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A partir da concepção de que existe uma acentuada preocupação na sociedade
contemporânea com as necessidades de atenção às mudanças de postura por parte dos
profissionais, em especial àqueles que emprestam sua força de trabalho para servir bem
a uma comunidade de usuários que precisa cultivar o prazer de ler e acessar e utilizar a
informação, sobretudo como apoio às atividades de estudo e pesquisa e geração do
conhecimento, reportamo-nos, especialmente às bibliotecas universitárias e aos seus
gestores, considerando-se a necessidade de desenvolver ações em que se incluem: a
atualização permanente de acervos especializados; a aquisição e o suporte tecnológico
operacional; a atenção às obras raras, às obras especializadas e periódicos; à produção
de informações de natureza técnico-científicas

e demais ações que redundem na

implementação de interatividade com a comunidade acadêmica. Neste contexto,
acredita-se, portanto ser de interesse mapear a ambiência em relação às condutas dos
gestores das bibliotecas universitárias brasileiras, enquanto organizações que precisam
se constituir modernamente em ambientes facilitadores do acesso e uso da informação
de forma inteligente e criativa e da construção e compartilhamento do conhecimento,
mediante constante interação e sob enfoque de uma visão de futuro e do seu
compromisso social em médio e longo prazos na direção da qualidade do ensino e da
pesquisa nas Instituições de Ensino Superior.
Considerando-se esses pressupostos, buscou-se desenvolver um Workshop
“Revendo Valores e Desenhando Cenários”, com os gestores de Bibliotecas
Universitárias, durante o IV Simpósio de Diretores de Bibliotecas Universitárias da
América Latina e do Caribe, realizado como atividade do XV Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias, organizado sob a responsabilidade da Comissão Brasileira de
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Esse

evento

desenvolvimento de atividades individuais e em grupos e em

consistiu

n

no

diferentes etapas

metodológicas: a) solicitação de informações individualmente, com apoio de roteiro
pré-estabelecido, a fim de que fossem identificadas as novas posturas e competências
profissionais exigidas para os gestores na área; b) elaboração de um cenário da
Biblioteca Universitária no contexto da Sociedade do Conhecimento; e, c) apresentação
de indicadores para uma visão de futuro para as Bibliotecas Universitárias Brasileiras.
Os resultados obtidos apresentaram pontos frágeis e lacunas dos gestores e identificam
as necessidades de atualização desses profissionais, servindo como subsídio para a
CBBU/FEBAB no estabelecimento de um programa de formação continuada voltado à
introdução de novos modelos de gestão para s Bibliotecas Universitárias Brasileiras “Gestão & Inovação de Bibliotecas Universitárias” - que poderá ser implementado nas
modalidades de ensino presencial e mediada pelas tecnologias interativas, dentro do
Programa de Capacitação Técnica e Gerencial de Equipes Bibliotecárias da Federação
de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições – FEBAB.
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