiciliar e audiovisual, orientações para o auxílio de 

computadores equipados com softwares específicos, leitores de tela e sintetizadores 

de voz capazes de permitir a leitura e produção de material textual. O núcleo celebrou 

convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para 

compartilhamento de acervos digitais em formatos acessíveis através da parceria com 

a Rede Brasileira de Estudos e Acervos Adaptados (REBECA), um projeto de 

cooperação que possibilita o intercâmbio de informações técnicas e reunir, em um 

único ambiente, um acervo acessível para pessoas com deficiência visual. Além 

disso, disponibiliza a produção e adaptação de textos em formatos acessíveis; o 
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catálogo acessível da Rede Rebeca; associado a orientação à pesquisa bibliográfica 

de textos acessíveis (UFBA,2021). 

         O Espaço Acessibilidade da Biblioteca Central da Universidade Federal de 

Sergipe atua na promoção ao acesso à informação para discentes com deficiência. 

No tocante aos serviços e produtos oferecidos estes incluem empréstimo da coleção 

de obras literárias em Braille, e em audiobooks, impressão Braille, disponibilização de 

computadores com softwares acessíveis (DOSVOX e NVDA), e de lupas eletrônicas, 

escaneamento e conversão de texto impresso em tinta para formato digital; tradutor 

e intérprete de LIBRAS, reprodução de imagens em alto-relevo, scanner falado para 

leitura de textos impressos (UFS, 2021). 

         No âmbito do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, a 

Seção de Atendimento a Pessoas com Deficiência tem como missão criar e propagar 

a Política de Inclusão à Pessoa com Deficiência nas bibliotecas da instituição e dessa 

forma, desenvolve ações de disseminação da informação. O objetivo é atender os 

estudantes com deficiência em suas demandas por informação científica, durante seu 

processo de ensino-aprendizagem. As bibliotecas oferecem os serviços de: edição e 

digitalização de livros e artigos científicos em formato acessível, levantamento 

bibliográfico de literatura acadêmica e orientação à pesquisa bibliográfica. 

Disponibiliza o Catálogo de Obras Acessíveis, e a Bases de Dados Acessíveis, 

inclusive a REBECA (UFC, 2021). 

         A Seção de Inclusão de Usuários com Necessidades Especiais da 

Universidade Federal da Paraíba tem a missão de atender aos usuários com 

deficiência, e oferece os seguintes serviços: informações aos usuários, empréstimo, 

renovação e devolução de livros em Braille e em áudio, digitalização de textos e livros, 

impressão de materiais em Braille e consulta ao acervo, através do catálogo em 

Braille. Dispõe de computador com leitores de tela (Dosvox e NVDA), impressora 

Braille e um scanner ledor Sara CE (UFPB, 2021). 

         O Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

é o setor responsável pela produção e adaptação de textos em formato digital 
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acessível, destinados para suporte informacional de estudantes com deficiência visual 

da graduação e da pós-graduação. Os principais serviços oferecidos são: 

digitalização de textos, descrição de imagens, conversão de materiais em formatos 

acessíveis, empréstimo e treinamento de tecnologia assistiva, repositório de 

informação acessível (REBECA), revisão e impressão Braille (UFRN, 2021). 

         O site do Sistema de Bibliotecas Universidade Federal Rural de Pernambuco 

menciona a inauguração do Laboratório de Acessibilidade, no ano de 2019, e informa 

que o espaço oferecerá os serviços de digitalização e atendimento técnico 

pedagógico a estudantes e servidores com deficiência e necessidades específicas. 

Entretanto, não localizamos nenhuma informação a respeito da atuação do 

Laboratório (UFRPE, 2021). 

         Um dos serviços apresentados pela biblioteca da Universidade Federal do 

Piauí é o Laboratório para pessoas com deficiência visual, o qual tem fornecido 

orientações quanto ao uso de tecnologia. O espaço possui máquinas de Braille, 

computadores com software leitor de tela e impressora que imprime em Braille (UFPI, 

2021). Na Universidade Federal do Maranhão a biblioteca apresenta a Sala de 

Acessibilidade Informacional, um serviço que disponibiliza equipamentos 

especializados para usuários de baixa visão (UFMA, 2021). Ambas as bibliotecas 

citadas dispõem de escassas informações no site a respeito do serviço dirigido a 

pessoas com deficiência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          

O mapeamento dos núcleos de acessibilidade das bibliotecas federais do 

nordeste apresentado permitiu constatar que o contributo dos núcleos na construção 

de universidades essencialmente inclusivas ainda é incipiente. Verificou-se que 

menos da metade das bibliotecas possuem núcleos ou serviços dirigidos a pessoa 

com deficiência. Contudo, mesmo reconhecendo as fragilidades existentes convém 

destacar que os núcleos representam um avanço significativo em assegurar o acesso 
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à informação em consonância com a Agenda 2030. O paradigma da inclusão 

ancorado na educação pela perspectiva inclusiva precisa de suporte efetivamente 

sólido da biblioteca universitária, em especial no tocante ao acesso à informação. A 

disponibilização de acervo em formato acessível ainda não se constitui regra, 

encontra-se presente apenas na UFBA, UFC e UFRN. 

A informação auxilia no desenvolvimento do ser humano e as bibliotecas 

representam a ligação entre a informação e o usuário que dela necessita. Dessa 

forma, é preciso desenvolver estratégias para subsidiar a informação acessível, ou 

seja, aquela que está ao alcance de todos, que incluem o acervo, e, nesse processo, 

as singularidades devem ser observadas, uma vez que as demandas variam de 

acordo com o tipo de deficiência. Disponibilizar serviços de informação acessíveis, 

seja na configuração de núcleo ou serviço, não se trata de uma opção, antes é uma 

responsabilidade da qual as bibliotecas universitárias não podem se eximir. 
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Resumo: A formação biblioteconômica abarca competências voltadas às práticas de 
mudança social e educacional de usuários de uma biblioteca. Atesta que a dimensão 
política da competência em informação pode ser direcionada às questões raciais da 
população negra. Objetiva estabelecer um diálogo teórico que aponte a importância 
da competência em informação para a formação de bibliotecários/as atuantes na 
igualdade racial. Metodologicamente é uma revisão de literatura com abordagem 
qualitativa. Conclui que o desenvolvimento da competência em informação 
antirracista é fator de mudança social, relacionando-se aos objetivos 4 e 10 da 
Agenda 2030 e à formação antirracista do/a bibliotecário/, visando a igualdade racial. 
  
Palavras-chave: Formação da pessoa bibliotecária; Competência em informação; 
Informação antirracista. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

         A formação do/a bibliotecário/a abrange variadas competências no contexto da 

informação, como o tratamento, a organização, o uso e a disseminação de recursos 

informacionais. É uma formação que deve ser plural, voltada às práticas 

potencializadoras de mudança social e educacional de comunidades. Desse modo, 

torna-se importante que o/a bibliotecário/a atue frente à mediação da informação, 

tendo em vista a competência em informação. 
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Segundo Sousa, Valério e Campos (2021), a competência em informação 

reúne conjunto de habilidades que vão determinar a seleção de informação de 

qualidade, buscas, uso de fontes de informação, tendo o sujeito a competência de 

avaliar, filtrar e analisar conteúdos de forma crítica. Direcionado para as questões 

étnico-raciais, especificamente à população negra, os estudos em competência em 

informação vão ao encontro da dimensão política (VITORINO; PIANTOLA, 2011), 

relacionada com o modo como os sujeitos se posicionam diante de informações sobre 

cidadania. 

Valério (2016) aponta como os estudos sobre as relações raciais em Ciência 

da Informação no Brasil reúnem reflexões que procuram combater as práticas de 

racismo, discriminação e preconceito racial. Tal contexto favorece a produção de 

metodologias e temáticas no âmbito da comunicação e dos fluxos informacionais na 

sociedade, como se propõe o presente estudo. 

As questões raciais sobre a população negra, a competência em informação e 

a formação da pessoa bibliotecária possuem convergências com o objetivo 10 da 

Agenda 2030 sobre "Redução das desigualdades", assim como com o objetivo 4 

"Educação de qualidade", visto que a competência em informação é uma habilidade 

para seleção, busca e uso de fontes e informações confiáveis. Nesse sentido, o 

objetivo deste estudo é estabelecer um diálogo teórico que aponte a importância da 

competência em informação para a formação de bibliotecários (as) atuantes na 

igualdade racial. Vale ressaltar que esta pesquisa faz parte de um projeto maior que 

busca analisar as competências em informação no campo das relações étnico-raciais 

na formação de pessoas bibliotecárias no Brasil. Nessa pesquisa, é desenvolvido um 

questionário eletrônico como instrumento de coleta de dados para recolher os 

depoimentos de discentes para identificarmos o panorama nacional sobre este tema. 

No entanto, para este resumo expandido, os olhares são voltados para uma reflexão 

conceitual sobre a importância e articulação da competência em informação com as 

relações étnico-raciais e em um segundo momento, será aplicado o instrumento 

elaborado. 
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A metodologia consiste em revisão de literatura buscando por artigos, 

trabalhos monográficos e livros, que relacionam as questões étnico-raciais, no 

contexto da população negra, com a competência em informação como prática de 

atuação da pessoa bibliotecária. É um estudo de abordagem qualitativa considerando 

a amplitude e representatividade social que a Biblioteconomia se insere, e a 

problemática da sociedade brasileira, que, segundo Almeida (2019), é 

estruturalmente racista. 

         Como justificativa social, esta pesquisa solidifica a responsabilidade social da 

pessoa bibliotecária e da formação biblioteconômica para as questões étnico-raciais, 

no contexto da população negra. Como justificativa científica, compreende delinear 

um conjunto de estudos, arquitetados pelo Grupo de Pesquisa[1], que relacionam 

questões étnico-raciais, competência em informação, formação e atuação da pessoa 

bibliotecária para a promoção da igualdade racial e de práticas antirracistas. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

         As bibliotecas são unidades de informação que reúnem obras diversas, 

abrangendo variadas áreas do conhecimento e contribuindo para o processo 

educacional de uma determinada comunidade. São ambientes que podem 

desenvolver atividades culturais com temáticas que trabalham a diversidade, como 

por exemplo, as questões étnico-raciais direcionadas à população negra. 

A produção de informação sobre as populações negras no Brasil é atravessada 

pelo contraponto de difícil acesso à mesma pela sociedade. Vivencia-se a exclusão 

de imensas parcelas da população dos circuitos do conhecimento (CASTRO, 2018), 

que inclui populações negras, isso aponta para um percurso de necessária 

democratização do acesso à informação. Ao se considerar os recursos próprios da 

competência em informação, é preciso atentar, antes de tudo, para o letramento que 

bibliotecários/as e profissionais da informação possuem acerca das relações raciais, 

uma vez que tal análise é determinante da mediação informacional acerca das 
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populações negras que tais profissionais efetuarão para os/as usuários/as da 

informação. 

Para Mata (2021) as discussões sobre competência em informação têm 

ganhado espaço em vários eventos científicos de diferentes campos do 

conhecimento, como Biblioteconomia, Arquivologia e Ciência da Informação, por 

exemplo. Neste texto, aplica-se o conceito de competência em informação com base 

em Gasque (2010) como sendo a capacidade de: 

[...] determinar a extensão das informações necessárias; 
acessar a informação de forma efetiva e eficientemente; avaliar 
criticamente a informação e a suas fontes; incorporar a nova 
informação ao conhecimento prévio; usar a informação de forma 
efetiva para atingir objetivos específicos; compreender os 
aspectos econômico, legal e social do uso da informação, bem 
como acessá-la e usá-la ética e legalmente (GASQUE, 2010, p. 
86). 

  

Considera-se que a falta de competência em informação sobre as relações 

raciais, pode implicar na reprodução de comportamentos racistas pela pessoa 

bibliotecária em seus ambientes de atuação e em suas práticas sociais. Dessa forma, 

analisar a competência em informação deste grupo, atentando para o conhecimento 

na busca e no uso da informação, é fundamental para a promoção da igualdade racial 

e enfrentamento do racismo estrutural que afeta as populações negras. Uma vez que 

discutir sobre a competência em informação é perceber as “(...) exigências atuais do 

mundo acadêmico e profissional, para construir novos conhecimentos e servir de 

instrumento para o uso da informação como fator de inclusão social” (HATSCHBACH; 

OLINTO, 2008, p. 28). 

Valério e Campos (2020) defendem a importância do ensino sobre as questões 

raciais, especificamente sobre a população negra, na formação de bibliotecários/as, 

ao passo que as discussões sobre racismo e raça estão sendo pouco incluídas nos 

currículos dos cursos de Biblioteconomia brasileiros. Mediante a Lei 10.639/2003, o 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira deve ser inserido nos currículos de 
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instituições de ensino fundamental e médio e o/a bibliotecário/a, como educador(a), 

deve também ter competência para essa atuação. 

Os estudos sobre a História e Cultura Afro-Brasileira nas grades curriculares 

dos cursos de Biblioteconomia podem contribuir com a formação da pessoa 

bibliotecária construindo uma sociedade menos desigual socialmente. Nesse sentido, 

o/a bibliotecário/a colabora com uma educação antirracista (VALÉRIO; CAMPOS, 

2019). 

A atuação desse/a profissional mediante a competência em informação de 

usuários/as de uma biblioteca pode colaborar com ações antirracistas, o que 

conforme Sousa, Valério e Campos (2021, p. 142) salientam a mediação da 

informação antirracista, como sendo uma "[...] ação que contribui para a possível 

igualdade racial, sendo, portanto, um dos papéis a serem realizados pelo profissional 

de informação e comunicação". À vista disso, a mediação da informação antirracista 

e a competência em informação relacionam-se com os objetivos 4 e 10, "Educação 

de Qualidade" e "Redução das Desigualdades" respectivamente, da Agenda 2030 no 

sentido de contribuir com ações voltadas para a igualdade racial e para o ensinamento 

de competências para busca e uso de informação antirracista. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          À guia da conclusão, a competência em informação está alinhada aos objetivos 

da Agenda 2030 supracitados, e às suas propostas de cunho antirracista no que diz 

respeito as ações e práticas educacionais para o desenvolvimento da igualdade 

racial. Sendo assim, destaca-se a importância de uma formação plural ao/a 

bibliotecário/a, que, por sua vez, está intrinsecamente ligado às dinâmicas sociais e 

culturais de diversas comunidades, e nelas pode atuar como agente antirracista e 

mediador de informação antirracista, ao realizar atividades que contribuam para o 

desenvolvimento da competência em informação — sobretudo, antirracista — dos/as 

usuários/as de bibliotecas. 



