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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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