
                            
   

     

 

 

“Esquenta Biblioteca”  

–  

Indicativos da BJB para o desenvolver de um centro de convivência/aprendizagem 

 

 

“Etapa 1: pensar livre” – (premissas) 

 

 Centro integrativo, congregador, de ações e serviços voltados, sobretudo, à aprendizagem, 

entendida em sentido amplo;  

 Necessidade de um centro/biblioteca minimamente estruturado, sobretudo no que toca a 

ambientes e pessoal; 

 Redesenho do perfil dos colaboradores; necessidade de equipe/profissionais dinâmicos, 

ativos, educadores/orientadores, atuando junto das/com as pessoas (sem distinções entre universo 

virtual/físico), cotidianamente; 

 Redesenho do que se espera dos “usuários” (participativo em tudo em relação ao 

centro/biblioteca, livre, interagente, um sujeito criador, e não engessado e enquadrado em 

normas, caminhos e categorias); 

 Necessidade de muitos ambientes/bolsões/zonas que priorizem trocas, interações, 

conversações entre pessoas / necessidade, também, de ambientes que não priorizem trocas, 

interações, conversações entre pessoas; 

 Espaço de múltiplas linguagens; 

 Favorecimento à liberdade: ambiente/contexto favorecedor da criatividade; 

 Uso dos ambientes da biblioteca e do expertise da biblioteca (parcerias/”biblioteca fora da 

biblioteca”) para aprendizagem de modo contemporâneo/ativo; 

 Centro de aprendizagem não só acadêmico, mas também social; 

 Foco em comunidades/no comunitário; atenção total às necessidades da comunidade; 



                            
   

     

 

 “A biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente” (Mafalda Milhões); 

 Finalidade/missão da Biblioteca-BJB: “visa a interação/emancipação do sujeito 

informacional em contextos de recepção/mediação/produção de conhecimento” 

 

“Etapa 2: estruturar as ideias” – (ideias aqui expostas dizem respeito ao que a BJB hoje já 

foca, que vem sendo desenvolvido desde a inauguração da biblioteca, em janeiro/2016, 

podendo ainda aprimorar/galvanizar)  

 

Ações/Ambiente/Espaços de atração 

 “Atenção ao usuário”, como se vê em CRAIs; público alvo precisa de atenção em todos os 

sentidos: 

o pessoal – conversação, humanização  

o profissional no geral – cordialidade, recepção, identificação/resolução de situações 

o técnica – orientação no que toca aos recursos vinculados à informação/biblioteca 

 Recepções. Biblioteca-BJB realizou: 

o  o recebimento da AFPESP em suas dependências 

o Santander Universidades na biblioteca 

o participação como membro organizador e participante dos dois maiores eventos 

que ocorrem na unidade – disponibilizando o seu ambiente para exposição de 

projetos de pesquisa – 

Com isso se objetiva, sobretudo, a interação com essas pessoas/órgãos e, por conseguinte, o 

fomento de criação/criações por parte de todos que se encontram envolvidos com as ações 

 Oferecimento de serviços indiretos de informação:  

o auxílio na emissão de documentos 

o carregamento de equipamentos eletrônicos 

o digitalização/impressão (realizada por meio de vários caminhos: própria pessoa 

por meio do computador de uso dos funcionários, envio via whatsapp, envio para 

e-mail do funcionário, pen-drive)/reprografia 



                            
   

     

 

o empréstimo de fones de ouvido 

o empréstimo de carregadores para equipamentos eletrônicos 

o empréstimo de “materiais de escritório” 

o orientação e auxílio à formatação/edição de textos/documentos 

 Oferecimento de espaços para a comunidade alocar/circular objetos/recursos: 

o  oferecimento de espaço para guarda de volumes durante a estada no câmpus, 

“guarda-volumes voluntário” 

o espaço para alocação/circulação de objetos de uso comunitário (jogos de xadrez, 

folhas de papel de uso comunitário, etc.) 

