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✓ Pesquisa bibliográfica, quali-quantitativa e descritiva

✓ Foram estabelecidos indicadores categorizados

dentro do universo de ações e eixos dos ODS, bem

como a localização geográfica, a tipologia das

unidades de informação, o público-alvo e possíveis

resultados apontados;

✓ Corpus:

“Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação”

“BRAPCI - Base de Dados em Ciência da 
Informação”

09 registros foram selecionados: 06 artigos, 01 entrevista, 01 trabalho 

de evento e 01 relato de experiência. Foram mencionadas 24 

palavras-chaves, a saber: Agenda 2030 (3 vezes), Biblioteca pública 

(2), Biblioteconomia (2), Ciência da Informação (2), ONU (2), 

Bibliometria (1), Biblioteca (1), Biblioteca escolar (1), Biblioteca 

prisional (1), Cidade Inteligente (1), Competência em informação (1), 

Comunidade carcerária (1), Comunidade quilombola (1), 

Desenvolvimento sustentável, Diversidade cultural (1), Educação (1), 

Governabilidade (1), Governança (1), Mediação Cultural (1), 

Multiculturalismo (1), Política pública (1), Programa (1), Regressão 

não linear, (1) e Sustentabilidade (1). 

Considerações

A análise do material revelou exemplos de iniciativas 

para todos os ODS em todas as regiões do Brasil, 

confirmando que bibliotecas podem ser parceiras 

estratégicas para o cumprimento dos ODS.

“Anais do Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação  (CBBD ) “

Resultados 

Objetivo

Investigar e 

sistematizar, a partir 

de publicações 

específicas na área de 

Ciência da 

Informação, ações 

para promoção da 

Agenda 2030 no 

Brasil. 

“Bibliotecas por um mundo melhor: a agenda 2030”

Metodologia
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