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Resumo: Apresenta uma pesquisa em andamento que procura analisar a competência 

informacional dos (as) estudantes de Biblioteconomia no campo das relações raciais e de 

gênero. Ressalta a importância de os sujeitos estarem munidos de informações que entendam 

as necessidades de grupos historicamente discriminados. Determina, em seu percurso 

metodológico, a apresentação de dois princípios, com relação aos fins e aos meios, que 

constroem o seu desenvolvimento. Quanto aos fins, demonstra um estudo descritivo e 

explicativo: descritivo ao passo que discorre o característica de uso da informação dos (as) 

estudantes de Biblioteconomia; e explicativo na medida que sugere explicações sobre os 

fatores que levam os (as) alunos (as) de Biblioteconomia serem ou não competentes em 

informação racial e de gênero. Quanto aos meios, delimita o desmembramento metodológico 

em três momentos: no primeiro, a pesquisa bibliográfica para fundamentar o referencial 

teórico; no segundo momento, a investigação documental que contempla analisar o Projeto 

Pedagógico do Curso, visando identificar as disciplinas que abordam, em suas ementas, a 

discussão sobre as relações raciais e de gênero; no terceiro momento, o estudo de caso com a 

finalidade de decifrar os fenômenos investigados. Apresenta como resultados preliminares, 

que a universidade pesquisada não contempla em seu projeto pedagógico disciplinas que 

abordem o tema aqui proposto e que isto pode interferir na formação de bibliotecários (as) 

conscientes e que promovam em seu fazer profissional a inclusão de serviços e produtos com 

recorte racial e de gênero. 

 

Palavras-chave: Competência informacional. Relações raciais – população negra. Relações 

de gênero. Biblioteconomia – formação. 

1 INTRODUÇÃO 

Entendemos a sociedade brasileira vigente relacionada a uma complexidade cultural, 

social, ética e moral, ao passo que a temática sobre as questões de raça e de gênero estão 
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sendo discutidas de maneira exponencial, nos mais variados canais de comunicação. Dessa 

forma, atentamos que o espaço acadêmico é um local favorável à liberdade de expressão e, 

por consequência, propício a visibilidade e debate desse tipo de informação. 

Em face disso, inferimos que os (as) bibliotecários (as) são agentes que devem, de 

forma imparcial, fomentar e fundamentar essa qualidade de contextualização social. Nesse 

preâmbulo, encaixamos então a temática desta pesquisa referente a conjuntura social das 

relações de raça e de gênero, no contexto alicerçado pelos aportes teórico-metodológicos que 

concernem a competência informacional direcionando, desse modo, aos (as) estudantes do 

curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em 

detrimento, este texto tem como objetivo geral verificar como os (as) referidos (as) discentes 

acessam, selecionam e avaliam as informações com recorte de raça e gênero para atuar em 

suas atividades acadêmicas e profissionais. 

Como pressuposto, acreditamos que os (as) bibliotecários (as) competentes em 

informação étnico-racial e de gênero podem cooperar para a desconstrução das práticas de 

discriminação, racismo e machismo que tem tornado, como por exemplo, pessoas negras e 

mulheres, cada vez mais excluídos da sociedade da informação. Em referência a amplitude 

profissional, essa desconstrução, inerente da habilidade de competência informacional do (a) 

bibliotecário (a), aflora-se no papel social que uma unidade de informação possui, ou seja, 

afirmamos que as bibliotecas, independente da tipologia, contribuem para a construção de 

uma sociedade melhor, mais justa e igualitária, ao passo que elas fomentam o uso e ao acesso 

aos aparatos contrários ao retrocesso: o livro, a leitura e a literatura. 

Atrelamos a justificativa deste estudo com base no fomento a pesquisas de cunho 

social que gerem visibilidade e se relacionem com as relações raciais, fundamentando um 

arcabouço teórico-metodológico que mapeie possíveis entraves, no âmbito da competência 

informacional. É importante ressaltarmos que esta pesquisa faz parte de um projeto maior que 

busca analisar as competências informacionais no campo das relações raciais dos (as) 

estudantes do curso de Biblioteconomia das universidades públicas do Brasil. Dito isso, 

apresentamos aqui resultados parciais desta pesquisa que se encontra em andamento. 