 
 

36 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

         Para dar continuidade a esta pesquisa, as próximas etapas serão: verificar os 

Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Biblioteconomia brasileiros a fim de 

identificar disciplinas, projetos e ações que trabalhem as relações raciais, de forma 

direta e/ou indireta. De forma direta, seria em relação a disciplinas específicas que 

atendam as Diretrizes Curriculares para a educação das relações étnico-raciais. De 

forma indireta, seria em relação a disciplinas que estudem a formação cultural da 

sociedade brasileira, tendo a possibilidade de abordagem de assuntos voltados às 

relações raciais. Além disso, será aplicado um questionário eletrônico para coletar 

depoimentos de discentes dos cursos de Biblioteconomia para identificar se eles/as 

conhecem os mecanismos e meios para buscar as informações étnico-raciais e se 

essas informações são necessárias para o desenvolvimento de atividades e outras 

ações na vida dessas pessoas. 
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Resumo: Analisa contribuições de bibliotecas brasileiras, junto ao público 
infantojuvenil, para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 
2030, de modo a apresentar um panorama de atividades. Buscou-se identificar e 
caracterizar tipos de boas práticas alinhadas à Agenda em bibliotecas escolares, 
públicas, comunitárias e parque. Após levantamento de bibliografia e documentos, as 
ações foram divididas entre as categorias ambiental, social, econômica e 
desenvolvimento sustentável. Foram coletadas 25 ações de 16 bibliotecas. As 
bibliotecas brasileiras têm contribuído para o alcance dos objetivos da Agenda 2030 
junto ao público infantojuvenil, porém, poucas foram as que trabalharam sobre a 
Agenda em si. 
  
Palavras-chave: Biblioteca com público infantojuvenil; Agenda 2030 da ONU; 
Desenvolvimento sustentável. 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a taxa de pobreza, a fome e a desistência da educação 

formal revelam que no Brasil as bibliotecas precisam estar atentas não só às 

necessidades informacionais. Preocupados com essas e outras questões 

relacionadas ao desenvolvimento e qualidade de vida, líderes mundiais criaram um 
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plano de ação com objetivos para o desenvolvimento sustentável para serem 

alcançados até o ano de 2030: a Agenda 2030 da ONU, a qual constitui-se de 

objetivos para a melhora de questões ambientais, sociais e econômicas a nível 

mundial. Ela foi baseada nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio estabelecidos 

no ano 2000, que visavam ser alcançados até 2015. As iniciativas colocadas em 

prática trouxeram resultados positivos, mas nem todos os objetivos foram alcançados 

até o ano estabelecido. Por isso a Agenda 2030 foi proposta, com 17 objetivos para 

o desenvolvimento sustentável. Instituições importantes que representam os 

interesses de bibliotecários, como a IFLA e a FEBAB, têm apoiado a Agenda e 

estimulado ações em bibliotecas que visem os objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

Esta pesquisa tem o seguinte problema de pesquisa: como o público 

infantojuvenil das bibliotecas pode ser mobilizado para o desenvolvimento 

sustentável? O objetivo é identificar e analisar contribuições de bibliotecas brasileiras, 

junto ao público infantojuvenil, para o alcance dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável segundo a Agenda 2030 da ONU, de modo a fornecer um panorama de 

atividades que possa servir de inspiração para bibliotecários. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo desta seção são apresentados os principais conceitos que 

fundamentam a pesquisa. Encontram-se em destaque a importância das bibliotecas, 

as especificações do público infantojuvenil e as relações destas com a Agenda 2030 

da ONU. 
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2.1 Bibliotecas e o Público Infantojuvenil 

 

Conhecer as características do público de uma biblioteca pode ajudar a gestão 

da mesma a compreender quem são seus usuários e, até mesmo, os usuários em 

potencial, e os não-usuários (aqueles que ainda não foram alcançados). 

Um público que exige bastante atenção e atendimento diferenciado é o 

infantojuvenil, composto de crianças e adolescentes. Segundo Senna, Souza e 

Barbosa (2017, p. 116), uma das pretensões da biblioteca que trabalha com o público 

infantojuvenil é “despertar o prazer pela leitura e proporcionar a eles um ambiente de 

estímulo à criatividade e ao raciocínio lógico, que venha a contribuir para o seu 

desenvolvimento estudantil e de futuro cidadão.” Portanto, além de proporcionar o 

lazer, a biblioteca também pode contribuir para a educação desse público. 

De acordo com “Directrizes para serviços de bibliotecas para crianças”, 

documento da IFLA, uma das funções atribuídas para a biblioteca quanto a esse 

público é a de “[capacitação] para participar e dar uma contribuição positiva para a 

vida em comunidade” (IFLA; UNESCO, 2001, p. 1). Além disso, apresenta como um 

dos fins da biblioteca “encorajar as crianças a tornarem-se confiantes e competentes 

e esforçar-se por um mundo de paz” (IFLA; UNESCO, 2001, p. 3). É possível perceber 

a notoriedade do público infantil para as bibliotecas e os serviços de informação. 

Sobre as atividades desenvolvidas em bibliotecas para este público, segundo 

Milanesi (2002, p. 59), “ao lado do acervo, amplo e estimulante, devem ser 

implantadas ações que propiciem à criança leitora refletir sobre aquilo que absorveu 

e observou. Por isso, hora do conto, dramatizações, jogos e todo estímulo à 

criatividade, passam a ter espaço amplo.” Assim, é essencial que uma biblioteca com 

público infantil desenvolva atividades culturais que envolvam o lazer e o lúdico, para 

estimular o aprendizado das crianças de maneiras alternativas, com muita imaginação 

e criatividade. 

         O cenário altera-se quando se trata do público adolescente. A leitura 

geralmente está associada às pesquisas obrigatórias orientadas pelos professores na 
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ida à biblioteca que, consequentemente, se torna também uma obrigação. Além disso, 

a ordem e o silêncio impostos pelas bibliotecas mais tradicionais não contribuem 

nesse processo. Segundo Milanesi (2002, p. 61), “o adolescente fica deslocado, não 

encontrando nada atrativo na área para adultos e se sentindo ridículo na área infantil. 

São raras as bibliotecas juvenis que incorporam em sua organização elementos 

típicos dessa faixa etária.” O autor defende que para atrair o adolescente para a 

biblioteca, é preciso ir além dos conhecimentos do universo escolar e da leitura 

convencional. O espaço deve ser visualmente estimulante, deve haver variados tipos 

de leitura no acervo, como livros, revistas, jornais e gibis. A biblioteca deve contar 

também com recursos audiovisuais e promover atividades como palestras, 

exposições, exibição de filmes, teatro, jogos, entre outros. 

         O público infantojuvenil tem suas particularidades e a biblioteca deve conhecê-

las para melhor atendê-las. Deve-se ter em mente que as atividades desenvolvidas 

em bibliotecas com crianças e adolescentes refletirão no futuro deste público, já que 

estes têm toda a vida pela frente. 

Assim como são eles que, se desde cedo participarem de ações educativas e 

culturais relacionadas a movimentos importantes, como o da Agenda 2030, serão os 

responsáveis pela implementação e/ou manutenção destes movimentos, que buscam 

lutar por um mundo melhor. E as bibliotecas podem contribuir ao promoverem essas 

ações com este público tão importante para o futuro do planeta. 

  

2.2 Agenda 2030 

 

No ano 2000, líderes representantes dos países membros da ONU reuniram-

se e estabeleceram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio visando o 

desenvolvimento mundial em nível ambiental, econômico e social:  1) Acabar com a 

fome e a miséria; 2) Oferecer educação básica de qualidade para todos; 3) Promover 

a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) Reduzir a mortalidade 

infantil; 5) Melhorar a saúde das gestantes; 6) Combater a Aids, a malária e outras 
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doenças; 7) Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8) Estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento. 

          As medidas tomadas a partir do estabelecimento dos Objetivos trouxeram 

mudanças positivas, porém os objetivos não foram alcançados por completo. Por isso, 

um novo documento foi criado para dar continuidade aos ODM: a Agenda 2030, com 

17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, subdivididos em 169 metas. 

 A Agenda 2030 foi discutida na Assembleia Geral da ONU e lançada em 

setembro de 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável.  A Agenda 

constitui-se dos seguintes objetivos: 1) Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares; 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 

e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 3) Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 4) Assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos; 5) Alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas; 6) Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos; 7) Assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; 8) Promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos; 9) Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 10) 

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 11) Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12) 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 13) Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 14) Conservação e uso 

sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável;15) Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 16) Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 
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o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis; 17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 

a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

As 169 metas contidas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

especificam e explicam os objetivos, trazendo base e integridade a estes. 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O caráter da pesquisa é exploratório e descritivo. A natureza do trabalho é 

qualitativa. A pesquisa constitui seu corpus de análise a partir de um levantamento 

bibliográfico e documental. Para o levantamento bibliográfico, foram utilizadas as 

bases de dados Scopus, Scielo, ScienceDirect, Web of science, LISA, LISTA, 

BRAPCI e o Google Acadêmico. As palavras-chave incluíram: “biblioteca escolar”; 

“biblioteca pública”; “biblioteca comunitária”; “biblioteca parque”; “biblioteca e Agenda 

2030”; “biblioteca e sustentabilidade”; “biblioteca e educação ambiental”; “biblioteca e 

gênero”; “biblioteca e educação financeira”, entre outras. O levantamento documental 

foi recuperado em sites e blogs de bibliotecas, páginas de bibliotecas no Facebook e 

sites institucionais e de notícias, limitados ao idioma português. Ambos os 

levantamentos consideraram o ano de 2015 como um limite, mesmo período de 

lançamento da Agenda 2030. 

Para análise dos documentos foi utilizado o método de categorização 

(BARDIN, 2004). As categorias foram estabelecidas pelos objetivos da Agenda 2030, 

ou seja, foram concebidas de maneira a priori, e os documentos encontrados foram 

analisados e repartidos nas categorias previamente estabelecidas. O corpus da 

pesquisa foi composto apenas de “boas práticas” que já ocorreram ou que estavam 

previstas para ocorrer em determinadas datas. Todas as boas práticas foram 

descritas como se tivessem ocorrido de fato, mesmo aquelas que tinham uma 

previsão para acontecer, porém sem confirmação de execução. 
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         Para melhor organização dos objetivos da Agenda, eles foram divididos em 

quatro grandes categorias: ambiental, social, econômico e desenvolvimento 

sustentável (geral). Foram consideradas para a pesquisa somente ações realizadas 

em bibliotecas públicas, escolares, comunitárias e bibliotecas parque, levando em 

conta que o trabalho com o público infantojuvenil é mais comum nestas tipologias de 

biblioteca. 

  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As ações coletadas foram as seguintes: 1) Entrega de resíduos recicláveis para 

ter acesso ao empréstimo de materiais do acervo; 2) Distribuição pela cidade de 

caixas de leitura e geladeiras de troca; 3) Oficina com papel reciclado para criação de 

fantoches; 4) Oficina com mostra de vídeos e confecção de mini horta; 5) Distribuição 

de sacolas retornáveis de material reciclável aos leitores cadastrados; 6) Oficina de 

confecção de brinquedos com material reciclável; 7) Palestra com bióloga com 

distribuição de mudas de árvores; 8) Festival Literário; 9) Sarau sobre mulheres na 

literatura e a solidão da mulher negra e indígena; 10) Sarau com o público feminino 

sobre empoderamento; 11)Palestras sobre violência contra mulher e gravidez na 

adolescência, seguidas de atividades; 12) Projeto de leitura; 13) Exposição sobre 

Direitos Humanos; 14) Aulas de música; 15) Clube de leitura; 16) Reforço escolar; 17) 

Curso de fotografia; 18) Aulas de capoeira; 19) Contação de histórias com oficina de 

origamis; 20) Oficina de bonecas Abayomi; 21) Contação de histórias em escolas; 22) 

Brechó na biblioteca; 23) Palestra sobre educação financeira para jovens; 24) Debate 

sobre o papel da juventude o desenvolvimento sustentável e o fim da pobreza; 25) 

Oficina sobre os ODS.       

As categorias social e ambiental foram as que mais apresentaram boas 

práticas, talvez porque tais práticas sejam mais comuns no fazer bibliotecário. A 

categoria econômica apresentou poucas boas práticas, possivelmente por ser um 
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assunto mais específico, necessitando de parceria com especialistas para que 

atividades sejam desenvolvidas. 

Das 25 boas práticas apresentadas, 24 ocorreram nas regiões Sudeste e Sul 

e 1 na região Nordeste. É possível inferir que há investimentos maiores em bibliotecas 

nessas duas regiões, por isso as boas práticas em bibliotecas concentram-se nelas. 

A categoria desenvolvimento sustentável também apresentou poucas boas 

práticas, provavelmente pela abrangência e complexidade do tema. Entretanto, ações 

que se encaixem nessa categoria têm maior potencial para conscientização do 

público para os objetivos da Agenda 2030. Como as boas práticas são relacionadas 

a temas que possibilitam uma grande variedade de tipos de atividades, a maior parte 

delas não se encaixou em atividades mais comuns, como palestras e oficinas. As 

ações coletadas contemplaram principalmente temas dos objetivos 3, 4, 5, 8, 12, 15 

e 17, abrangendo questões sociais, ambientais e econômicas. 

         As boas práticas da categoria social, de certa maneira, auxiliam na busca pelo 

sonho de uma sociedade igualitária, em que todos tenham seus direitos 

contemplados. As da categoria ambiental promoveram a conscientização sobre o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, principalmente por meio de atividades que 

envolvem reciclagem e plantio. Já as ações relacionadas à categoria econômica 

estimularam o consumo consciente e o uso consciente do dinheiro, promovendo 

também o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. E, por último, 

e de grande importância, as ações da categoria desenvolvimento sustentável 

debateram formas de alcançar este desenvolvimento e estimularam essas ações com 

jovens. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa discutiu a importância das bibliotecas com público infantojuvenil, 

por se apresentarem como aqueles que serão os responsáveis pelo futuro e poderão 

estar à frente de movimentos e ações determinantes para o planeta. Foram 



 
 

46 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

identificadas boas práticas realizadas por bibliotecas escolares, públicas, 

comunitárias e bibliotecas parques que se alinham aos 17 objetivos da Agenda 2030, 

por meio de atividades culturais e educativas, que se enquadram nas categorias 

ambiental, social, econômico e desenvolvimento sustentável. 

As bibliotecas brasileiras têm contribuído para o alcance dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável segundo a Agenda 2030 da ONU junto ao público 

infantojuvenil por meio de boas práticas que trabalham principalmente questões 

sociais e ambientais com crianças e jovens, além de questões econômicas e acerca 

do desenvolvimento sustentável como um todo, mesmo que de forma indireta. 
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INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS DE 

ALAGOAS 

Eliete Sousa de Araujo[1] 

Nelma Camelo de Araujo[2] 

  

Resumo: A pesquisa em andamento tem como objetivo estudar ações sustentáveis 
desenvolvidas pelas bibliotecas universitárias do estado de Alagoas com foco aos 
objetivos do desenvolvimento sustentável preconizados pela Agenda 2030. A 
metodologia caracteriza-se como pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. O 
universo será definido por meio de consulta ao site e-mec, selecionando uma amostra 
intencional de três universidades, dois centros universitários e duas faculdades e 
identificando suas respectivas bibliotecas.  Seguindo de observação completa dos 
links, notícias, eventos e publicações das instituições ao qual estão vinculadas com o 
propósito de evidenciar ações correspondentes e relacionar com os objetivos do 
desenvolvimento sustentável. 
  
