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Resumo: Elemento de alto valor agregado para organizações e indivíduos, a inovação 

tem sido um diferencial almejado na sociedade contemporânea. Dessa forma, a 

inovação também tem sido tema de discussão entre os profissionais da 

Biblioteconomia, bem como para unidades da informação. Objetiva-se relatar a síntese 

das percepções dos profissionais da Biblioteconomia quando buscam informações 

sobre inovação. A reflexão pode servir como auxílio para o planejamento de ações dos 

profissionais da Biblioteconomia para inovarem nas unidades de informação, bem 

como na implementação de processos de inovação em bibliotecas públicas, escolares, 

universitárias e especializadas, tornando-as integradas as necessidades informacionais 

da sociedade, atendendo-as de forma eficaz e eficiente. Utilizou-se o método 

exploratório descritivo por meio da realização de entrevistas para a coleta de dados e 

obtenção das percepções acerca de inovação, durante a Mentoria sobre Inovação do 

Programa de Mentorias da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, 

realizada no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação de 2017. Entre os resultados possibilita-se inferir que os profissionais da 

Biblioteconomia são inovadores, mas sentem a ausência de capacitações para a 

continuidade das inovações que propõem e implantam.  

  

Palavras-chave: Biblioteconomia. Inovação. Profissionais da Biblioteconomia. 

Bibliotecas. Programa de Mentorias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Elemento de alto valor agregado para organizações e indivíduos, a inovação 

tem sido um diferencial almejado na sociedade contemporânea. Dessa forma, a 

inovação também tem sido tema de discussão entre os profissionais da 

Biblioteconomia, bem como para unidades da informação.  

Tanto que, no último Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação 

e Ciência da Informação CBBD XXVII, em 2017, realizado em Fortaleza, o tema foi 

abordado tanto no que se refere ao incentivo a inovação em redes de bibliotecas, 

quanto em relatos de ações inovadoras. 

Ainda no CBBD XXVII, a temática foi foco de ações inovadoras que instigaram 

o objetivo deste artigo, relatar a síntese das percepções dos profissionais da Biblioteconomia 

quando buscam informações sobre inovação. Uma vez que, se os profissionais da 

Biblioteconomia entendem que estão inovando, torna-se pertinente investigar o que 

compreendem por inovação. 

Conforme o Manual de Oslo (OCDE, 2005), inovação trata-se da capacidade de 

introduzir um novo serviço ou um bem, ou melhorar estes significativamente no que 

se refere às suas peculiaridades ou utilizações previstas. Assim a inovação pode ser 

considerada uma ação de conhecimento por meio da criação de novas possibilidades 

por intermédio da combinação de distintos conjuntos de conhecimentos (TIDD; 

BESSANT; PAVITT,2008). 

Diante do exposto, discorre-se este relato nas seções: Procedimentos Metodológicos 

(com o método e instrumentos utilizados); Resultados e Discussão (com a síntese das 

informações coletadas); e Considerações Finais (com as inferências a partir dos 

resultados e discussão). 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este artigo pode ser classificado como exploratório descritivo, uma vez que 

buscou-se explorar e descrever uma realidade por meio de entrevistas realizadas para 

a coleta mais abrangente de percepções acerca da temática inovação, durante a 

Mentoria sobre Inovação do Programa de Mentorias da FEBAB (Federação Brasileira 

de Associações de Bibliotecários), no XXVII CBBD, em 19 de outubro de 2017.  

Para as entrevistas foi elaborado um roteiro com oito questões, sendo que uma 

questão foi subdividida em duas para maior detalhamento da resposta, conforme pode 

ser visualizado na sequência: 

 

1 Qual é seu nome? 
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2 Qual sua idade? 

3 Já é graduado? 

4 Em qual instituição estuda ou se graduou? 

5 Trabalha? Onde? 

6 O que te levou a buscar essa mentoria? 

6.1 Você se acha inovador? 

6.2 Você acha que para ser inovador você necessita ser criativo? 

7 Acredita que nossa conversa foi relevante para você? 

8 Gostaria de fazer um curso mais longo sobre como trabalhar a 

inovação na Biblioteconomia, ou sobre como ser inovador como 

Bibliotecário(a)? 

 

Com vistas a utilização das respostas para análise foi solicitado as respondentes 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este visou a 

apresentação da proposta da pesquisa, permitiu a liberdade de escolha da 

participação, salvaguardou as entrevistadas e, expôs a importância dos resultados 

para a evolução relativa a temática. 

As informações coletadas e as inferências a partir destas estão apresentadas na 

seção 3, resultados e discussão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme descrito nos procedimentos metodológicos, as informações desta 

seção correspondem as respostas obtidas a partir do roteiro de entrevista utilizado. 

Este foi elaborado para atender ao objetivo do Programa de Mentorias da FEBAB, 

programa criado para deixar o CBBD 2017 mais participativo, intimista e permitir 

novos contatos. 

Além da temática inovação, o programa contou com Profissionais da 

Biblioteconomia especialistas em outras temáticas como: empreendedorismo, Google 

arts, coaching, markerspace e RDA.  

O processo da Mentoria em Inovação no CBBD foi iniciado no convite do 

idealizador do Projeto Mentorias da FEBAB. Na sequência, utilizou-se o roteiro de 

entrevista elaborado para coletar as percepções de quatro respondentes que se 

inscreveram para receberem atendimento, sendo duas do centro-oeste, uma do sudeste 

e outra do sul do Brasil. O que representa uma abrangência geográfica diversificada 

sobre o tema. 
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Todas as entrevistadas responderam ser bibliotecárias, sendo apenas uma 

graduada em instituição privada. A idade das respondentes variou entre 27 e 36 anos, 

mostrando este ser um tema mais atraente para profissionais mais jovens. 

