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RESUMO 

 
Analisa as ementas disciplinares dos cursos de Biblioteconomia em Universidades Públicas, a 

fim de se verificar quais destes possuem disciplinas com temática étnico-racial. Apoia-se nos 

fundamentos do ensino da Biblioteconomia no Brasil e na importância social de discussões 

com recorte racial em ambiente acadêmico, destacando a importância na ministração de 

disciplinas com temáticas afrocentradas. Quanto ao procedimento operacional da pesquisa 

utilizada, é quantitativa de caráter descritivo, pois descreve a situação dos cursos de 

Biblioteconomia no Brasil através de um levantamento bibliográfico baseado em suas 

matrizes curriculares. Conclui-se que ainda são poucas as disciplinas oferecidas com o recorte 

étnico-racial, sendo que de um total de vinte e nove cursos avaliados, apenas três  ofertam 

esse tipo de disciplina. 
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ABSTRACT 

 

 
Analyzes the subjects of the courses of Librarianship in public universities, in order to verify 

which of them have disciplines with ethnic-racial subjects. It is based on the foundations of 

the teaching of Librarianship in Brazil and on the social importance of discussions with racial 

cut in academic environment, highlighting the importance in the administration of disciplines 

with African centered approaches. As for the operational procedure of the research used, it is 

quantitative in descriptive character, because it describes the situation of the courses of 

Librarianship in Brazil through a bibliographic survey based on their curricular matrices and it 

is concluded that there are still few disciplines offering ethnic- racial disciplines, and out of a 

total of twenty-nine courses evaluated, only three offer this type of discipline. 

 
Keywords: Librarian. Ethnic racial. Public Universities. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, existe fortemente a falácia da democracia racial, sustentada pelo argumento da 

miscigenação a qual prevê um país livre do racismo uma vez que “todos são iguais”. Porém o 

racismo existe e está arraigado na sociedade brasileira que tenta de todas as formas mascará- 

lo, todavia, não adianta escondê-lo por “debaixo do tapete” e fingir que não existe, é preciso 

assumir esse problema, entendê-lo e combatê-lo em todas as esferas sociais. 

 
Sendo as Universidades um dos maiores meios de produção e disseminação do 

conhecimento, devem se dispor a debater essas pautas de forma crítica e formal, integrando 

aos currículos de suas faculdades, disciplinas, simpósios, mesas redondas e etc. Gomes (2012, 

p. 99) chama esse processo de descolonização dos currículos e traz as seguintes indagações: 

Compreender o currículo como parte do processo de formação humana ou persistir 

em enxergá-lo como rol de conteúdos que preparam os estudantes para o mercado ou 

para o vestibular? E onde entra a autonomia do docente? E onde ficam as condições 

do trabalho docente, hoje, no Brasil e na América Latina? Como lidar com o 

currículo em um contexto de desigualdades e diversidade? 
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Assim sendo, escolhemos o curso de Biblioteconomia, ofertados em Universidades 

Públicas, para fazer uma análise dos currículos e identificar se contam com a oferta de 

disciplinas com o recorte étnico-racial. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
No geral, o ensino da Biblioteconomia tem por objetivo formar profissionais 

capacitados(as) a atuar nas mais diversas áreas, seja empresarial, educacional ou social. O 

Bibliotecário é um agente importante que pode ser envolvido em projetos, pesquisas e 

disseminação da informação. 

Assim sendo, torna-se indispensável à esse profissional, o pleno conhecimento dessas 

áreas e fundamentalmente, das questões sociais que abrangem o país. 

Segundo as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Biblioteconomia, o(a) profissional 

bibliotecário terá como competências gerais: 

Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los; Formular e 

executar políticas institucionais; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 

programas e projetos; Utilizar racionalmente os recursos disponíveis; Desenvolver e 

utilizar novas tecnologias; Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e 

comunidades nas respectivas áreas de atuação; Desenvolver atividades profissionais 

autônomas, de modo a orientar, dirigir, assessorar, prestar consultoria, realizar 

perícias e emitir laudos técnicos e pareceres; Responder a demandas sociais de 

informação produzidas pelas transformações tecnológicas que caracterizam o mundo 

contemporâneo (BRASIL, 2001, p.32). 

 
E como competências específicas tem-se: 

Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da 

informação, em todo e qualquer ambiente; Criticar, investigar, propor, planejar, 

executar e avaliar recursos e produtos de informação; Trabalhar com fontes de 

informação de qualquer natureza; Processar a informação registrada em diferentes 

tipos de suporte, mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos de 

coleta, processamento, armazenamento e difusão da informação; Realizar pesquisas 

relativas a produtos, processamento, transferência e uso da informação (BRASIL, 

2001, p. 32-33). 

