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O estudo teve como objetivo realizar o mapeamento da comunicação científica sobre as políticas 
públicas realizadas no âmbito das Bibliotecas Públicas brasileiras. Pretendeu-se traçar um 
panorama da produção científica sobre a referida temática a partir da análise das publicações 
científicas dos Programas de Pós-Graduação em Biblioteconomia, Ciência da Informação e áreas 
afins entre os anos de 1988 e 2018. Foram analisadas as publicações disponíveis na Base de 
Dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), Library and Information Science 
Abstracts (LISA), Library and Information Science Abstracts (LISTA), Base PERI e Scientific 
Electronic Library Online (Scielo). Trata-se de uma pesquisa quantitativa de análise de conteúdo e 
análise bibliométrica. Foram constatadas 36 publicações distintas sendo verificadas oito 
incidências de publicações na Revista Perspectivas em Ciência da Informação, sete incidências 
na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, cinco incidências na Revista 
Informação e Sociedade: Estudos, quatro incidências na Revista Ciência da Informação, quatro 
incidências no Encontro Nacional e Ciência da Informação e Biblioteconomia e duas incidências 
na Revista ACD: Biblioteconomia em Santa Catarina. A maior concentração de publicações 
ocorreu no ano de 2014 com nove publicações, seguido pelos anos de 2013 e 2017, com cinco e 
seis publicações respectivamente. Foram constatadas 94 incidências de autorias. A partir da 
análise dos autores que obtiveram no mínimo duas publicações constatou-se que a autora Elisa 
Campos Machado obteve quatro incidências de publicações. Os demais autores obtiveram uma 
média de 2,5 publicações cada. As publicações foram classificadas e distribuídas de acordo com 
as categorias pré-estabelecidas. A categoria Formação Profissional obteve uma publicação 
seguida pela categoria Inclusão Digital com duas publicações. A categoria Atuação Profissional e 
a categoria Políticas Públicas de Inclusão e Acessibilidade obtiveram quatro publicações cada 
uma. A categoria Planejamento de Políticas Públicas de Informação e Cultura obteve 25 
publicações. Após a análise das pesquisas publicadas entre os anos de 1988 a 2018 constatou-se 
que a produção científica sobre as políticas públicas no âmbito das Bibliotecas Públicas 
brasileiras vêm sendo tratado com parcimônia pela agenda dos programas de Pós Graduação em 
Ciência da Informação no Brasil. 
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