Palavras-chave: Biblioteca Universitária. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Ciência da Informação 
  

 

1 INTRODUÇÃO         

 

A sustentabilidade no contexto global vem sendo foco de debates e encontros 

que tem o propósito de demonstrar a responsabilidade dos atores no alcance do 

desenvolvimento sustentável sendo inicialmente o Estado, Sociedades, Instituições 

de Ensino Superior (IES) e dentro desta última se insere as bibliotecas. Isso implica 

em comprometimento na adoção de medidas sustentáveis em seus variados 

contextos, tendo o estímulo da inovação e o ser humano como executor e exemplo 

de práticas aplicadas nas perspectivas pessoais e profissionais. 

Para Dias (2015) o Desenvolvimento Sustentável busca o equilíbrio do 

desenvolvimento econômico aos limites dos recursos naturais. Para tanto, é 

necessária a adoção de alternativas que conduzam a amenizar esses problemas 

complexos e fazer uma transição ordenada através de um desenvolvimento que 



 
 

49 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

distribua equitativamente os benefícios do progresso econômico, respeitando os 

limites ecológicos e sua capacidade de permanecer no futuro 

O conceito de desenvolvimento sustentável ganha maior notoriedade em 1987 

no Relatório Brundtland, como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

necessidades” (CMMAD, 1988, p. 46) e para ser alcançado é necessário equilíbrio 

das três dimensões: econômica, social e ambiental, pois são elementos interligados 

e fundamentais para o bem-estar dos indivíduos e das sociedades (DIAS, 2011). 

Em detrimento das diferentes abordagens a qual podemos associar o conceito 

de desenvolvimento sustentável, consideramos o conceito de Barbieri (1997) ao 

definir como uma nova maneira de perceber as soluções para os problemas globais, 

não se restringindo apenas à degradação ambiental, mas que incorporam dimensões 

sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a exclusão social. 

Esse conceito assemelha-se a uma das características atribuída a biblioteca 

universitária como organização social, a qual adapta seus serviços frente aos 

problemas sociais emergentes para atender à comunidade e a sociedade em geral 

uma vez que “As bibliotecas realizam inúmeras funções no contexto social, tendo 

especial destaque pelo importante papel que possuem como depositária da memória 

social e cultural de uma dada sociedade, de modo a permitir que o conhecimento 

produzido seja transferido para futuras gerações” (SANTA ANNA (2018 p.453). 

No âmbito global temos como exemplo a New York Public Library (NYLA), que 

em 2017 lançou o programa de Certificação de Bibliotecas Sustentáveis (SLCP), com 

12 (doze) categorias. Sete destas possuem foco nas questões ambientais que 

envolvem o gerenciamento de resíduos, consumo de energia, água. As outras cinco 

dedicam-se as questões relacionadas à missão da biblioteca em promover parcerias 

com a comunidade, equidade social e sustentabilidade financeira (PEET, 2018). 

No Brasil identificou-se que certas bibliotecas já veem realizando práticas 

sustentáveis em sua rotina, como exemplo a Biblioteca Central Santa Mônica 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) onde em sua proposta de intervenção 
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apresenta a implantação de novas práticas que vão desde a criação do programa de 

sustentabilidade da própria biblioteca até a educação ambiental junto à comunidade 

universitária (SOUZA; AGUIAR, 2017). 

O contexto nacional apresenta grandes desafios e, em especial, a região 

nordeste, marcada por acentuados problemas climáticos (a exemplo da seca), vem 

buscando o desenvolvimento econômico, político e ambiental com vistas a melhorar 

a qualidade de vida de sua população, uma alternativa é o uso de inovações de 

práticas sustentáveis e conhecimento aplicável em seu cotidiano. 

Nessa perspectiva é premente perguntar: Quais bibliotecas universitárias, da 

rede pública e privada da cidade de Maceió – AL, exercem a função de promotoras 

de desenvolvimento sustentável? 

Frente ao problema enunciado a pesquisa tem como objetivo estudar as ações 

sustentáveis desenvolvidas nas bibliotecas universitárias do estado de Alagoas, que 

contribuem para alcance do desenvolvimento sustentável. 

  

2 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

É necessário estabelecer uma relação de equilíbrio do desenvolvimento 

econômico aos limites dos recursos naturais, onde sustentabilidade signifique “a 

possibilidade de se obter continuamente condições de vida iguais ou superiores para 

um grupo de pessoas e seus sucessores” (CAVALCANTI, 2004, p. 161). 

 

Albagli (2009, p.113) afirma que para atender ao complexo desafio do 

desenvolvimento sustentável “é crucial a produção e o acesso à informação e ao 

conhecimento, sejam aqueles resultantes da pesquisa científico-tecnológica de ponta, 

sejam aqueles produzidos pelas populações tradicionais e locais”. Em 1995 a mesma 

autora já expressava sobre a temática ao considerar informação para o 

desenvolvimento ou como denomina a informação ambiental, ser de grande 

relevância na busca de padrões mais sustentáveis. 
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O desenvolvimento sustentável relacionado as atividades de unidades de 

informação ganha maior relevância nas práticas bibliotecárias e no campo de 

investigação da Ciência da Informação a partir da declaração Statement on Libraries 

and Sustainable Development divulgada pela IFLA em 2002 e uma segunda versão 

em 2013, com princípios onde promova o desenvolvimento sustentável por meio da 

oferta de seus produtos e serviços ao assegurar o acesso a informação a todos os 

indivíduos. 

Inicia assim uma série de ações para a conscientização da sustentabilidade 

ambiental nas bibliotecas, a qual lança em 2014 a Declaração de Lyon, que 

reconhece o acesso à informação no apoio ao desenvolvimento sustentável, e 

estabelece princípios que visam acesso à informação como apoio ao 

desenvolvimento e capacitação das pessoas, marginalizadas, que vivem em situação 

de pobreza. 

A IFLA (2019) lança a Declaração de Santiago, um convite aos bibliotecários, 

bibliotecas e associações para que se tornem signatários em assumir o compromisso 

com o desenvolvimento sustentável na América Latina e Caribe. Reconhecendo que 

o acesso público à informação e ao conhecimento em bibliotecas é capaz de 

transformar um contexto social, com oferta de serviços inclusivos e inovadores, seja 

eles físico ou virtual para todo e qualquer usuário. 

Nesse contexto Geraldo e Pinto (2021, p. 13) afirmam que "A Ciência da 

Informação pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, uma vez que a 

informação e o conhecimento desempenham importante papel em todos os contextos: 

do individual ao organizacional”, sendo necessário revisitar nossas ações e práticas 

como profissional com o olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) para que dessa forma fortaleça o papel das unidades de informação como 

promotora de transformações ao melhorar condições de qualidade de vida para a 

sociedade através de seu objeto de estudo a informação. 
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Lima, Silva e Lima (2019) aponta que deve haver uma reconstrução das 

bibliotecas a partir das críticas aos seus limites de sustentabilidade exigindo 

interferência por seus profissionais envolvidos neste processo. 

As Bibliotecas Universitárias oferecem apoio as atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão das IES, e são de grande relevância no desenvolvimento da 

sociedade, pois servem como mediadora no processo de geração e produção do 

conhecimento, pois sua transferência é a principal atividade nas organizações 

intensivas em conhecimento (SVEIBY, 1998). 

Em consonância Nunes e Carvalho (2016) menciona que as Bibliotecas 

universitárias estão diretamente relacionados à função da universidade na sociedade 

como agente catalizador e difusor do conhecimento científico advindo das 

contribuições dos pesquisadores, docentes e discentes. 

Dessa forma, considera-se a biblioteca universitária um espaço de extrema 

relevância para a produção, mediação e acesso ao conhecimento cientifico para a 

comunidade acadêmica qual está inserida, contribuindo para o alcance ao 

desenvolvimento sustentável. 

  

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

   

Caracteriza-se ser uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e por 

ter como foco principal o processo e seu significado (SILVA; MENEZES, 2001). 

O universo pesquisado consta de bibliotecas de Instituições de Ensino Superior 

(IES) ativas identificadas por meio de levantamento no site do e-MEC ‒ Cadastro de 

Instituições e Cursos de Educação Superior ‒, base de dados oficial relativa às 

Instituições de Educação Superior (BRASIL, 2017). 

A coleta de dados compreende observação completa dos links das bibliotecas 

investigadas, nas notícias, eventos, publicações das instituições ao qual estão 

vinculadas com o propósito de evidenciar ações correspondentes aos objetivos do 

desenvolvimento sustentável, após identificadas será realizada a leitura e sinalizada 
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qual dos 17 ODS se aproxima, podendo uma ação ser caracterizada em mais de um 

dos ODS. 

Portanto será adotada uma análise detalhada das ações resultante da coleta 

de dados, formulação de esquema de acordo com as características de cada ação 

relacionada a um ou mais dos 17 ODS, encontrar semelhanças e diferenças entre os 

dados e caso necessário retornar aos sites para obter mais dados para e por fim gerar 

teorias, hipóteses, explicações 

Pretende-se com a análise dos dados confirmar ou rejeitar o pressuposto da 

pesquisa ao considerar incipiente as práticas de inovação e sustentabilidade nas 

bibliotecas universitárias no estado de Alagoas por ser um tema relativamente novo 

no Brasil. 

  

4 RESULTADOS PARCIAIS 

 

  Em uma busca preliminar na base e-MEC, com o intuito de dimensionar a 

amostra da pesquisa, foram identificadas 92 IES[3] ativas sendo 21 Universidades, 

40 Centro Universitário e 31 Faculdades. 

Será adotada a tipologia de Amostra não-probabilística intencional, onde 

Creswell (2010) esclarece que para a coleta de dados qualitativos é utilizada a 

amostragem intencional, em que os indivíduos são selecionados, porque 

experimentaram o fenômeno principal. 

Nesse entendimento será selecionada como amostra três universidades, dois 

centros universitários e duas faculdades, as quais serão observadas há existência de 

ações sustentáveis em seus e suas respectivas instituições 

Define-se como amostra as bibliotecas centrais das Instituições de Ensino 

Superior a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Estadual de 

Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Universidade Estadual de Alagoas 

(UNEAL); Centro Universitário CESMAC e o Centro Universitário Tiradentes – UNIT 
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e as Faculdades Única de Ipatinga, conhecida como SEUNE e Faculdade de ciências 

jurídicas e sociais de Maceió mas conhecida como Estácio FAL. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que as bibliotecas universitárias possuem natureza 

interdisciplinar por atuarem nas diversas áreas do conhecimento, é possível afirmar 

que estas instituições podem exercer o papel de influenciadoras do desenvolvimento 

sustentável por meio do estabelecimento de práticas inovadoras e sustentáveis na 

educação ambiental, inclusão social e digital em suas ações humanas e 

organizacionais. 

Dessa forma, pretende-se confirmar ou rejeitar o pressuposto da pesquisa ao 

considerar incipiente as práticas de inovação e sustentabilidade nas bibliotecas 

universitárias no estado de Alagoas por ser um tema relativamente novo no Brasil. 
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Eixo: Acesso à informação para o alcance dos ODS 

Coordenação: Vanessa A. Schveitzer e William Adão Ferreira Paiva 

 

PESSOAS SURDAS NAS BIBLIOTECAS: ESTAMOS PREPARADOS/AS? 

 

Erinaldo Dias Valério (UFG) 

Ícaro Augusto Santos (UFG) 

  

Resumo: Ressalta que a Língua Brasileira de Sinais – Libras é reconhecida como 
meio legal de comunicação e expressão própria da comunidade surda brasileira. 
Objetiva refletir sobre a importância da presença de bibliotecários/as capacitados/as 
em Libras, para atender as necessidades informacionais de pessoas surdas nas 
bibliotecas. Estabelece como metodologia o caráter de pesquisa exploratória e 
bibliográfica, com abordagem qualitativa, dialogando com a literatura científica das 
áreas de Letras e de Biblioteconomia. Finaliza apontando a necessidade da educação 
continuada em Libras para bibliotecários/as, a fim de possibilitar o desenvolvimento 
de recursos informacionais inclusivos e colaborar para a Agenda 2030. 
  
Palavras-chave: Libras; Biblioteca inclusiva; Educação continuada – bibliotecário/a. 
  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca como um ambiente informacional vai além do armazenamento e 

organização de materiais para pesquisa, leitura e estudo. Entendemos esse espaço 

como uma instituição pedagógica que circula todo tipo de informação, possibilitando 

a produção de novos saberes. Transitam por ela, sujeitos sociais que possuem 

identidades, interesses e necessidades informacionais específicas, como por 

exemplo, as pessoas surdas. 

Posto isso, as Diretrizes para Serviços de Biblioteca para Pessoas Surdas da 

Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) 

publicadas em 2000, apresenta uma série de informações para um fazer acessível da 

biblioteca e no atendimento às pessoas surdas. Além dessas diretrizes, existem Leis 
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que contribuem com normativas sobre a acessibilidade e a comunicação na prestação 

de serviços, mas, para o atendimento efetivo a esse grupo em específico, estar de 

acordo com essas diretrizes e normativas não é o suficiente. 

Para compreender as necessidades informacionais de um público é necessário 

que se conheça, para além das classificações dadas a este grupo, a sua história, a 

sua cultura e como acontece a sua percepção de mundo, e consequentemente, como 

esses indivíduos recebem e utilizam a informação. Por esse motivo, precisamos 

perceber e entender que a cultura surda é a maneira em que pessoas surdas 

entendem e modificam o mundo, para torná-lo acessível e habitável. Para isso, 

ajustam suas percepções visuais para uma definição das identidades surdas e das 

“almas” das comunidades surdas, abrangendo, a língua, as crenças, as ideias, os 

hábitos e costumes do povo surdo (STROBEL, 2008, p. 29). 

Assim, é necessário compreendermos que esse povo surdo é composto por 

uma pluralidade de pessoas, que se diferenciam em seus corpos, línguas, identidades 

e culturas, mesmo fazendo parte de um mesmo grupo. Essas diferenças são 

conectadas por uma percepção de mundo visual, e que não está ligada ou, que 

necessariamente, dependem do uso da oralidade para seu desenvolvimento cognitivo 

ou vivência em sociedade. Dito isso, essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre a 

importância da presença de bibliotecários/as capacitados/as em Libras, para atender 

as necessidades informacionais de pessoas surdas nas bibliotecas. Para atender ao 

objetivo, se estabelece como metodologia o caráter de pesquisa exploratória e 

bibliográfica (VERGARA, 2014; GIL, 2006), dialogando com a literatura científica das 

áreas de Letras e de Biblioteconomia. 