 
Dentre toda essa gama de habilidades, o último tópico das competências gerais ilustra 

bem o que estamos tratando: um profissional Bibliotecário como um agente social utilizando a 

informação para enfrentar problemas sociais, tais como, desigualdade social, homofobia, 

extremismo religioso e o racismo crescente na sociedade. É preciso entender essas estruturas 

opressivas, conscientizar a população sobre suas problemáticas e lutar contra elas. Tendo isso, 
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logo pensa-se que esses profissionais bibliotecários devem ter em sua formação voltada ao 

acesso a discussões sobre todos os casos citados de forma crítica e reflexiva. 

Ressalta-se à importância do estudo das relações étnico-racias, sendo que: 

Assim, o termo “raça” diz respeito aos atributos dispensados a certo grupo e “grupo 

étnico” se refere a uma resposta original de um povo quando, em alguma situação,  

se sente marginalizado pela sociedade. Um vocábulo que passou a ser utilizado no 

Brasil e merece destaque é a expressão etnicorracial. Seu sentido determina que as 

tensas relações raciais estabelecidas no país, vão para além das diferenças na cor da 

pele e traços fisionômicos, mas correspondem também à raiz cultural baseada na 

ancestralidade afro-brasileira que difere em visão de mundo, valores e princípios da 

origem européia (Brasil, 2004, p.13-14 apud SANTOS; MARQUES, 2012, p.04). 

 

A presença da miscigenação no Brasil ainda apoia o falso discurso de um país livre de 

racismo, o que se vê, porém, é um racismo disfarçado de democracia racial, onde o 

preconceito é velado e relativizado por diversos fatores. 

Segundo Nogueira (2006, p. 287) , diferentemente dos Estados Unidos que apresenta 

um preconceito de origem, que oprime todo e qualquer indivíduo que nasça negro ou 

simplesmente em uma família de negros, o Brasil apresenta o preconceito de marca, que diz 

respeito ao tipo fenótipo nos indivíduos, dos quais, quanto mais traços negróides possuem, 

mais sofrem com a segregação da sociedade racista. 

Ainda dentro das leituras de Nogueira (2006, p. 287): 

Onde o preconceito é de marca, como no Brasil, o limiar entre o tipo que se atribui 

ao grupo discriminador e o que se atribui ao grupo discriminado é indefinido, 

variando subjetivamente, tanto em função dos característicos de quem observa como 

dos de quem está sendo julgado, bem como, ainda, em função da atitude (relações de 

amizade, deferência etc.) de quem observa em relação a quem está sendo 

identificado, estando, porém, a amplitude de variação dos julgamentos, em qualquer 

caso, limitada pela impressão de ridículo ou de absurdo que implicará uma 

insofismável discrepância entre a aparência de um indivíduo e a identificação que 

ele próprio faz de si ou que outros lhe atribuem. 

 

Isso liga-se ao fato da sociedade racista aceitar melhor negros(as) com características 

físicas ligadas ao padrão caucasiano, ou seja, negros(as) com tons de pele mais  claros, 

cabelos lisos/alisados e traços mais finos. Silva (apud Jaccoud e Beghin 2002, p. 66) diz que 

no Brasil: 

“de um lado, a permanência das desigualdades raciais naturaliza a participação 

diferenciada de brancos e negros nos vários espaços da vida social, reforçando a 

estigmatização sofrida pelos negros, inibindo o desenvolvimento de suas 

potencialidades individuais e impedindo o usufruto da cidadania. De outro lado, o 

processo de exclusão vivido pela população negra compromete a evolução 

democrática do País e a construção de uma sociedade justa e coesa." A exclusão, 

concluem as referidas autoras, "fortalece as características hierárquicas e autoritárias 
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da sociedade e aprofunda o processo de fratura social que marca o Brasil 

contemporâneo" (p. 66). 

 
Por conta disso, faz-se necessário pensar-se em meios para inserção efetiva dessa 

população à comunidade, para que possam exercer sua cidadania da forma mais justa 

possível. É através de oportunidades de acesso a diferentes meios sociais. Depois de anos de 

luta, existem hoje políticas que visam diminuir essas desigualdades de oportunidades, como 

as ações afirmativas que atribuem uma pequena porcentagem do total do número de vagas, de 

vestibulares e concursos públicos, que é destinado a cotas raciais, uma reserva, para que 

concorram de igual para igual aqueles que tiveram as mesmas oportunidades ou a falta delas. 

Apesar da importância desse sistema, ele ainda é duramente criticado a partir de um discurso 

reducionista e meritocrático, por isso, cada vez mais se faz necessário envolver essas 

discussões em meios acadêmicos, escolares e públicos, para que se mantenha a legitimidade e 

se reconheça a importância dessas conquistas e para ajudar nessa luta contra as desigualdades. 

