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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. 
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         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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