
A voz brasileira na 
Visão Global da IFLA
Adriana Ferrari - FEBAB
Adriana Souza - FEBAB
Anderson de Santana - FEBAB
Jorge Prado - FEBAB/IFLA LAC
Telma de Carvalho - APBSE/FEBAB



Encontro Latinoamericano da 

Visão Global da IFLA, 

Buenos Aires, abril de 2017



1º - Discussões Regionais - mar. a jul.
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3º - Término da votação - out.

4º - Publicação 1º relatório - 2018/1 



PARTICIPAÇÃO 
BRASILEIRA



Qual seu estado?



Há quantos anos você trabalha em biblioteca?



Tipo de Biblioteca

Universitária: 306 respostas (31,4%)

Pública: 285 respostas (29,3%)

Especializada: 155 respostas (15,9%)

Mista: 124 respostas (12,7%)

Escolar: 92 respostas (9,5%)

Comunitária: 11 respostas (1,1%)



Quais os 5 valores fundamentais das bibliotecas?

Compromisso com a disseminação da informação (854)
Acesso igualitário e gratuito à informação (840)

Preservação da memória e do patrimônio cultural (664)
Diversidade e inclusão (629)

Compromisso com a participação e empoderamento da comunidade (577)

Profissionalismo e conduta ética (423)
Aproveitar as transformações tecnológicas (289)

Dedicação ao aprendizado (252)
Espírito de colaboração (215)
Liberdade de expressão (191)



Quais os 5 destaques das bibliotecas?

Disseminar e compartilhar informação (802)
Proporcionar oportunidades de acesso à informação (761)

Organizar a informação (596)
Apoiar a aprendizagem, a alfabetização e a leitura (508)

Fomentar a pesquisa e a inovação (502)

Preservação e conservação do patrimônio cultural e da memória (490)
Proporcionar acesso e apoio no uso das TICs (405)

Oferecer espaços gratuitos e seguros para a comunidade (398)
Desenvolver e oferecer serviços inclusivos (389)

Contribuir para o desenvolvimento econômico (102)



Quais os 5 itens aos quais as bibliotecas deveriam se 
dedicar menos?

Inflexibilidade, burocráticas e restritiva (769)
Trabalhar de forma isolada (701)

Resistir e temer as mudanças (657)
Tomar decisões baseadas em suposições (595)

Manter serviços e acervos obsoletos (527)

Manter um enfoque passivo, sem pró-atividade (464)
Enfocar no acervo ao invés das necessidades da comunidade (428)

Serem tímidas e modestas (412)
Reclamar demasiadamente (402)



Quais os 5 desafios para a sociedade?

Acesso à informação (432)
Empoderamento das bibliotecas (427)

Desafios relacionados à cidadania (295)
Engajamento social (163)

Educação (161)

Mudanças tecnológicas (157)
Políticas públicas (144)

Leitura (128)
Inclusão social e informacional (109)
Administração das bibliotecas (106)



Quais os 5 desafios das bibliotecas?

Pouco investimento financeiro (881)
Falta de compreensão do valor das bibliotecas por parte dos investidores (750)

Infraestrutura inadequada (680)
Falta de equipe qualificada (545)

Ambiente inadequado (430)

Imagem e status da biblioteca (411)
Administrar mudanças (337)

Mudanças tecnológicas constantes (333)
Expectativas dos usuários sempre crescentes (256)

Falta de capacidade de liderar (240)



Enquanto profissional, quais os seus desafios?

Atuação motivada e com capacidade de liderar e gerir (237)
Acompanhar as TICs (219)

Equipe (escassa, desmotivada, remanejada) (197)
Reconhecimento da sociedade e da chefia (165)

Poucos recursos (tecnológicos, financeiros e humanos) (141)

Formação continuada (135)
Ambientes inadequados e antiquados (127)

Acervo desatualizado (71)
Acessibilidade social e informacional (59)

Advocacy (57)



Como uma Biblioteconomia mais unida poderia 
atender aos desafios das bibliotecas e da sociedade?

Trabalho coletivo (633)
Atividades pautadas conforme necessidades sociais (370)

Atuação mais engajada e motivada (294)
Trabalhar com marketing (147)

Profissional atualizado conforme tecnologias e sociedade (93)

Formação do bibliotecário focada no mercado (89)
Capacitação dos profissionais atuantes (85)

Trabalhar com tecnologia (74)
Liderança do profissional (67)

Advocacy (59)



Quais poderiam ser os aspectos centrais para uma 
Biblioteconomia mais unida?

Cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação (162)
Capacitação dos profissionais (144)

Colaboração (127)
Compartilhamento (94)

Associações, sindicatos e conselhos (93)

Tecnologias (85)
Foco na comunidade (77)

União (71)
Liderança (71)

Eventos na área (67)



Obrigado!

www.febab.org.br

www.globalvision.ifla.org

http://www.febab.org.br
http://www.globalvision.ifla.org

