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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. 
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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 
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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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