Justificamos nosso estudo, com o amparo do art. 8º da Lei 13.146/15, que 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), assegurando assim, também para as pessoas surdas, o dever do 

Estado, da sociedade e da família, na efetivação dos direitos referentes à informação 

e à comunicação, além de outras Leis que estão intrinsecamente ligadas a história 

dos/as surdos/as (BRASIL, 2015). Além disso, esta pesquisa dialoga com o objetivo 



 
 

59 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

4 - Educação de Qualidade da Agenda 2030, que se preocupa com a seguridade de 

uma educação inclusiva e equitativa de qualidade, independentemente de raça/cor, 

gênero/sexualidade, deficiências, entre outros marcadores sociais. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Compreendemos que a garantia do bem de todos/as, em uma sociedade sem 

preconceitos, sejam eles de raça, sexo, cor, língua, é um direito assegurado pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 2016). Por certo, é 

também direito da pessoa surda ter acesso aos espaços públicos e privados, com 

total segurança e sem nenhuma forma de discriminação. No Brasil, a educação de 

surdos/as tem seu início no ano de 1857, com a fundação do antigo Instituto de 

Surdos-Mudos, hoje atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), mas que 

na época também foi utilitário do método oralista para educação dos surdos ali 

presentes (MONTEIRO, 2006). 

Pensar em uma população que muitas das vezes é privada ao acesso de 

informações é também refletir em como as estruturas ouvintistas se articulam para o 

memoricídio de toda uma história e cultura de uma população, subjugando-a na busca 

de uma padronização de seus corpos. Categorizamos aqui como ouvintismo, “um 

conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a 

olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 1998, p. 15). Ou seja, pessoas 

surdas que estão em contato com pessoas ouvintistas têm seus direitos linguísticos 

negados a todo tempo, uma vez que, devem se comportar e narrar suas histórias por 

meio da oralização. 

Em 2002, é sancionada a Lei 10.436, conhecida como Lei da Libras, que 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras, como meio legal de comunicação e 

expressão da comunidade surda brasileira, língua essa, com características 

linguísticas próprias, de modalidade visual-motora (BRASIL, 2002). Três anos mais 

tarde é publicado o Decreto 5.626/05, que passa a regulamentar a Lei da Libras, e 
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considera “pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Libras” (BRASIL, 2005, [1]), além de estabelecer que a 

disciplina de Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores/as e de fonoaudiólogos/as, em todas as esferas de 

ensino, e que a disciplina também seja incluída como optativa na grade curricular dos 

demais cursos de educação superior e profissional. 

Compreendendo as bibliotecas como parte do sistema de ensino, seja ele 

privado ou público, passa-se então, à biblioteca o dever de buscar alternativas 

capazes de assegurar às pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e 

educação, indo de encontro com o que determina também a Lei 13.146/15, a qual 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (BRASIL, 2015). 

As Diretrizes para Serviços de Biblioteca para Pessoas Surdas da IFLA (2000), 

traz em seu texto informações e orientações importantes quanto a acessibilidade do 

acesso à informação para pessoas surdas. De acordo com as diretrizes, “as 

bibliotecas muitas vezes estão na posição única de ser a única fonte de uma 

comunidade de informações imparciais e, portanto, têm a responsabilidade de coletar 

e fornecer tais informações para sua clientela surda” (IFLA, 2000, p. 10), por isso, a 

responsabilidade para o desenvolvimento, implementação e operações desses 

serviços, devem ser realizadas por um/a bibliotecário/a capaz de atuar de maneira 

imparcial para um atendimento eficaz a esse público. 

Para além disso, as diretrizes determinam que as bibliotecas devem coletar e 

disponibilizar em seus acervos, materiais relacionados à surdez e cultura surda, 

possibilitando a oferta de informações das opções educacionais, agências de 

referências e programas, de forma imparcial. Sendo assim, as bibliotecas devem 

reunir e manter coleções de fitas de vídeo e filmes, em língua de sinais, além de 

fornecer equipamentos necessários para visualização dos materiais (IFLA, 2000). 
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Essas determinações dialogam com o Decreto 5.626/05, ao ser definido que 

as instituições, devem proporcionar o acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do/a aluno/a surdo e do/a professor/a, colocando em foco o 

trabalho do/a bibliotecário/a que deverá disponibilizar em seu acervo, literaturas que 

estejam catalogadas e indexadas de maneira impessoal, para o acesso e uso da 

informação por esses/as professores/as e alunos/as (BRASIL, 2005). Mas, a fim de 

reflexão, será que estes/as profissionais estão preparados/as para atender pessoas 

surdas nas bibliotecas? 

Concordamos que as bibliotecas têm responsabilidades na garantia ao acesso 

informacional acessível, fornecendo assim, serviços adequados às pessoas surdas. 

Por certo, não só o/a bibliotecário/a, mas toda a equipe da biblioteca deve receber 

treinamento adequado com o foco no atendimento e prestação de serviços à 

comunidade surda, e quando necessário, custear os serviços de tradutores 

intérpretes de Libras e Português (IFLA, 2000). 

Dito isso, é de responsabilidade das escolas de biblioteconomia o dever de 

fornecer treinamentos e aparatos curriculares para preparar esses profissionais que 

deverão estar aptos para o atendimento à comunidade surda em qualquer biblioteca 

(IFLA, 2000). Logo, entendemos que o Decreto 5.626/05 determina que a disciplina 

de Libras nos cursos de biblioteconomia seja ofertada em caráter optativo, 

possibilitando assim, que inúmeros desses/as alunos/as não tenham conhecimento 

teóricas e práticos, ao que se refere a comunidade surda (BRASIL, 2005). Portanto, 

é indubitável a necessidade de uma educação continuada que contribua com a 

formação desses profissionais. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, acredita-se que o tema é pertinente no contexto da 

Biblioteconomia uma vez que aponta uma discussão que envolve a comunidade surda 

com os aspectos atrelados ao fazer profissional de bibliotecários/as. 
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Consequentemente, faz-se necessária a produção de novos estudos que procurem 

analisar no chão das bibliotecas, como tem se dado na prática o atendimento a essas 

pessoas. 

Como sugestão, é importante que as bibliotecas realizem parcerias junto a 

instituições da sociedade civil, como associações de surdos/as, centros de 

referências, bem como universidades que tem em seu fazer educacional os cursos 

de graduação de Letras: Libras e Letras Tradução, para o desenvolvimento efetivo de 

serviços e produtos informacionais que possam atender efetivamente às 

necessidades informacionais das pessoas surdas nas diferentes tipologias de 

bibliotecas. 

Além disso, a educação continuada em Libras e educação inclusiva pode ser 

um dos caminhos capazes de corroborar para uma educação equitativa, uma vez que, 

as bibliotecas podem possibilitar a acessibilidade de pessoas surdas, contribuindo 

para o acesso amplo e equitativo dos serviços e produtos informacionais. 
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A SUSTENTABILIDADE NO ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA NAS 

UNIVERSIDADES DO SUL DO BRASIL[1] 

 

Daniela Capri[2] 

Eliana Maria dos Santos Bahia Jacintho[3] 

  

Resumo: Discussões sobre sustentabilidade vêm ganhando força nos últimos anos, 
principalmente após ser estabelecida a Agenda 2030. Bibliotecas e profissionais da 
informação possuem papel essencial para o cumprimento da Agenda. Este trabalho 
teve como objetivo verificar se a temática sustentabilidade está presente nos cursos 
de Biblioteconomia do sul do Brasil. Para isso foi realizada pesquisa documental nas 
grades curriculares e ementas dos cursos de graduação em biblioteconomia 
presenciais e gratuitos por meio de análise de conteúdo. Observou-se que todas as 
instituições mapeadas abordam o tema sustentabilidade em sua grade curricular, 
mesmo que não de forma explícita, utilizando a palavra sustentabilidade. 
  
Palavras-chave: Sustentabilidade; ensino de biblioteconomia; desenvolvimento 
profissional. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ascensão da discussão sobre desenvolvimento sustentável como projeto 

político e social da humanidade tem impulsionado esforços em busca de encontrar 

caminhos para sociedades sustentáveis. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

sugere que os povos trabalhem em conjunto para atenuar o consumo global de 

recursos naturais e energéticos, diminuindo assim a degradação promovida pela ação 

humana no meio ambiente (ONU,1972; SALAS-ZAPATA; RIOS-OSORIO; 

CASTILLO, 2011). 

Em busca deste propósito, a ONU vem, ao longo dos anos, promovendo 

discussões e estabelecendo metas que visam melhorar a vida das pessoas, agora e 

no futuro. Os atuais objetivos são estabelecidos pela Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, o qual dispõe de 17 Objetivos que devem ser atingidos 
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até o ano de 2030, e para isso precisam da colaboração de todos os setores da 

sociedade. 

Os campos da biblioteconomia e da ciência da informação também se 

inseriram nessa luta. Em 2014 foi elaborada a Declaração de Lyon sobre o Acesso à 

Informação e Desenvolvimento, que preconiza que o “aumento do acesso à 

informação e ao conhecimento em toda a sociedade, amparada pela disponibilidade 

de tecnologias de informação e comunicação (TICs), apoia o desenvolvimento 

sustentável e melhora a qualidade de vida das pessoas.” (IFLA, 2014, p.1). Por 

entender que as bibliotecas são instituições fundamentais para alcançar os Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 2015 a International Federation of 

Library Association and Institutions (IFLA) publicou o documento “Acesso e 

oportunidade para todos: como as bibliotecas contribuem para a agenda de 2030 das 

Nações Unidas” (ONU, 2015; IFLA, 2015). 

Doravante estes movimentos, é importante observar se os cursos de 

graduação, que preparam os profissionais para atuarem no mercado de trabalho, vem 

abordando a sustentabilidade em suas grades curriculares. No Brasil, os cursos de 

biblioteconomia são normatizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino de Biblioteconomia, homologada em 2001 pelo Parecer CNE/CES 492/2001. 

Este documento traz os preceitos que devem ser seguidos pelos cursos de 

biblioteconomia nas questões relativas aos formandos, às competências e 

habilidades gerais e específicas, aos conteúdos curriculares, às atividades de estágio 

e complementares, à estrutura do curso e à avaliação institucional. 

Estas diretrizes definem que os cursos devem preparar os alunos para “[...] 

enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, 

produzir e difundir conhecimentos, refletir criticamente sobre a realidade que os 

envolve, buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta [...]” 

(BRASIL, 2001, p.32). Além disso, foram definidas competências gerais e específicas 

que enfatizam a importância da proatividade, do pensamento crítico e do contexto 

social, como por exemplo: “[...] utilizar racionalmente os recursos disponíveis; [...] 
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traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidade nas respectivas áreas 

de atuação; [...] responder a demandas sociais de informação [...]”. 

É possível perceber que as diretrizes abordam preocupações com questões 

relacionadas à sustentabilidade, dando abertura de conteúdo e atuação para o curso 

de Biblioteconomia, proporcionando que este evolua e se adapte à realidade e às 

necessidades do mercado de trabalho e sociais. 

Neste sentido, e por entender que também é papel das universidades e dos 

cursos de biblioteconomia fomentarem a sustentabilidade nos futuros profissionais, 

este trabalho busca verificar qual a importância dada e se está presente a temática 

da sustentabilidade nas grades curriculares dos cursos de Biblioteconomia do sul do 

Brasil. Para isso foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) Mapear os 

cursos presenciais de Biblioteconomia oferecidos por Universidades públicas dos 

estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul; b) Identificar as disciplinas 

oferecidas nos cursos; c) Analisar a presença do tema sustentabilidade nas 

disciplinas oferecidas. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Para esta investigação foi realizada uma pesquisa documental, do tipo 

qualitativa e com caráter exploratório. Para a pesquisa foram selecionados apenas 

cursos superiores de biblioteconomia, da modalidade presencial e ofertados por 

instituições de ensino público (Federais e Estaduais). A coleta de dados ocorreu no 

mês de junho de 2021. 

O levantamento dos cursos de biblioteconomia foi realizado por meio de busca 

no site do e-Mec utilizando os seguintes filtros: estado, nome do curso, modalidade 

presencial e cursos oferecidos de forma gratuita. Nesta etapa foram identificadas 

cinco instituições que oferecem a graduação em biblioteconomia nos três estados do 

sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 
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Após levantamento dos cursos e universidades foi efetuada busca nos sites 

das instituições para localização das grades curriculares mais atualizadas e ementas 

das disciplinas ofertadas. Dispondo das grades curriculares e ementas efetuou-se a 

tabulação de todas as disciplinas ofertadas pelas instituições. Os dados foram 

organizados por instituição, disciplina, fase em que a disciplina é ofertada, se é 

obrigatória ou optativa. 

Para análise das ementas foram utilizados como inspiração os procedimentos 

da análise de conteúdo. Segundo Bardin (2011, p.46) “a análise de conteúdo consiste 

em uma operação de “classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos”. Neste sentido, foi realizada a categorização dos 

assuntos que seriam localizados nas ementas. 

Buscando uma análise ampla das disciplinas que abordam o tema 

sustentabilidade as categorias de análise foram definidas baseadas no tripé da 

sustentabilidade: sustentabilidade ambiental, social e econômica. A partir desta 

primeira categorização foram organizadas subcategorias baseadas nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 

O levantamento das disciplinas que abordam assuntos relacionados a 

sustentabilidade foi realizado de acordo com as categorias e subcategorias. Após 

levantamento das ementas que abordam o tema da sustentabilidade, as disciplinas 

foram reagrupadas em quatro grandes categorias: Sustentabilidade; Sustentabilidade 

Ambiental; Sustentabilidade Econômica e Sustentabilidade Social. 

  

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise realizada foram localizadas 51 disciplinas que abordam 

alguma das faces do tema da sustentabilidade. A instituição que mais possui 

disciplinas que tratam sobre o tema é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), contando com 16 disciplinas. A Fundação Universidade de Rio Grande 
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(FURG) em sua grade curricular possui o tema sustentabilidade sendo tradado em 

alguma de suas faces em 13 disciplinas, sendo a segunda universidade com mais 

disciplinas relacionadas ao tema. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

e a Universidade Estadual de Londrina (UEL) ocupam juntas o terceiro lugar, 

possuindo 8 disciplinas cada uma que abordam o assunto. A instituição que menos 

possui disciplinas relacionadas à temática é a Universidade do Estado de Santa 

Catarina (Udesc), contando com 6 disciplinas. 

Pode-se observar ainda que a presença do tema sustentabilidade nas 

disciplinas obrigatórias dos cursos é bastante presente, representando 47% (24) das 

disciplinas localizadas. Contudo, o tema ainda é predominante em disciplinas 

optativas 53% (27). A análise das ementas explicita ainda, que no curso de 

biblioteconomia a face da sustentabilidade mais recorrente é a da sustentabilidade 

social, extrapolando a visão comumente abordada da sustentabilidade ambiental. 