Das instituições em que atuam, duas relataram que atuam no serviço público 

federal, e duas em organizações privadas. As que atuam no serviço público federal 

realizam suas atividades em bibliotecas jurídicas.  

Das que atuam em organizações privadas, uma realiza atividades em uma 

biblioteca especializada voltada para o ensino escolar, técnico e universitário. Outra 

realiza atividades voltadas para todos os tipos de bibliotecas. 

Quanto as necessidades identificadas estas foram coletadas a partir das 

respostas as questões 6, 7, 8. A questão 6 do roteiro de entrevista foi elaborada para 

investigar o cerne da busca pela mentoria em inovação. De acordo com as respostas 

obtidas, foi possível verificar a importância do Projeto de Mentorias, devido este 

possibilitar uma maior aproximação com temáticas que estão em foco. 

As respondentes buscaram a mentoria por: 1 curiosidade pelo tema; 2 dúvidas 

sobre como implantar uma inovação; 3 dúvidas sobre como potencializar um projeto 

inovador que já desenvolve; 4 busca de estímulo para inovar. 

Diante dessas respostas a questão 6, todas as entrevistadas responderam se 

acharem inovadoras na questão 6.1. Quanto a questão 6.2, você acha que para ser 

inovadora você necessita ser criativa?, apenas uma respondeu não, no entanto, expressou 

acreditar ser “fuçadora”, o que para ela significa ser curiosa. 

O fato de se acharem e buscarem ser inovadoras pode favorecer a criação e 

sustentabilidade de iniciativas que apoiam a missão das instituições em que atuam, e 

transpondo para as universidades, por exemplo, corrobora no auxilio ao ensino, 

pesquisa e extensão. Já que, de acordo com Sousa (2009) a biblioteca universitária 

reúne diferentes recursos. Deste modo, requer criatividade por parte dos profissionais 

da Biblioteconomia para torna-los valiosos para seu público. 

Quanto a relevância da mentoria, investigada na questão 7, todas as 

entrevistadas, responderam enfaticamente que a conversa foi relevante, 

principalmente de forma geral, ao que corresponde a compreensão do que se trata 

inovação, consequentemente a se reconhecerem como inovadoras.  

Destacaram que, muitas vezes elas desenvolvem ações e projetos inovadores, 

mas não os reconhecem dessa forma por acha-los simples ou pequenos. Assim, a 

possibilidade de conversar mais especificamente sobre inovação na Biblioteconomia 

enriqueceu suas visões para as atividades cotidianas. 

Na questão 8, quando as entrevistadas foram questionadas se gostariam de 

fazer um curso mais longo sobre como trabalhar a inovação na Biblioteconomia, ou 
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sobre como serem inovadoras como bibliotecárias, todas de forma unânime 

responderam afirmativamente, solicitando até mesmo indicações de cursos e 

especializações acerca da temática. 

Por estas respostas, verifica-se o quão relevante é a abordagem da temática, não 

somente de forma geral, mas também de forma específica, tecendo relações entre as 

missões das instituições de ensino com as atuais competências, habilidades e atitudes 

dos profissionais da Biblioteconomia. 

Ressalta-se ainda que, as respostas descritas referem-se às mentorias com 

duração entre 23 e 35 minutos, circunstância que embora tenha limitado respostas mais 

detalhadas permitiu a aproximação das percepções ambicionadas para este artigo. 

O relato de experiência apresentado traz à luz a necessidade de pesquisas e 

formações de âmbito teórico prático acerca da temática inovação em unidades 

informacionais. Além disso, elucida a pesquisa de Sena, Blattmann e Teixeira (2017) 

no que concerne às competências, habilidades e atitudes dos profissionais da 

Biblioteconomia para ambientes inovadores. 

Sena, Blattmann e Teixeira (2017) consultaram e detalharam as Competências 

para Profissionais da Informação da Special Library Association. Competências essas que 

vão ao encontro da necessidade de preparar os profissionais da área de 

Biblioteconomia para tornar e manter as bibliotecas universitárias necessárias às 

universidades e sociedade como um todo no que tange ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto neste artigo, destaca-se a relevância da iniciativa inovadora 

da FEBAB ao realizar o Programa de Mentorias que trabalhou temas condizentes com 

as dinâmicas de atuação contemporâneas dos profissionais da Biblioteconomia. O que 

reforçou o objetivo do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia no sentido de “discutir 

o estado da arte da Biblioteconomia e da Ciência da Informação e integrar os 

profissionais das bibliotecas brasileiras de todas as tipologias: escolares, públicas, 

comunitárias, universitárias e especializadas.” (CBBD, 2017). 

Nota-se ainda pela análise dos trabalhos publicados nos anais do CBBD 2017, 

relacionados ao tema inovação a preocupação com a disseminação das práticas 

inovadoras dos profissionais da Biblioteconomia, bem como das inovações em 

processos, produtos e serviços de informação, o que corrobora com as atuais 

competências necessárias aos profissionais que trabalham com informação. 

Ademais, verifica-se a consonância dos eixos temáticos do 36º Painel 

Biblioteconomia em Santa Catarina com as recentes abordagens sobre inovação do 
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CBBD 2017, uma vez que o tema está presente nos três eixos do evento, educacional, 

social e tecnológico.  
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