 

 

2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL: RAÇA E GÊNERO 

No campo pertencente a disciplina de Biblioteconomia, os estudos em competência 

informacional se inserem fundamentando a necessidade de habilidades práticas para o acesso 

e uso da informação. Compreendemos, desde então, que há um número elevado de conteúdos 

informacionais circulando nos mais variados canais de comunicação, como por exemplo as 

mídias sociais. E, em contrapartida, nem todos os sujeitos informacionais possuem as 

habilidades necessárias para manuseá-los adequadamente. Isso se confirma ao fato da 

considerada circulação de fake news no processo de compartilhamento de informações. 

Por conseguinte, afirmamos que a competência informacional transpassa além das 

fronteiras do ato de ‘saber usar a informação’, visto que, de acordo com Vitorino e Piantola 

(2011, p. 101), “[...] o acesso à informação e ao conhecimento é tido como componente 

fundamental para o exercício da cidadania no contexto democrático”. A partir disso, traçamos 

incorporar como prática social que um sujeito competente em informação é hábil a exercer a 

sua cidadania no que abarca as particularidades da democracia. 

Essas problemáticas buscam inserir socialmente a parcela da sociedade que, a partir 

dessas necessidades em saber lidar com a tecnologia para acessar informações, tornaram-se 

‘excluídas’, prejudicando por esse lado, sua formação educacional (PERES, 2011). Os 
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assuntos sobre competência informacional demandam uma complexidade que permeia o 

âmbito científico perpassando a realidade social dos atores sociais. 

Sob essa ótica, o fazer biblioteconômico se encaixa na medida que a Biblioteconomia, 

enquanto disciplina da área de Ciência da Informação, suscita a formação de profissionais e 

pesquisadores (as) competentes para exercer a atividade de tornar os (as) cidadãos (ãs) 

capazes de usar os aparatos tecnológicos para sanar suas necessidades informacionais. Além 

disso, entendemos que a sociedade vigente contempla uma multiplicidade de culturas nos 

mais variados setores sociais (MARTENDAL; SILVA; VITORINO, 2017), o que favorece o 

direcionamento dos aportes da competência informacional para a argumentação referente a 

informação étnico-racial, segundo o conceito de Oliveira (2010), e de gênero.  

Diante dessa amplitude, atentamos para a importância da inserção das relações raciais 

e de gênero nas grades curriculares dos cursos de Biblioteconomia, em especial, referente ao 

universo de investigação desta pesquisa, o curso de Biblioteconomia da UFPB. Nesse intuito, 

tendo como prerrogativa uma sociedade menos desigual socialmente, compreendemos que a 

formação do (a) bibliotecário (a) deve ser incrementada. Isso porque o papel social que uma 

biblioteca possui contribui para o debate e discussões diversas, corroborando na construção de 

uma sociedade melhor. Segundo Aquino (2010), a diversidade cultural da sociedade brasileira 

transpassa a inclusão de negros (as), como também o delineamento dessa temática racial, a 

partir do envolvimento de políticas de informação. 

Podemos sinalizar que o conceito de informação étnico-racial converge a qualquer 

componente informacional representado/descrito num suporte (analógico ou digital), 

proeminente a atribuição de significados por parte dos sujeitos que a usam, agregando a 

possibilidade de produção de conhecimento conforme particularidades étnicas (históricas ou 

culturais) de uma determinada comunidade (OLIVEIRA, 2010). Para esta pesquisa, focamos 

nosso olhar específico com recorte para a população negra, com a intenção de dar visibilidade 

ao tema que tem sido silenciado em nossas práticas profissionais, enquanto bibliotecários (as).  

E, em alusão a temática das relações de gênero, concordamos com Ferreira (2003) e trazemos 

sua contribuição para indicar que não há a existência aprofundada e consolidada de estudos 

sobre as relações de gênero no âmbito da Biblioteconomia, ou seja, as contextualizações 

referentes ao prisma das relações de gênero não foram ainda consolidadas nessa disciplina. 

Por este motivo, a temática desta pesquisa parece oportuna por possibilitar dar visibilidade ao 

tema que tem sido pouco discutido na área. 