Com a evolução do conceito de sustentabilidade e a ampla abrangência do 

tema, pode-se perceber que o viés social e a proximidade com a educação do curso 

possibilitam que sejam identificadas diversas disciplinas que abordam questões 

relacionadas à redução de desigualdades, educação e questões relacionadas à paz, 

justiça e instituições eficazes. 

É preciso destacar que foram estudadas apenas as ementas das disciplinas, 

sendo possível que dentro do conteúdo programático das disciplinas sejam 

abordadas questões relacionadas à sustentabilidade não observadas na pesquisa. 

Neste trabalho foram observados apenas os vieses da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, mas uma possível nova pesquisa nos currículos seria 

o levantamento das disciplinas que abordam as questões relacionadas à 

sustentabilidade informacional, que tem como finalidade estruturar e aumentar o 

acesso à informação para toda a sociedade, apoiada pelas tecnologias de informação 

e comunicação em rede, em que sejam integradas e alinhadas a Sustentabilidade 

Social, Econômica e Ambiental (DIAS, 2021). 
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Resumo: A Revista da Academia Mineira de Letras foi lançada em 1922 e é parte 
importante da história da literatura mineira. O objetivo é disponibilizar em ambiente 
digital as publicações de dezembro de 1922 até 2018. Será utilizado o plugin Tainacan 
na base do Wordpress para criar o ambiente digital. Para cada objeto digital foram 
atribuídos metadados descritivos, para representar as obras e também criar pontos 
de acesso para facilitar a busca do usuário. Considera-se que a curadoria digital da 
revista permite a democratização e o acesso a fontes de informações estando de 
acordo com os indicadores da Agenda 2030. 
  
Palavras-chave: Disseminação da informação. Curadoria Digital. Preservação digital 
do Acervo. Academia Mineira de Letras. Agenda 2030. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo curadoria, conforme apontam Siebra, Borba e Miranda (2016), está 

relacionado a salvaguarda e preservação de itens, envolvendo ações de seleção, 

tratamento e preservação de acervos de instituições de informação como arquivos, 

bibliotecas e museus. Já a curadoria digital consiste em ações de gestão de 

informações e na preservação de recursos digitais envolvendo atividades de 

arquitetura da informação, digitalização, tratamento e descrição de dados, para que 

os objetos digitais estejam disponíveis para uso e acesso no presente e no futuro, ao 

longo do seu ciclo de existência (SIEBRA; BORBA; MIRANDA, 2016). 

         A partir disso, buscou-se trabalhar a proposta de curadoria digital da Revista 

da Academia Mineira de Letras com a proximidade dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da Agenda 2030, pelo indicador 16.10 que propõe: “assegurar o 

acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade 
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com a legislação nacional e os acordos internacionais” (ONU, 2016, n.p.). Mediante 

isso, aprofundou-se no indicador 16.10.2 que diz sobre o “número de países que 

adotam e implementam garantias constitucionais, estatutárias e/ou políticas para 

acesso público à informação” (ONU, 2016, n.p.), criando assim um serviço de 

democratização da informação em acesso aberto, seguro e gratuito. 

A Academia Mineira de Letras (2021, n. p.) foi fundada em 1909, na cidade de 

Juiz de Fora em Minas Gerais, por um grupo de doze intelectuais mineiros ligados à 

literatura e cultura, que tinham como objetivos “o culto, a defesa e a sustentação da 

pureza da língua e a produção intelectual na sua plenitude e variedade”. Conta com 

40 acadêmicos que ocupam as cadeiras por meio de processo eleitoral. Sua sede 

está situada em Belo Horizonte, no Palacete Borges da Costa e conta com o edifício 

anexo, o Auditório Vivaldi Moreira (AML, 2021). 

Esse trabalho visa ampliar o conhecimento do conteúdo produzido na Revista 

da Academia Mineira de Letras (RAML) que é publicada desde 1922 e comunicar a 

importância de se utilizar ferramentas digitais para promover e ampliar o acesso 

democrático às fontes de informação como a revista. “A quase centenária revista abriu 

espaço para a contribuição expressiva da intelectualidade mineira, tornando-se 

referência obrigatória entre publicações congêneres” (AML, 2021, n. p.). 

A instituição já demonstrava interesse em estar presente no ambiente digital, 

conforme consta em seu Plano Anual de 2016 a 2019, ao apresentar objetivos 

relacionados ao acervo voltados para o ambiente digital: “perpetuar e difundir o acervo 

literário por meio da disponibilização do acervo em ambiente digital e de projetos 

expositivos específicos” (AML, 2016, 2017, 2018, 2019, n. p.). Conforme aponta 

Gobira, Corrêa e Almeida (2019), não houve divulgação sobre a execução do projeto 

dos objetivos apresentados no plano de 2016, e como verificado pelas autoras, 

também não há dados sobre os anos subsequentes.  

No entanto, cumpre destacar que a AML passou por um processo de 

reestruturação a partir de 2016, dando início à inventariação de aproximadamente 

mais de 30 mil livros, além de oito mil documentos avulsos. Diante desse cenário e 
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em consonância com a situação do acervo, os objetivos se adaptaram à realidade da 

instituição que considerou: 

  

a ampliação do conhecimento sobre seu conteúdo, mediante 
produção de diagnóstico detalhado de avaliação e classificação das 
obras, para, simultaneamente, incluir obras e documentos nos bancos 
de dados disponíveis no meio ou, em casos específicos, proceder à 
digitalização dos materiais (AML, 2020, n. p.).  

  

Já no Plano Anual de 2021, a AML (2021, n. p.) busca ampliar ações de 

organização, tratamento e recuperação do acervo bibliográfico para “permitir seu 

efetivo uso acadêmico, científico e cultural” e também possui “a missão de dar 

consecução ao esforço de recuperação do acervo bibliográfico para disponibilizá-lo à 

sociedade mineira e brasileira”. 

Após realizar análises com relação a atuação da AML e a política de acesso 

ao seu acervo, Gobira, Corrêa e Almeida (2019), sugeriram em seu estudo que seja 

criado um espaço virtual para permitir e ampliar o acesso ao acervo de forma plena. 

Considera-se oportuno e justificável aplicar as práticas acadêmicas para colaborar 

com a missão da AML no tratamento, organização, estruturação, desenvolvimento de 

ambiente e disponibilização em meio digital da RAML, que faz parte de seu importante 

acervo. Destarte, aliam-se às atividades acadêmicas com as atividades práticas, por 

meio da execução do projeto de curadoria digital, em que seus resultados poderão 

gerar benefícios para a sociedade, de acordo com a ODS 11.4 que tem como 

indicador “fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 

natural do mundo” (ONU, 2016, n. p.). 

Sendo assim, o objetivo geral é disponibilizar em ambiente digital as 

digitalizações das versões impressas da RAML publicadas de dezembro de 1922 até 

2018, somando-se 77 edições. Os objetivos específicos são: organizar e tratar a 

coleção da RAML para o meio digital; criar o ambiente digital; desenvolver medidas 

de preservação digital da revista; e tornar a revista acessível em meio digital, visando 

divulgar o acervo da Academia Mineira de Letras. 
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Como procedimento metodológico, é adotada uma abordagem de pesquisa 

exploratória e descritiva, e com finalidade de aplicação e intervenção (GONÇALVES, 

2005). No desenvolvimento do projeto de curadoria está previsto a definição de: 

classificação da coleção (organização da informação em ambiente digital); elementos 

pertinentes a arquitetura da informação (escolhas dos elementos de composição da 

interface); metadados básico e complementares (metadados); licença de direito 

autoral (aspectos legais); fluxo de submissão, guarda e preservação; política de 

preservação; segurança da Informação; escolha do software; requisitos de instalação 

e manutenção e ambiente de gestão da coleção. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

  O acervo está passando por um processo de digitalização em formato Joint 

Photographic Experts Group (JPEG) e Tagged Image File Format (TIFF). Destas 

digitalizações, 21 foram realizadas pela Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública 

do Estado de Minas Gerais (BPEMG) e o restante está sendo digitalizado pela própria 

AML. 

Assim, pretende-se trabalhar com as digitalizações tratando as partes 

completas da revista, indexando os artigos para facilitar a busca. Os formatos 

digitalizados em JPEG e TIFF, serão convertidos para Portable Document Format for 

Archiving (PDF/A), por apresentar características de acesso à informação a longo 

prazo (MARTINS, 2012). 

 A conversão dos dados significa mudar o formato do arquivo (CONARQ, 

2015). Ela visa a preservação digital que é o “conjunto de ações gerenciais e técnicas 

exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, 

garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo que for 

necessário” (CONARQ, 2015, p. 7). 

Em se tratando dos padrões de descrição de metadados será utilizado o Dublin 

Core, que “se destaca pela Simplicidade, Interoperabilidade Semântica, Consenso 
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Internacional, Extensibilidade e Modularidade de Metadados na Web.” (BENACCHIO; 

VAZ, 2008, p. 36). Os metadados são definidos como “dados que descrevem dados”. 

[...] Eles disponibilizam, descrevem, localizam e auxiliam na compreensão dos dados, 

transformando-os em conhecimento (BENACCHIO; VAZ, 2008, p. 36). Eles também 

auxiliam na catalogação descritiva, na manutenção de dados, na recuperação da 

informação com qualidade, na organização do conteúdo da coleção. Os metadados 

utilizados serão: título do arquivo, autor, assunto, ano, número, data da publicação, 

instituição, licenciamento, cobertura, formato, tipo, idioma, páginas e link de acesso. 

A disponibilização da curadoria digital da RAML se encontrará em acesso 

aberto, digital e online, ainda que esteja protegida sob os direitos morais de 

paternidade, que reconhece os autores das obras e integridade, que impede 

modificações ou alterações que prejudiquem a obra e a honra e o uso comercial da 

revista, sendo adotado o licenciamento Creative Commons BY-NC. 

O ambiente digital será desenvolvido na plataforma Wordpress, utilizando-se o 

plugin Tainacan. O Tainacan objetiva facilitar as atividades de organizar, documentar, 

disseminar e expor objetos digitais baseado em princípios acessíveis de curadoria 

digital (WORDPRESS, 2021). Ele possui várias funcionalidades como busca 

facetada, metadados e filtros, interoperabilidade, controle de taxonomias e várias 

outras. A escolha pelo Wordpress se deve ao fato de que a AML o utiliza em seu site 

oficial, e posteriormente, o desenvolvimento da coleção poderá ser implantado 

efetivamente na instituição. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da curadoria digital voltada para a Revista da Academia de 

Letras colabora para o cumprimento dos objetivos da Academia Mineira de Letras 

(AML) expressados no Plano Anual de 2021 (AML, 2021), com relação ao tratamento, 

recuperação e difusão do acervo e sua disponibilização para a sociedade, indo de 

acordo com os indicadores dos ODS. 
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Cabe destacar que o projeto ainda será aplicado e está em processo de 

desenvolvimento. As revistas estão sendo digitalizadas e os itens sendo convertidos 

para o arquivo em formato PDF/A visando a preservação digital do acervo. O 

ambiente virtual está em planejamento para ser incorporado futuramente no site da 

AML. 

Por fim, considera-se que há a necessidade de existirem mais políticas 

públicas eficientes e incentivo orçamentário efetivo, para que existam recursos 

humanos e financeiros, além de condições técnicas para implantar e realizar 

manutenções em projetos deste âmbito, visando promover o acesso público às 

informações. 
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS COMO ELEMENTO DA 

AGENDA 2030 da ONU: acesso à informação e desenvolvimento de 

competência crítica 

  

Edna da Silva Angelo[1] 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é verificar o implemento da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais a fim de contextualizar sua conjuntura na sociedade 
contemporânea. Para tal, verificou-se se as informações sobre a lei estão presentes 
nos sites dos Ministérios do Poder Executivo brasileiro. A pesquisa caracteriza-se 
como descritiva e exploratória. Concluiu-se que, no presente, as informações são 
incipientes e, em alguns casos, omissas. Como exposto na Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas, o direito à informação é pressuposto fundamental 
para garantir a democracia e o exercício da cidadania. 
 
Palavras-chave: Lei geral de proteção dedados pessoais. Acesso à informação. 
Agenda 2030. 
  

  

1 INTRODUÇÃO 

          

Na sociedade contemporânea, a informação avoca para si um papel central, 

tornando-se o (novo) elemento estruturante, tal como o fizeram, historicamente, a 

terra, as máquinas a vapor e a eletricidade, bem como os serviços nas sociedades 

agrícola, industrial e pós-industrial, respectivamente. Assistimos à formatação de um 

modelo de negócio altamente lucrativo que se baseia na monetização dos dados. 

Uma economia que tem como cerne informações pessoais como matéria-prima a ser 

explorada para a geração de riqueza. Cada vez mais, os dados dos cidadãos dizem 

mais sobre eles; e aqueles que manejam esses dados sabem mais dos cidadãos do 

que eles próprios. Essa capacidade de identificar os mais diversos padrões de 

comportamentos e prever a sua recorrência é uma verdadeira “mina de ouro”, em 

especial para a abordagem publicitária (BIONI, 2019). 
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         A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n.º 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, é um importante instrumento para regular o poder das organizações 

no trato de dados pessoais para garantia da liberdade, privacidade e desenvolvimento 

dos seres humanos (BENACCHIO; MACIEL, 2020). Entrou em pleno vigor em 1.º de 

agosto de 2021, e as organizações públicas e privadas se veem diante da tarefa de 

se adequarem para o cumprimento de suas diretrizes, evitando, assim, sanções 

administrativas e judiciais (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 

2021; BRASIL, 2018). 

         A lei diz respeito a qualquer operação de tratamento de dados pessoais[2] que 

tenham sido coletados dentro do território brasileiro ou que tenham como objetivo 

oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no Brasil, independentemente 

deterem sido coletados em meios físicos ou digitais. Adota um conceito aberto de 

dado pessoal, definido como a informação relacionada a uma pessoa natural 

identificada ou identificável. Assim, além das informações básicas relativas ao nome, 

endereço, telefone, são também consideradas aquelas utilizadas para formação do 

perfil comportamental de determinada pessoa, que possam possibilitar sua 

identificação, tais como seus hábitos de consumo, aparência, orientação sexual, 

preferência política e aspectos de sua personalidade (AUTORIDADE NACIONAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS, 2021). 

         Em cumprimento aos princípios da publicidade e da transparência da LGPD e 

a fim de assegurar aos cidadãos amplo acesso às informações, as organizações 

devem apresentar em seus sites, de modo claro e preciso, informações sobre o 

tratamento de dados pessoais no exercício de suas atividades (BRASIL, 2020).   