Visa-se atender a identificadas necessidades da comunidade e, outrossim, a apropriação do 

espaço da biblioteca/sentimento de pertencimento ao organismo biblioteca por parte da 

comunidade  

 Sistema de utilização de créditos financeiros usado por meio do Aleph, para pagamento de 

multas e xerox/impressões; visa otimização tanto para os colaboradores quanto para o público 

alvo do serviço 

 Layout da biblioteca visando a sua utilização de forma efetiva; favorecimento do espaço 

para ser utilizados pelas pessoas, assim como os seus recursos, como tomadas, por exemplo 

 Rede wi-fi e sistema de ar-condicionado atendendo o ambiente da biblioteca por 

completo; ambiente propiciador ao público 

 Pede-se que se evite a entrada com alimentos, mas não se proíbe; visa-se um ambiente 

mais atrativo e o despertar do senso de comunidade nas pessoas/grupos 

 Não utilização de sistema eletromagnético/por radiofrequência para segurança de acervo 

de documentos bibliográficos físicos: 

o demanda muitos recursos 

o torna os processos burocráticos para toda a comunidade vinculada à biblioteca 

o despendimento de muito tempo com procedimentos para uso  

o utilização de montante considerável de recurso financeiro para 

aquisição/manutenção  



                            
   

     

 

 Não utilização de sistema de guarda-volumes obrigatório – burocratizam a circulação de 

pessoas, tornam menos otimizado o trabalho dos funcionários  

 Entrada liberada com bolsas, mochilas e qualquer outro objeto; visa-se um ambiente mais 

atrativo, dinâmico, menos burocrático e proibitivo; objetiva-se, ademais, contemplar o senso 

comunitário que deve ter o centro/biblioteca 

 

 
Biblioteca – BJB / 2017 

 

 

Habilidades/competências 

 Priorização da autonomização: 

o tanto para os colaboradores do centro: desburocratização das rotinas/processos de 

trabalhos – na BJB, por exemplo: suprimiu-se a utilização de recibos relativos a 

empréstimos/devoluções de materiais bibliográficos; utiliza-se apenas um carimbo 

nos suportes documentais, apenas para identificação institucional do material 

bibliográfico; não são utilizadas etiquetas relacionadas à segurança de acervo –, 



                            
   

     

 

menos atenção a técnicas/práticas/fazeres consagradas e, de certa forma, já 

obsoletos da área da Biblioteconomia); 

o quanto para as pessoas que atinge/visa atingir (participatividade no cotidiano da 

biblioteca, uso de serviços/canais/recursos em linha) 

 Para efetiva atuação junto/com as pessoas, há que se falar a “linguagem” do outro, ou dos 

grupos; aplicação de técnicas comunicacionais para tal: 

o seja na identificação visual – foi criado um logo para a biblioteca   

o na sinalização dentro do centro – utiliza-se, de certo modo, linguagem informal 

para atingir a comunidade discente 

o na conversação cotidiana 

o nos canais eletrônicos – página inicial institucional da BJB é apresentada 

textualmente também em língua inglesa 

 Utilização de recursos online em diversos processos/ações/serviços: 

o divulgação/orientação vinculados a treinamentos/capacitações oferecidos de modo 

online por parceiros 

o uso de “nuvem” para alocação/manejo de documentos/ferramentas de ordem 

técnico-administrativa 

o utilização de redes sociais para mediação de informação/relações e oferecimento 

de serviços, como na faceta abaixo se encontra explanado também 

Buscam a desburocratização, dinamização, otimização e simplificação dos 

processos/ações/serviços, isso tanto para benefício dos colaboradores quanto para o benefício do 

público alvo da biblioteca 

 

Social 

 Foco das atividades da biblioteca concentrado nas relações, principalmente entre pessoas 

e entre pessoas e informação (independentemente de sua ordem: científica, cidadã, etc.) 