3 METODOLOGIA  

Em consideração ao pressuposto da competência informacional no contexto das 

relações raciais e de gênero, e tendo como ideia macro o aparato temático referente a seguinte 

abordagem ‘livro, leitura e literatura: bibliotecas para uma sociedade melhor’, esta pesquisa 

utiliza, em seu percurso metodológico, os critérios definidos por Vergara (2014), em que 

apresenta dois princípios básicos para seu desenvolvimento, a saber: quanto aos fins e aos 

meios. 

Quanto aos fins, delimitamos que este estudo é de cunho descritivo e explicativo. 

Propomos, dessa forma, descrever as características de busca, acesso, uso e avaliação da 

informação dos (as) estudantes de Biblioteconomia. No que tange a investigação explicativa, 

sugerimos apresentar e explicar quais foram os motivos e fatores que levaram tais alunos (as) 

a serem ou não, competentes em informação étnico-racial e de gênero.  

Quanto aos meios, desmembramos o estudo em três características: a pesquisa 

bibliográfica, a investigação documental e o estudo de caso. No primeiro momento, 

fundamentamos a pesquisa bibliográfica consistindo no levantamento bibliográfico de 

materiais já publicados, como livros, artigos de periódicos, teses e dissertações que discutiam 
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sobre os temas: relações raciais, gênero, competência informacional e formação do (a) 

bibliotecário (a). Num segundo momento, em relação a investigação documental, baseamo-

nos na análise do Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC), a fim de identificar as 

disciplinas que apresentam em suas ementas a inserção da discussão sobre raça e gênero. No 

terceiro momento, o estudo de caso contribuirá para a obtenção de informações cuja 

finalidade seja explicar os fenômenos destrinchados em sua profundidade.  

O instrumento para coleta de dados será um questionário eletrônico construído a partir 

dos cinco padrões e objetivos criados pela Association of College and Research Libraries 

(ACRL), visando analisar a competência informacional para o ensino superior. Nesta etapa da 

pesquisa, os questionários serão aplicados aos (as) estudantes do curso de graduação em 

Biblioteconomia da UFPB e posteriormente aos (as) estudantes das universidades públicas 

brasileiras que ofertam o referido curso. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta primeira etapa da pesquisa, buscamos analisar o PPC do curso de graduação em 

Biblioteconomia da UFPB para identificar, a partir da leitura dos nomes e das ementas das 

disciplinas (nos conteúdos complementares obrigatórios, optativos e flexíveis), quais delas 

faziam menção aos termos “raça” e “gênero”. Nesse enfoque, analisamos o documento da 

última atualização do PPC que é do ano de 2007. 

Assim, os primeiros resultados mostram que não há no momento nenhuma disciplina 

que apresente os temas em questão. Ressaltamos que existem outras possibilidades de 

discussões, como em projetos de pesquisa, extensão entre outras, porém, esta pesquisa foca 

exclusivamente na composição da estrutura curricular do curso.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta etapa final do resumo expandido, atribuímos nossas considerações ao 

ponderarmos que os estudos que versam sobre as relações raciais e de gênero na 

Biblioteconomia brasileira são arcabouços para estimular a reflexão de como tais temas são 

invisibilizados nos nossos currículos, podendo, possibilitar possíveis mudanças nas práticas 

docentes em sala de aula na formação de bibliotecários (as).  

Os PPC’s de Biblioteconomia, de modo geral, omitem as experiências, trajetórias e 

contribuições no processo histórico brasileiro de grupos historicamente discriminados, tais 

como a população negra e as mulheres. Sob essa ótica, verificar como os (as) discentes, 

levando em consideração sua importância social, têm procurado acessar informações corretas 

sobre tais grupos, é fundamental. Além disso, nossa preocupação é pensar como esses (as) 

alunos (as) vão desenvolver serviços informacionais em suas bibliotecas sem compreender o 

processo histórico que tem excluído essas pessoas do acesso à informação e ao conhecimento. 

Por este motivo, é fundamental que estas discussões estejam inseridas na formação acadêmica 

dos (as) estudantes de biblioteconomia.   

E, em síntese, postulamos que os aportes teórico-metodológicos referentes à 

competência informacional contribuem com a capacidade de fomentar contextualizações, 

problemáticas e discussões sobre as relações raciais e de gênero. Nesse contexto, 

compreendemos que, como prática social, a competência informacional alusiva aos estudos de 

raça e gênero exercem reflexões que favorecem a atividade democrática no sujeito 

informacional. 
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