         A partir do conhecimento da legislação, é possível, por um lado, o 

empoderamento do indivíduo para exercer um controle significativo sobre seus dados 

pessoais, e, por outro, a consideração de que o próprio fluxo das informações 

pessoais não deve se submeter, tão somente, à lógica de interesses econômicos 

(BIONI, 2019). Tem-se ciência de que, por meio do simples acesso, certamente o 

usuário não será capaz de dominar o universo informacional. No entanto o acesso à 
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informação por meio de dados pessoais apresenta-se como uma porta de entrada 

para interagir com os conceitos de privacidade rumo à competência crítica, que deve 

ser motivada para exercer seu direito de requisitar, a qualquer momento, conforme a 

LGPD (BRASIL, 2018): confirmação da existência de tratamento; correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados; eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento; informação das 

entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado 

de dados; revogação do consentimento; e oposição ao tratamento de dados. 

         O problema reside, em especial, na manipulação da informação e é essencial 

viabilizar que todo cidadão tenha conhecimento sobre o arcabouço da conjuntura e 

aplicabilidade de proteção de seus dados pessoais. Como aborda a meta 16.10 da 

Agenda 2030da Organização das Nações Unidas (ONU), “é fundamental assegurar o 

acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade 

com a legislação nacional e os acordos internacionais para promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015, online). 

  

2 OBJETIVO 

          

Verificar o implemento dessa determinação a fim de contextualizar sua 

conjuntura na sociedade contemporânea, sabendo que é garantido por lei que as 

organizações, sejam públicas sejam privadas, devem promover o conhecimento do 

tratamento de dados pessoais. Para tal, verificou-se se as informações sobre a LGPD 

estão presentes nos sites dos Ministérios do Poder Executivo brasileiro. 

  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória (GIL, 2008) por 

proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo) e observar, classificar 



 
 

82 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

e descrever o fenômeno dos dados dispostos nos sites dos Ministérios do Poder 

Executivo brasileiro a respeito do atendimento da LGPD. 

Sobre os procedimentos de coleta de dados, para este estudo, primeiramente, 

foram listados os sites dos 16 Ministérios. Depois foram coletadas e registradas as 

informações que constavam na página web. Para tanto, foi elaborada uma planilha 

no Microsoft® Excel®. Utilizou-se um formulário com oitocategorias, a saber: (1) nome 

do Ministério; (2) site; (3) possui informações sobre a LGPD no site; (5) divulga nome 

do encarregado de tratamento de dados pessoais; (6) forma de contato com o 

encarregado de tratamento de dados pessoais; (7) divulga cargo do encarregado de 

tratamento de dados pessoais e (8) qual o termo atribuído para indicar mais 

informações sobre a LGPD no site. O levantamento foi realizado no mês de julho de 

2021. 

Para a análise dos dados, foram utilizadas as informações divulgadas que 

pudessem fornecer uma visão panorâmica. Os dados foram representados 

graficamente por meio do software Microsoft® Excel®. 

  

4 RESULTADO 

          

Os Ministérios do Brasil são órgãos do Poder Executivo federal. Cada 

Ministério é responsável por uma área específica e é liderado por um ministro ou 

ministro-chefe. O titular da pasta é escolhido pelo Presidente da República. No 

presente, são 16 Ministérios: (1) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

(2) Ministério da Cidadania; (3) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; (4) 

Ministério da Defesa; (5) Ministério da Economia; (6) Ministério da Educação; (7) 

Ministério da Infraestrutura; (8) Ministério da Justiça e Segurança Pública; (9) 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; (10) Ministério da Saúde; 

(11) Ministério das Comunicações; (12) Ministério das Relações Exteriores; (13) 

Ministério de Minas e Energia; (14) Ministério do Desenvolvimento Regional; (15) 

Ministério do Meio Ambiente e (16) Ministério do Turismo (BRASIL, 2021). 
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         Apenas sete dos 16 ministérios possuem informações sobre a LGPD no site, o 

que corresponde a 44%, como apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 –Ministérios do Brasil com informações sobre a LGPD no site 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

         Mais da metade (56%) dos Ministérios no Brasil, apesar da LGPD vigente 

indicar que deve haver informações sobre o tratamento de dados pessoais no site, 

não dispõem dessa informação, sendo que seis (37%) não realizam qualquer 

menção, apesar de várias estratégias de pesquisa, e três (19%) possuem apenas a 

Portaria de nomeação do encarregado de tratamento de dados pessoais. 

         O encarregado é a pessoa indicada para atuar como canal de comunicação 

entre o controlador[3], os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD)[4]. Sua identidade e as informações de contato devem ser divulgadas 

publicamente, de forma clara e objetiva (BRASIL, 2018). 

         Sobre a divulgação do nome do encarregado, enquanto 10 (63%) o anunciam, 

6 (37%) ainda não tornaram pública a nomeação. Para contato, 6 (38%) é via 

plataforma Fala.br e 4 (25%) anunciam o e-mail para orientações e esclarecimentos 

de dúvidas, como representado no Gráfico 2. 

  

sim

44%

não

37%

Localizada apenas a Portaria 

de nomeação do 

Encarregado

19%

Outra

56%



 
 

84 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

Gráfico 2 –Ministérios do Brasil com informações sobre o encarregado de tratamento 

de dados pessoais 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

         A respeito do cargo do encarregado de tratamento de dados pessoais, são:5 

Ouvidores; 1 Analista de Sistemas III; 1 Chefe da Assessoria de Relações com os 

Usuários; 1 Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno; 1 Coordenador Geral 

de Competências Institucionais e 1 Oficial Militar da reserva. A ouvidoria costuma ser 

o local mais indicado, pois é o setor que já possui estrutura para acolher a 

comunicação externa e tomar as devidas providências. 

         Quanto ao termo utilizado para indicar a legislação no site dos Ministérios, 

observou-se uma falta de padrão. Foram localizados: "LGPD", "Proteção de dados 

pessoais – LGPD", "Encarregado pelo tratamento de dados pessoais", "Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD)" e “Tratamento de Dados Pessoais”. Essa diversidade 

pode confundir o usuário, assim, em breve, em prol de facilitar a recuperação da 

informação, será preciso estruturar um vocabulário controlado. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         O acesso à informação sobre a LGPD é um importante meio para o usuário se 

engajar na temática, potencializar seus conhecimentos, exigir seus direitos, identificar 
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problemas e buscar soluções. Como indica a lei, as organizações têm a obrigação de 

dar ênfase, de forma transparente, aos direitos e garantias dos titulares quanto à 

proteção de dados. Este estudo efetua uma reflexão acerca da evolução da temática 

quanto à disponibilização da informação. 

         No presente, as informações sobre a LGPD nos sites dos Ministérios do Poder 

Executivo são incipientes e, em alguns casos, omissos. Apesar do pouco tempo em 

vigor, deve-se dar atenção para instituir e fortalecer uma cultura da privacidade. 

Disponibilizar essas informações, além de obrigação legal, é elementar para constituir 

uma competência crítica e fortalecer uma cultura de proteção de dados.        

 Como exposto na Agenda 2030 da ONU, o direito à informação é pressuposto 

fundamental para garantir a democracia e o exercício da cidadania. 

         Incluir informações sobre a proteção de dados pessoais nos sites, em especial 

nos do Governo, é o primeiro passo para que o cidadão possa esclarecer os deveres 

e direitos fundamentais da sociedade da informação, tomar decisões assertivas e se 

resguardar, seja na internet, seja fora dela. Fato é que democratizar o conhecimento 

é o ponto de partida para construir-se uma conscientização a respeito do tema e 

desenvolver um pensamento crítico e saudável em relação à privacidade. 
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Eixo: Inovação, TIC e a relação com a Agenda 2030 
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INOVAÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS EM E-BOOKS EM BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS NO BRASIL: ANÁLISE DE PERCEPÇÃO DOS 

BIBLIOTECÁRIOS 

Mariângela Spotti Lopes Fujita[1], 

Isidoro Gil-Leiva[2], 

Franciele Marques Redigolo[3] 

  

Resumo: Com o objetivo de conhecer a repercussão que a incorporação de e-books 
em bibliotecas universitárias causa nos processos de atribuição de cabeçalhos de 
assuntos e códigos de classificação foi realizada pesquisa com aplicação de 
questionário em bibliotecas universitárias de nove países. No Brasil 219 questionários 
foram enviados. Os resultados da análise de 24 questionários respondidos no Brasil 
demonstraram que existem impasses a serem solucionados, estresse e frustração no 
enfrentamento de uma mudança de paradigma e a possibilidade de automatização 
dos processos técnicos. Conclui-se que uma transição ainda está em andamento sem 
uma definição clara de políticas e normativas que guiem os bibliotecários brasileiros. 
  
Palavras-chave: Livro eletrônico. Indexação. Classificação. Bibliotecas Universitárias 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos elementos que contribuíram para a disseminação dos e-books nas 

bibliotecas foi o surgimento de sistemas inovadores de aquisição/assinatura, fator que 

levou a uma incorporação massiva de e-books inicialmente nas bibliotecas 

universitárias e posteriormente nas bibliotecas em geral. Isso significa que, em pouco 

tempo, dezenas de milhares de e-books foram incorporados aos sistemas de 

bibliotecas. Segundo dados obtidos nos sistemas de bibliotecas das universidades 

estaduais paulistas (UNICAMP, 2020; UNESP, 2019, USP, 2019), os livros impressos 

aumentam seu número em cerca de 8,2% na USP, 19% na Unicamp e 31% na 
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UNESP, enquanto os percentuais de compra de e-book aumentaram 15% na USP e 

Unicamp entre 2014/16 e 2019 e 35% na UNESP de 2015 a 2019. 

Com essa incorporação massiva de e-books, é possível que as equipes 

reduzidas de bibliotecários das bibliotecas tenham a capacidade de verificar os 

metadados que acompanham os e-books? Os bibliotecários têm a capacidade de 

corrigir e melhorar os metadados de dezenas de milhares de registros bibliográficos 

elaborados por fornecedores? 

Em revisão bibliográfica para conhecer as pesquisas realizadas nas últimas 

duas décadas sobre e-books e bibliotecas, os resultados demonstram que tanto 

pesquisadores em Ciência da Informação e Biblioteconomia como bibliotecários 

trabalharam e publicaram extensivamente sobre vários aspectos desta temática, 

incluindo: 

- O ecossistema bibliotecas e e-books: plataformas, serviços de demanda e redes de 

compartilhamento de e-books (MÜHLBERGER; GSTREIN, 2009; HORAVA, 2013;). 

- Desafios para as bibliotecas frente a este formato: a integração deste formato, o 

desenvolvimento de plataformas compartilhadas, empréstimo interbibliotecário ou o 

surgimento do perfil do bibliotecário de recursos eletrônicos (CONNAWAY; 

BUCZYNSKI, 2010). 

- Modelos e experiências na aquisição de e-books (COSTELLO, 2017). 

- Ferramentas de descoberta (MCCLURE, 2007; BARDEEN et al., 2017). 

- Empréstimo de e-books (CUADRADO-FERNÁNDEZ; SEWELL; MCGRATH 2016). 

- E-books versus p-books (JEONG 2012; GOODWIN, 2014). 

- Usos de e-books (NOORHIDAWATI; LAM et al., 2009; CROFT; FREDERIKSEN et 

al., 2011). 

- Desafios e mudanças na catalogação de e-books (MARTIN; MUNDLE, 2010; ZHAO; 

ZHAO, 2010) 

- Qualidade e quantidade de metadados fornecidos pelos fornecedores (WU; 

MITCHELL, 2010; ZHAO; ZHAO, 2010; PARK; TOSAKA, 2010). 



 
 

89 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

Contudo, nessa revisão bibliográfica, poucas informações aparecem sobre o 

que está acontecendo nas bibliotecas em relação aos processos técnicos realizados 

em e-books. Por isso, o objetivo deste trabalho é tentar conhecer a repercussão que 

a incorporação massiva de e-books nos sistemas de bibliotecas universitárias do 

Brasil está causando nos processos de atribuição de cabeçalhos de assuntos e 

códigos de classificação, bem como conhecer as percepções dos bibliotecários frente 

à introdução deste novo formato. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho está atrelado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em virtude de visar o objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS), 

Educação de Qualidade, considerando-se que “A promoção da capacitação e 

empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa ampliar as 

oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021). Trata-se de tomar conhecimento 

sobre a atuação e capacitação do bibliotecário em processos técnicosfrente à 

tecnologia disruptiva que os e-books significam porque afeta o acesso e recuperação 

por usuários. Nesta perspectiva, desenvolveu-se pesquisa exploratória para 

responder as seguintes indagações: 

• O que está acontecendo nas bibliotecas universitárias brasileiras com os processos 

tradicionais de atribuição de cabeçalhos de assunto e códigos de classificação? 

• Os bibliotecários brasileiros sentem que estão enfrentando uma mudança de 

paradigma? Sentem algum tipo de estresse ou frustração nessa situação? 

• O que os bibliotecários pensam sobre automatizar a atribuição de assuntos e os 

códigos de classificação? 

A pesquisa exploratória utilizou dados de questionário aplicado em dezembro 

de 2017 composto por questões fechadas, abertas e matriciais que foram enviados 

por e-mail aos diretores ou chefes de processos técnicos de 753 bibliotecas 
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universitárias de Portugal, Espanha, Reino Unido, Finlândia, Noruega, Suécia, 

Estados Unidos, Brasil e Áustria, e se obteve uma taxa de resposta de 14,2%. No 

Brasil foram enviados para 219 bibliotecas universitárias e foram obtidas 24 respostas 

de bibliotecários brasileiros, o que representa uma taxa de11%de resposta.Taxa 

ligeiramente baixa, embora considere-se que permite fazer uma primeira análise da 

situação no Brasil. Além disso, em muitas perguntas do questionário, foi solicitado 

aos bibliotecários que explicassem suas respostas ou as expandissem e, por isso, 

coletaram-se dados interessantes. 

A análise das respostas dos questionários foi analisada em cinco categorias: 

Processos técnicos em e-books: atribuição de cabeçalhos de assuntos; Processos 

técnicos em e-books: atribuição de códigos de classificação; Ferramentas de 

descoberta; "Frustração" ou "estresse" entre bibliotecários e mudança de paradigma; 

Automatização da atribuição de assuntos e códigos de classificação. 