 Ações em parceria: 

http://sjbv.unesp.br/#!/biblioteca/


                            
   

     

 

o participação em jornal do câmpus 

o em ações de arrecadação de alimentos e junto à APAE local desenvolvidas pela 

Associação Atlética Acadêmica Unesp SJBV – A.A.A. SJBV 

o apoio logístico a cursos de idiomas organizados e oferecidos pela A.A.A. SJBV 

Visa-se com isso a expansão da atuação da biblioteca para além de suas dependências e o 

desenvolvimento de ações por meio de parcerias, fortalecendo relações 

 Oferecimento de serviços de informação social/cidadã: informações relativas a horários 

do sistema de transporte coletivo municipal, por exemplo 

 Desenvolvimento de ações relativas a “achados e perdidos” 

 Trabalhos de mediação (de informação, de serviços e de relações) por meio de redes 

sociais, precisamente por meio do blog da Biblioteca-BJB e das contas do bibliotecário no 

Facebook e WhatsApp. Tais ações visam, para além da proximidade/contato junto às 

pessoas/comunidade, a dinamização/simplificação/otimização/desburocratização da 

comunicação, da mediação, do atendimento e do oferecimento de determinados serviços (como 

orientações concernentes à utilização de recursos de informação) à comunidade, bem como a 

interação com a comunidade/pessoas por meio das mídias sociais; em um mundo atual em que é 

marcado por interações efetivadas em linha, bibliotecas não podem colocar-se à parte dessa 

tendência contemporânea 

 Ação de divulgação da produção científica e da própria Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” junto à sociedade, utilizando-se dos documentos de divulgação 

produzidos pela instituição e parceiros, particularmente “Revista Unesp Ciência”, “Unesp 

Informa”, “Jornal Unesp” e folders relativos ao vestibular da Unesp – 2017; distribuição em 

pontos/órgãos/bibliotecas do município/região. Esta ação visa, ademais da disponibilização de 

informação ao cidadão, missão da BJB e da Rede de Bibliotecas Unesp, a 

inserção/penetração/divulgação da Unesp e de sua produção científica a distintos grupos sociais 

das comunidades locais. Intercâmbios e interações entre a BJB e instituições/bibliotecas da região 

também é fim desta referida ação. Pretende-se paulatinamente fortalecer e desenvolver ainda 

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/
https://www.facebook.com/joaopedroacardoso


                            
   

     

 

mais essa ação, não só por meio da distribuição das publicações, mas também a utilizando como 

ponte para realização de ações/interação efetivas com as pessoas/comunidades 

 Utilização de multa, no que tange ao sistema local de empréstimo de documentos, como 

medida socioeducativa, e não punitiva, visando criação de cultura baseada no conceito de 

comunidade/uso comunitário; multa aplicada somente àqueles que devolvem documentos – em 

atraso – os quais estavam reservados 

 

Observações: 

* mais indicativos da BJB para um centro de aprendizagem/convivência podem ser encontrados 

nos seguintes documentos: Ações de inovação – biblioteca como espaço polivalente; centro de 

aprendizagem/convivência e plataforma de serviços / Plano anual de atividades da biblioteca do Câmpus 

Experimental de São João da Boa Vista da Unesp – 2016 / Plano anual de atividades da biblioteca do 

Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp – 2017 / Relatório anual de atividades da 

biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp - 2016 

* BJB, hoje, já se comporta como um centro de convivência e de serviços dentro do câmpus; no 

entanto, comporta apenas essa vertente, tendo pouca força como centro de 

aprendizagem/pesquisa 

* longo prazo para o desenvolver de um centro de convivência/aprendizagem à plena (haja vista 

as condições atuais do espaço – um ambiente – e do quadro de colaboradores da BJB – um 

bibliotecário –, que demandariam um tempo razoável para estruturação/estabilização) 

* Necessidade de câmpus estruturado; são necessários outros ambientes para que a biblioteca não 

seja o único reduto da comunidade, também 

 

 

 

 

 

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/bjb-ac3a7c3b5es-de-inovac3a7c3a3o.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/bjb-ac3a7c3b5es-de-inovac3a7c3a3o.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/plano-anual-2016.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/plano-anual-2016.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/plano-anual-20171.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/plano-anual-20171.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/relatc3b3rio-anual-20164.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/relatc3b3rio-anual-20164.pdf