 

 

2.1 QUADROS E TABELAS 

Buscou-se nos sites dos cursos de Biblioteconomia, ofertados em Universidades 

Públicas, se havia alguma disciplina no currículo do curso com o recorte específico para 

estudos étnico-raciais. No total, foram analisados 29 cursos abaixo relacionados com os 

resultados apresentado: 

Tabela 1 – Relação: Universidades x Disciplinas com recorte étnico-racial 
 

Universidades cujos cursos de 

Biblioteconomia foram analisados 

Presença de disciplinas com recorte 

étnico-racial 

Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) 

 
X 

Universidade Federal de Brasília (UNB) X 

Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) 

X 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) X 

Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) 

X 
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Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC) 

X 

Universidade de São Paulo (USP) X 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP) 

X 

Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) 

X 

Universidade Federal do Pará (UFPA) X 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 

X 

Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) 

X 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

X 

Universidade Federal do Alagoas (UFAL) X 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) X 

Universidade Federal do Pernambuco 

(UFPE) 

X 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) 

X 

Universidade Federal do Ceará (UFC) ✓ 

Universidade Federal de Goiás (UFG) ✓ 

Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) 

X 

Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) 

X 

Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 

X 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI) X 

Universidade Federal do Cariri (UFCA) ✓ 
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Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) 

X 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) X 

Universidade Federal Fluminense (UFF) X 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

X 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) X 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 METODOLOGIA 

 
O problema em questão foi abordado através pesquisa quantitativa tem seus resultados 

em números, informações e afins que facilitam na obtenção de uma média e ampliam o olhar 

sobre o problema analisado, assim, através dessa estatística é que se obtém uma conclusão. 

Segundo POPPER (1972, apud DALFOVO, 2008, p.07) : 

De uma forma geral, tal como a pesquisa experimental, os estudos de campo 

quantitativos guiam-se por um modelo de pesquisa onde o pesquisador parte de 

quadros conceituais de referência tão bem estruturados quanto possível, a partir dos 

quais formula hipóteses sobre os fenômenos e situações que quer estudar. Uma lista 

de conseqüências é então deduzida das hipóteses. A coleta de dados enfatizará 

números (ou informações conversíveis em números) que permitam verificar a 

ocorrência ou não das conseqüências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) 

ou não das hipóteses. Os dados são analisados com apoio da Estatística (inclusive 

multivariada) ou outras técnicas matemáticas. Também, os tradicionais 

levantamentos de dados são o exemplo clássico do estudo de campo quantitativo 

 

Assim, a pesquisa se caracteriza como quantitativa na tentativa de diminuir sua 

margem de erro aproximando-se de um resultado mais preciso. 

 
Comumente, a pesquisa quantitativa se aproxima muito do estudo descritivo, pois esta 

tem a finalidade de descrever a característica do problema mostrando ao pesquisador 

informações a serem estudadas sem a interferência dele, ou seja, ela de fato descreve a 

situação deixando-a sujeita à interpretação e análise do mesmo. Dessa forma, afirmamos que 

para esse levantamento foi feita uma Pesquisa Quantitativa de caráter descritivo onde foi 

estudado e analisado a grade curricular de todos os cursos de Biblioteconomia das 

Universidades Públicas brasileiras afim de reconhecer quais delas oferecem disciplinas de 

cunho étnico-racial. 

 

 

 
4 RESULTADOS 
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Dos três cursos de Biblioteconomia que apresentaram resultados positivos segundo o 

objetivo deste trabalho, dois deles são de Universidades do Estado do Ceará, (UFC e UFCA) e 

ambos apresentam a mesma disciplina, “Relações Étnico-raciais e Africanidades”. Já na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), a disciplina é uma das vertentes dos “Tópicos 

Contemporâneos em Informação Social, Educação e Cultura”, e recebe o nome de “Cultura 

Afro-Brasileira: Mediações da Informação Étnico-Racial”. Em ambos os casos, as disciplinas 

são optativas, sendo que no curso da UFG, a disciplina de Tópicos Contemporâneos em 

Informação Social, Educação e Cultura é obrigatória, porém as vertentes trabalhadas são 

optativas, dentro da proposta da disciplina e conforme a metodologia adotada pelo docente. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do levantamento das matrizes curriculares dos cursos de Biblioteconomia 

vigentes em Universidades Públicas, foi possível observar que apesar da multiplicidade das 

capacidades bibliotecárias e da demanda social exigida desses profissionais, ainda são poucos 

os cursos que preparam seus alunos para esses desafios, dedicando parte do currículo para 

essas especificidades. 

Foi constatado que de vinte e nove currículos investigados apenas três ofereciam uma 

disciplina com o recorte étnico-racial, ainda que de forma optativa. O debate desse tema em 

ambiente acadêmico, ainda mais ligada à formação do profissional bibliotecário, se faz de 

suma importância. As discussões de pautas como o racismo, o sistema de cotas e o lugar no 

negro na universidade, podem atuar de maneira a quebrar visões de preconceituosas de senso 

comum e ajudam a construir uma consciência social, além de contribuir na representatividade 

dos alunos negros da universidade. 

Além das relações étnico-raciais é necessário trazer para o ambiente acadêmico toda 

discussão que envolva as minorias, como o Feminismo, desigualdades sociais e as pautas 

LGBTs, para formarem profissionais socialmente conscientes e também capazes de atuarem 

na conscientização da importância desses grupos e ajudarem em suas lutas, agregando o 

conhecimento e combatendo o preconceito que circundam esses meios. 
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