Com relação à atribuição de cabeçalhos de assunto, o Brasil apresenta mais 

da metade dos bibliotecários respondentes que atribuem assuntos em e-books, 

enquanto que nos demais países a maioria dos respondentes não atribuem ou alguns 

atribuem. Chama a atenção o fato de que as equipes de bibliotecários serem 

reduzidas nas bibliotecas de todos os países respondentes. Outro aspecto a destacar 

é o da atribuição da mesma quantidade de cabeçalhos de assunto para e-books e 

impressos no Brasil e demais países porque ainda muitos e-books tem a versão 

impressa. Existe um impasse ainda não resolvido entre os bibliotecários respondentes 

do Brasil e demais países sobre quem deve fornecer os cabeçalhos de assuntos 

porque a metade dos bibliotecários respondentes não concorda que a atribuição de 

cabeçalhos de assuntos seja realizada na biblioteca e sim pelos editores 

fornecedores. O problema é que a avaliação de mais da metade dos bibliotecários 

brasileiros acerca dos cabeçalhos de assuntos atribuídos pelos editores é de que não 

são adequados, embora a qualidade dos cabeçalhos não seja efetivamente discutida 

na escolha dos pacotes de e-books para compra ou assinatura. Por isso, 65% 

manifestaram-se a favor de altera-los. 
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A atribuição de códigos de classificação é menos afirmada pelos bibliotecários 

brasileiros e de outros países em comparação com os cabeçalhos de assunto pela 

inviabilidade que isso representa tendo em vista a grande quantidade de e-books 

comprados/assinados. Por outro lado, quando é o caso do e-book ter a versão 

impressa então é atribuído o código de classificação por uma questão de coerência. 

Com respeito à qualidade dos códigos de classificação atribuídos pelos fornecedores, 

mais da metade dos bibliotecários brasileiros consideram inadequados enquanto os 

de outros países não tem um consenso definido e são mais inclinados a considera-

los adequados e suficientes. 

A maioria dos bibliotecários brasileiros e os de outros países concordam que a 

atribuição de cabeçalhos de assunto em e-books é útil para os usuários durante o uso 

de sistemas de descobertas em suas estratégias de busca. Entretanto, entre os 

bibliotecários brasileiros o percentual é inferior à 50% com relação à atribuição de 

códigos de classificação aos e-books ser útil para os usuários nos sistemas de 

descoberta. 

A questão da “frustração” ou “estresse” entre os bibliotecários é mais notada 

pelos respondentes do Brasil do que dos demais países. Os motivos apontados pelos 

bibliotecários brasileiros são referentes ao avanço da tecnologia que não é 

acompanhada por treinamentos, a baixa qualidade dos metadados originais dos e-

books que exige retrabalho e a falta de instruções normativas para esse tipo de 

documento. Essa mudança de paradigma ainda não é suficientemente clara entre os 

bibliotecários brasileiros e de outros países e quase a metade dos bibliotecários de 

outros países consideram adequado introduzir ferramentas para atribuição 

automática de cabeçalhos de assuntos e códigos de classificação ao contrário dos 

bibliotecários brasileiros que discordam da automatização desses processos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os aspectos tecnológicos do e-book o distinguem do seu similar impresso em 

relação, principalmente, às suas características físicas que causam efeitos disruptivos 

em comportamentos de uso, bem como, em técnicas de tratamento, acesso, 

organização e preservação. Dada a facilidade de uso e vantagens de disponibilização 

de e-books para usuários simultâneos, bibliotecas acadêmicas estão aumentando o 

percentual orçamentário para compra de e-books. Registros catalográficos de e-

books em coleções ainda não tem uma padronização específica, motivo pelo qual 

bibliotecas não tem uma política desenvolvida para gerenciar e-books e seus 

metadados de descoberta dentro do contexto de outras coleções da biblioteca. Nesse 

sentido, Frederick (2016), recomenda que as bibliotecas passem a criar um plano de 

gerenciamento de metadados de e-book como resposta à necessidade de definição 

e estudo de práticas, processos, procedimentos e aplicativos para processamento em 

massa. A classificação é um exemplo de processo a ser incluído no plano de 

metadados do e-book para o ajuste de registros de catálogo de forma a exibi-los em 

uma “ordem de lista de prateleira” que, na prática, ajuda o usuário na seleção por 

assuntos durante a navegação por e-books.  Em coleções mais especializadas e 

interdisciplinares, Frederick (2016) recomenda o uso de cabeçalhos de assunto para 

um nível mais alto de precisão na busca. Sobre a necessidade de acesso a assuntos 

mais especializados durante a navegação nas coleções de e-books, Fredericks 

(2016) enfatiza a necessidade de análise de assunto do conteúdo, especialmente 

para e-books nas áreas de artes e humanidades em que palavras do título ou 

palavras-chave são ineficazes na representação do conteúdo. 

As respostas analisadas demonstraram que ainda existem impasses a serem 

solucionados para todas essas indagações o que revela uma transição em 

andamento sem uma definição clara de políticas e normativas que guiem os 

bibliotecários brasileiros. O avanço tecnológico é inegável, mas as dificuldades e a 

necessidade de adequações e de qualificar o processo de atribuição dos cabeçalhos 
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de assunto e códigos de classificação é uma solicitação justa que precisa ser 

negociada com os editores de e-books. Nossa recomendação é o desenvolvimento 

de estudos e pesquisas que viabilizem aos bibliotecários a automatização dos 

processos temáticos de atribuição de cabeçalhos de assunto e códigos de 

classificação em e-books bem como a elaboração de normativas e cursos de 

capacitação voltados ao aprimoramento de aplicação e avaliação das ferramentas de 

processos temáticos em e-books. 
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Resumo: O uso de redes sociais digitais em unidades de informação, como as 
bibliotecas, é atrelado à promoção dos serviços e produtos oferecidos, porém deve 
também impulsionar o ensino-aprendizagem dos usuários a partir de estratégias 
voltadas também para a competência em informação. Nesse contexto, objetiva 
apresentar o uso estratégico de redes sociais digitais em unidades de informação, 
com foco no ensino-aprendizagem da comunidade usuária. Metodologicamente, é um 
estudo bibliográfico de abordagem qualitativa. Por fim, considera que esse uso 
estratégico das redes sociais digitais pode, principalmente, impulsionar o 
fortalecimento de ações e atividades para a competência em informação. 
  
Palavras-chave: Redes sociais digitais. Uso estratégico de redes sociais digitais. 
Unidades de Informação. 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

         O processo de comunicação abrange a interação e a participação do emissor, 

do canal, da mensagem e do receptor, sendo um processo social (ZIMERMAN, 1993; 

NOGUEIRA; CODATO, 2019). O profissional da informação, especialmente o 

bibliotecário e a sua atuação educacional em bibliotecas, compreende esse processo 

social no contexto da comunicação e da interação mediante canais de comunicação, 

como as redes sociais digitais e a comunidade usuária. 

Sendo assim, para pensar no uso estratégico da informação, recorre-se ao 

pensamento de Castells (2008) ao afirmar que, atualmente, tem-se a formação de 

uma "sociedade em rede", a partir do momento em que as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) passam a mediar as atividades desenvolvidas em todas as 



 
 

98 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

esferas produtivas da sociedade, seja para o aperfeiçoamento pessoal, profissional 

ou relacional. 

Nesse contexto de sociedade em rede, percebe-se que as transformações são 

ocasionadas pela propagação das TIC. A esse comportamento em “rede”, tem-se o 

ambiente propício ao desenvolvimento de uma nova cultura, marcada pelo 

compartilhamento de ideias, conexões, informações, entre outros. Desta forma, o 

mundo passou a ser analisado pelo viés da “rede”, buscando compreender padrões, 

similaridades e estruturas quanto ao relacionamento desempenhado nestes 

ambientes de interação (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015). 

         A utilização de tecnologias é uma necessidade para o alcance de usuários 

potenciais, ou seja, os usuários que estão fora daquela comunidade real. Para isso, 

as redes sociais digitais como Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo TikTok 

atraem a percepção de sujeitos interessados no que a unidade de informação oferece. 

Isso é utilizado como estratégia, visto que, de acordo com Gasque (2016, p. 14) "[...] 

as tecnologias transcendem a relação sujeito-objeto e modificam a estrutura de 

conhecimento", fazendo com que o uso de redes sociais digitais atribuem efeitos na 

cognição humana. 

         Gasque (2016) pontua também que as redes sociais digitais são 

predominantemente utilizadas para promover os serviços e produtos que a unidade 

de informação oferece, o que pode contrariar o papel educacional do bibliotecário. 

Para a autora, o uso estratégico de redes sociais digitais deve estar principalmente 

voltado para o ensino-aprendizagem, especialmente para a competência em 

informação. 

O objetivo deste estudo é apresentar o uso estratégico de redes sociais digitais 

em unidades de informação, com foco no ensino-aprendizagem da comunidade 

usuária. Essa pesquisa estabelece relação com objetivo global 4 (educação de 

qualidade) e 17 (parcerias e meios de implementação) da Agenda 2030. 

Metodologicamente, é uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Foram 

utilizados como ambientes informacionais digitais para busca a Base de Dados em 
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Ciência da Informação (BRAPCI) e o Google Acadêmico, não adotando período 

cronológico para a recuperação de informações. Recuperou-se artigos de periódicos 

científicos a partir dos termos "Redes sociais", "Redes sociais digitais", "Mídias 

sociais" AND "Redes sociais digitais", "Redes sociais" AND "Unidades de Informação" 

e "Uso estratégico de redes sociais" AND "Unidades de Informação", "Diretrizes em 

redes sociais". Além desses, foram utilizados livros para compor o diálogo teórico. 

Destaca-se que esta pesquisa é oriunda de um ciclo de palestras ministradas na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 

Como justificativa, o processo educacional de qualidade também começa na 

biblioteca, que enxerga todos os níveis da educação, ampliando oportunidades para 

o desenvolvimento do objetivo 4. Para o objetivo 17, as redes sociais digitais também 

podem operacionalizar como um meio de implementação e parcerias, transferências 

de tecnologias e inovação voltando-se para o ensino-aprendizagem. No ambiente 

biblioteca, o uso estratégico de redes sociais digitais beneficia usuários potenciais 

que residem em comunidades distantes, outros Estados e até mesmo outros países, 

possibilitando a entrega de recursos informacionais para ensino-aprendizagem por 24 

horas e 7 dias na semana, mediante as funcionalidades do acesso a web, ao passo 

que Kemp (2020, on-line) salienta que o usuário de informação gasta em média 

6h43min utilizando a Internet. 

  

2 REDES SOCIAIS DIGITAIS EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO 

 

Para Recuero (2009), as redes sociais englobam um conjunto de atores e suas 

relações e, segundo Santaella e Lemos (2010), essas redes são abrangentes, não 

abarcando apenas pessoas ou grupos sociais como também as entidades, os 

dispositivos e os artefatos. As redes sociais digitais são recursos inovadores que 

aproximam e favorecem o compartilhamento de informação e a interação entre os 

sujeitos. Destarte, verifica-se que a utilização das redes sociais digitais constituem 
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novos meios de disseminação e compartilhamento de conteúdo pelas unidades de 

informação. Principalmente, ao considerar o alcance garantido, tendo em vista que 

cerca de 60% da população mundial está on-line nestes ambientes digitais (KEMP, 

2020, on-line, tradução nossa)[1].  

         Este cenário atual, marcado pelas constantes evoluções, permite o uso da 

informação em tempo real, principalmente com a expansão dos meios de 

comunicação. Assim, ao considerar as unidades de informação, cuja 

responsabilidade está em garantir a promoção do acesso e uso do objeto 

“informação” nos mais variados suportes, tem-se a necessidade de as unidades de 

informação atuarem de forma flexível e inovadora, frente aos desafios propostos pelas 

TIC quanto ao desenvolvimento de novos recursos que garantem a socialização da 

inovação. (ARAÚJO; PINHO NETO; FREIRE, 2016). Convém ressaltar que a adesão 

às redes sociais digitais já é um processo consolidado e em pleno processo de 

expansão nas mais diversas organizações. O desenvolvimento de novas 

oportunidades é perceptível na sociedade em rede, não há mais divisões entre o “off-

line” e “on-line”, ambos desempenham papel importante para as unidades de 

informação. 

         No contexto das unidades de informação, a produção de conteúdos voltados à 

educação e a aprendizagem é destaque nos estudos de Gasque (2016). Nas 

bibliotecas, as ações e atividades voltadas à competência em informação favorecem 

o uso de ferramentas que impulsionam "habilidades que o sujeito exerce para o uso, 

a busca e a avaliação da informação" (SOUSA; VALÉRIO; CAMPOS, 2021, p. 128). 

Esses autores também destacam que a competência em informação pode ser 

adquirida no âmbito do curso de graduação em Biblioteconomia. 

O uso estratégico de redes sociais digitais em unidades de informação com 

foco no ensino-aprendizagem, conforme Gasque (2016), pode: impulsionar o 

fortalecimento de ações e atividades para a competência em informação; 

conscientizar sobre importância em desenvolver uma competência em informação; 

oportunizar atividades e jogos para a aprendizagem de busca e de uso da informação; 
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orientar os usuários sobre como a rede social digital pode afetar a sociedade e afetá-

los também; promover conteúdos informacionais capazes de instruir o usuário ao 

desenvolvimento de uma competência em informação. 

No entanto, com vistas ao desenvolvimento do uso estratégico da informação, 

faz-se necessário desenvolver diretrizes capazes de nortear a produção de conteúdo 

em unidades de informação. Com base nos estudos de Prado e Corrêa (2016, p. 175), 

a importância em adotá-la consiste em desenvolver procedimentos essenciais para 

“integralizar a produção, disseminação, interação e monitoramento de conteúdo 

conforme um planejamento.” Prado e Corrêa (2016), estabelecem a adoção de seis 

diretrizes aplicadas às bibliotecas universitárias, sendo estas: 

1)   Planejamento: apresentar as metas e objetivos que a unidade de informação 

deseja alcançar, além de mencionar a disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros; 

2)   Aspectos sociais e comportamentais: buscar compreender como as 

interações são desenvolvidas entre unidade de informação e usuário de 

informação; 

3)   Aspectos éticos e jurídicos:  desenvolver uma postura coerente a fim de 

evitar usos inapropriados, como plágio, violação de direitos autorais e de 

privacidade; 

4)   Linguagens e tipos de conteúdo: apresentar uma comunicação adequada 

com o público-alvo; 

5)   Monitoramento e métricas: acompanhar a performance de atuação da 

unidade de informação por meio de monitoramento de métricas de redes 

sociais digitais, como alcance, engajamento, visibilidade, influência, reputação, 

conversão; 

6)   Gestão de crises: saber identificar situações conflitantes e atuar de forma 

transparente. 

Dessa forma, percebe-se que as diretrizes propostas por Prado e Corrêa 

(2016) podem ser adicionadas a quaisquer unidades de informação que atuem de 
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forma estratégica para o desenvolvimento da produção de conteúdos informacionais. 

Sendo assim, o conhecimento apresentado compete ao bibliotecário, enquanto 

responsável por uma unidade de informação, exercer um papel de mediador proativo 

com a formação dos usuários para a competência em informação, em acordo com o 

estudo de Gasque (2016). Portanto, o uso estratégico de redes sociais digitais em 

unidades de informação também gera indicação de fontes de informação confiáveis, 

uma vez que se exige a credibilidade da informação, proporcionando engajamento e 

interação. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          

Portanto, estabelecer estratégias quanto à utilização de redes sociais digitais 

em unidades de informação contribui para o ensino-aprendizagem da comunidade 

usuária. As bibliotecas, por exemplo, não são meros espaços de acesso à informação, 

sendo também, ambientes dinâmicos de aprendizagem em que a atuação proativa 

dos bibliotecários, com formação adequada, torna-se crucial para trabalhar para uma 

sociedade competente em informação. 

Desse modo, ouso estratégico das redes sociais digitais pode, principalmente, 

impulsionar o fortalecimento de ações e atividades para a competência em 

informação. Conforme o tema "as bibliotecas hoje e o que queremos para o 

amanhã?", esta pesquisa enuncia que as bibliotecas hoje, na utilização de redes 

sociais digitais, preocupam-se com a promoção de serviços e produtos oferecidos. 

Para o amanhã, o uso estratégico de redes sociais digitais deve ser planejado em 

primeira instância para o ensino-aprendizagem e o desenvolvimento da competência 

em informação na comunidade usuária. 
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Resumo: A catalogação é um recurso essencial ao acesso à informação, sendo 
indispensável a percepção dos catalogadores sobre a implantação da Resource 
Description and Access no que tange às funções impulsionadoras da nova diretriz à 
tomada de decisão e evolução tecnológica da Biblioteconomia. O objetivo da pesquisa 
foi verificar o processo da implantação da Resource Description and Access nas 
bibliotecas universitárias e nas Bibliotecas Nacionais. Como metodologia, utilizou-se 
a abordagem de investigação descritiva com levantamento de dados por meio de 
questionário on-line. Os dados parciais obtidos apontam para demanda de 
capacitações e adaptações de softwares de automação compatíveis. 
  
Palavras-chave: RDA. Catalogação. Biblioteca. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A implantação da Resource Description and Access (RDA) nas bibliotecas tem 

sido pauta de diversas pesquisas que apresentam conceitos, estudos de caso e 

revisões de literatura, porém com poucos estudos que apresentem dados acerca da 

evolução atual do número de bibliotecas que a implantaram, da mesma forma que 

existem poucos estudos que quantifiquem relatos de bibliotecários que não 

demonstram intenção de migrar ou usar de forma híbrida a nova diretriz de 

catalogação na biblioteca em que atua. 

         Assim sendo, a partir de revisão de literatura, observou-se a necessidade de 

apresentar a percepção dos catalogadores sobre essa nova diretriz, quantificar o 

avanço da implantação da RDA e questionar o preparo, tanto das instituições que 

decidem implantar, quanto dos cursos e capacitações, para preparar os 



 
 

106 
© 2021 Associação Catarinense de Bibliotecários  

catalogadores, a fim de poder utilizar plenamente a nova diretriz no exercício 

profissional. 

No intuito de verificar a real situação do momento atual sobre a implantação 

da RDA nas bibliotecas universitárias (BU) e nas Bibliotecas Nacionais (BN), o Grupo 

de Pesquisa em Gestão da Informação (GPInfo) da Universidade do Estado de Santa 

Catarina - Brasil vem desenvolvendo a investigação intitulada “O uso do linked data e 

da big data pela Resource Description and Access (RDA) na representação, 

recuperação e acesso dos dados e informação”. 

Do ponto de vista da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, a 

pesquisa  atende vários objetivos defendidos pela ONU, contudo, no objetivo 9.5, que 

atenta para a necessidade de “Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 

capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente 

os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e 

aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e 

desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e 

desenvolvimento”, a relação está mais evidente, visto que a catalogação, é 

considerada como um dos pilares da Biblioteconomia, e, consequentemente, do 

acesso e recuperação à informação, bem como um recurso essencial para o acesso 

à informação, e, o fator indispensável para a tomada de decisão e evolução 

tecnológica. Assim sendo, esta pesquisa, visa a proporcionar subsídios para auxiliar 

na tomada de decisão estratégica, tanto para a instituição de medidas que visem a 

apoiar e estabelecer novas políticas para acesso aos recursos da nova diretriz, quanto 

para o preparo da instituição que pretende implantar a RDA na biblioteca, no intuito 

de promover assim, a melhoria da recuperação da informação, o fortalecimento da 

pesquisa científica, e o acesso sem barreiras à informação, promovendo o 

desenvolvimento sustentável. 

Da mesma forma, o objetivo 9.b que prevê a necessidade de “Apoiar o 

desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em 

desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre 
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outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities”, é 

atendido pelo mesmo argumento, já que o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

ocorre por meio da pesquisa que impulsiona o acesso à informação um dos objetivos 

da catalogação, que pretende ter as suas funções impulsionadas pela nova diretriz. 

A inovação, quanto ao conceito que mais se aproxima do contexto da RDA de forma 

concatenada com o eixo temático escolhido para este artigo e a Agenda 2030, vem 

de Schumpeter (1998 apud ROCHA; OLAVE; ORDONEZ, 2020, p. 242) que define o 

termo como “[...] um processo dinâmico, chamado de destruição criativa, no qual 

novas tecnologias substituem antigas técnicas, promovendo o desenvolvimento 

econômico da sociedade.”. 

A pesquisa iniciada em 2019, passou por diversas dificuldades, como troca de 

bolsistas e o início da pandemia do Covid19 (SARS-CoV 2), que determinou a 

solicitação de ampliação de prazo para possibilitar que a pesquisa fosse concluída 

conforme idealizada, viabilizando a investigação proposta para oferecer informações 

relevantes sobre a implantação da RDA. A pesquisa ainda está em andamento, com 

previsão para sua finalização em 2023, dividida em duas vertentes: uma investiga o 

processo de aplicação das ferramentas linked data e big data junto à RDA e o 

conhecimento dos bibliotecários sobres essas ferramentas, e a outra, a que se refere 

esse artigo, pretende verificar a implantação da RDA nas BU e nas BN. 

O artigo é um recorte da investigação em curso, e tem como objetivo 

apresentar alguns resultados parciais, que contemplam parte dos objetivos 

específicos do estudo original, que consiste em: 1) mapear o uso da RDA nos 

ambientes de informação no Brasil e no mundo, da mesma forma; 2) identificar como 

está ocorrendo essa implantação e 3) verificar se a RDA está atendendo às 

necessidades de recuperação e acesso à informação aos seus usuários. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

No século XX, a representação descritiva moderna, avançou no sentido de 

interligar catálogos com a elaboração do Código Anglo-Americano de Catalogação 

(AACR), baseado no antigo Código da ALA de 1908, que se tornou o código 

internacional pelo seu amplo uso e viabilidade de compatibilidade. Após sua 

atualização, houve a tradução para 25 idiomas, estudos, acertos e correções, no 

entanto, o código AACR2, não conseguiu mais atender às demandas de catalogação 

dos atuais suportes informacionais e recursos da internet, por exemplo. Atualmente, 

está sendo substituído gradativamente pela Resource Description and Access (RDA), 

diretriz que pretende ser aplicável à catalogação de recursos digitais e no ambiente 

proporcionado pela internet e pelo serviço web. (RIBEIRO, 2020). 

         Segundo Oliver (2011), a RDA foi desenvolvida para atender as demandas que 

a AACR2 não conseguia, possibilitando descrever diferentes tipos de recursos de 

origens distintas, viabilizando a cooperação entre instituições. (AMERICAN LIBRARY 

ASSOCIATION, 2011). 

No cenário nacional, como demonstrou Holanda (2020), a maioria das 

bibliotecas do Brasil não implantou a RDA como diretriz, da mesma forma que, 

segundo Ribeiro (2020), o ensino da catalogação passa por incertezas quanto ao uso 

deste conhecimento, já que não sabemos se as bibliotecas optarão por continuar com 

o AACR2 ou se migrarão para a RDA.  

A pesquisa de Long (2018) nas bibliotecas públicas estadunidenses, mostrou 

que a maioria das capacitações, apresentam a história do desenvolvimento da RDA 

e a catalogação de itens bibliográficos, deixando de abordar a catalogação de 

conteúdo digital, por exemplo. Os catalogadores têm dificuldades em compreender 

os conceitos da RDA no que se refere a sua relação com FRBR e MARC21. 

Assim sendo, embora seja a resposta para o desenvolvimento do acesso à 

informação e ao avanço do conhecimento universal, vários são os entraves no 

processo de implantação da RDA como diretriz para a catalogação nas bibliotecas e 
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demais unidades de informação. Os principais fatores são a dificuldades nas 

capacitações dos catalogadores, incompatibilidade com a maioria dos sistemas de 

automação de bibliotecas, o que requer adaptações nos sistemas, e o alto custo para 

sua implantação. (LONG, 2018). 

Os problemas com a implantação e uso da RDA na catalogação não ocorrem 

somente no Brasil, Long (2018) investiga a implantação da RDA nas Bibliotecas 

Públicas dos Estados Unidos, e demonstra inclusive, o desconhecimento da 

existência da nova diretriz por parte de alguns bibliotecários nesse país. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa utilizou-se da abordagem de 

investigação descritiva com levantamento de dados por meio de questionário 

(aprovado pelo Comitê de Ética), elaborado no Google Forms, com perguntas 

estruturadas e semiestruturadas, nos idiomas inglês, espanhol e português, para a 

aplicação de um inquérito por questionário on-line aos 

diretores/coordenadores/catalogadores das BU e BN de cinco continentes. 

As bibliotecas foram captadas nos sites e listas on-line com os nomes de BU e 

BN de cada país dos cinco continentes habitados do mundo, que gerou uma lista de 

3679 universidades e BN. 

Após a captação das instituições, foram coletados os e-mails de catalogadores 

(preferência para chefes do setor de catalogação quando disponível) das BU e das 

BN, coordenadores de biblioteca ou reitores/diretores das universidades. A decisão 

de coletar o máximo de contatos possíveis ocorreu pela dificuldade de estabelecer 

contato, em virtude do fechamento de muitas bibliotecas, consequência da pandemia 

do Covid19 (SARS-CoV 2). 

Durante a pandemia mundial, o isolamento imposto inviabilizou a participação 

de grande parte das 3.679 bibliotecas, para as quais foram enviados os questionários. 

Desta forma, o envio dos questionários foi suspenso até que as condições sanitárias 

mundiais fossem relativamente favoráveis e viabilizasse a retomada das ações do 

grupo de pesquisa. 
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Assim sendo, este artigo apresenta os dados preliminares obtidos a partir das 

respostas de 61 BU e BN oriundas de 5 continentes distintos. 

         Quanto à aceitação em participar, das 61 respostas válidas, somente 3 (4,91%) 

não aceitaram participar da pesquisa. Dos demais respondentes, 26 (44,8%) 

informaram que as bibliotecas decidiram implantar a RDA, contra 32 (55,2%) que não 

implantaram a RDA. 

O relato realizado pelos bibliotecários e gestores respondentes sobre os 

motivos que levaram a instituição a não implantar a diretriz, será abordado 

posteriormente quando forem apresentados os resultados da pesquisa. 

Quanto a necessidade de realizar adaptações nos softwares de automação 

para permitir a compatibilidade entre este e a RDA, 15 (57,7%) das bibliotecas que 

implantaram a RDA, não precisaram fazer nenhum tipo de adaptação, o que 

representa menor custo e reduz riscos de conflitos ou perdas de informação. 

         Quanto ao tempo de implantação, das 26 respondentes 11 (42,3%) delas ainda 

estão em fase de implantação, 8 (30,76%) das bibliotecas levaram 1 ano para a 

completa implantação, 5 (19,23%) delas levaram 2 anos e 2 (7,69%) bibliotecas 

precisaram de 3 anos para conseguir implantar a RDA.  Assim sendo, pode-se 

verificar que um maior número de bibliotecas está ainda passando pelo processo de 

implantação. 

         Quanto às dificuldades enfrentadas na implantação, grande parte refere-se à 

falta de capacitação de qualidade, recursos tanto financeiros, como de tempo para a 

realização das capacitações e resistência dos colaboradores contra a migração do 

AACR2 para a RDA. Neste sentido, 100% dos respondentes afirmam que seria 

importante que fossem oferecidos modelos de catalogação para servir de base para 

o uso da diretriz. 

Quanto às vantagens observadas, para os usuários, 76,9% dos respondentes 

identificaram vantagens para os usuários da biblioteca, mostrando que, mesmo com 

várias bibliotecas na fase de implantação, já é possível observar os benefícios que a 

RDA poderá oferecer ao público-alvo das instituições. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa enquadra-se perfeitamente ao eixo temático Inovação, tecnologia 

e a relação com a Agenda 2030, já que se baseia em inovação e abre as portas para 

a WEB Semântica, possibilitando a adaptação para inovações futuras, da mesma 

forma, está alinhada a Agenda 2030, pois pretende promover a disseminação da 

informação para o mundo globalizado. 

O objetivo de mapear a implantação da RDA nos ambientes informacionais, 

ainda não foi alcançado, e será contemplado em publicação futura, que poderá 

explicitar o avanço ou não do uso desta ferramenta como diretriz para a catalogação. 

Os dados obtidos durante a primeira fase dos questionários enviados, 

demonstraram que as bibliotecas que implantaram a RDA, precisaram fazer 

adaptações para a compatibilidade entre a RDA e os softwares de automação, 

indicando a necessidade de desenvolvedores dos softwares de automação 

oferecerem atualizações compatíveis para a catalogação híbrida ou em formato RDA, 

a fim de auxiliar no avanço da implantação da diretriz. Da mesma forma, quanto ao 

tempo de implantação, para grande parte das bibliotecas, o processo de implantação 

não foi uma operação fácil. Desta forma, até o presente momento, quanto ao objetivo 

de verificar como a implantação está acontecendo, observou-se na revisão de 

literatura que mesmo após vários relatos, o processo de implantação levou 1 ou dois 

anos, e o custo relacionado com a adequação ainda é um ponto a ser considerado, 

da mesma forma que parcerias entre a RDA e as empresas de desenvolvimento de 

softwares deve ser estabelecida de forma mais intensa, para que esta missão não 

recaia somente sobre as bibliotecas. 

Quanto às dificuldades enfrentadas, a pesquisa obteve, até o momento, 

respostas relativamente semelhantes às relatadas por Long (2018), mostrando que 

após dois anos, as capacitações ainda não foram reformuladas para atender os 

usuários da RDA, que exemplos ou modelos de catalogação em RDA, apesar de 

disponíveis, não são fáceis de encontrar ou revela o desconhecimento dos 
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bibliotecários sobre a existência destes recursos. Mesmo com a pesquisa em 

andamento, já foi possível, para este grupo respondente, verificar que a RDA trouxe 

melhorias na promoção do acesso à informação. Contudo, é evidente que a pesquisa 

precisa de maior volume de respostas para poder atender ao objetivo 3 (e continua 

em andamento), a fim de afirmar se o usuário está sendo beneficiado com a 

implantação da RDA no mundo. 

Destaca-se que fica evidente a influência da pandemia e do distanciamento 

social no baixo número de respostas, mesmo que muitas bibliotecas estejam atuando 

de forma remota, a pesquisa on-line ainda depende da reabertura das bibliotecas. 
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