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Resumo:
A realização de eventos contribui no fortalecimento das práticas profissionais e das atividades
científicas em uma dada área de conhecimento. No entanto, é errôneo acreditar que esse
fortalecimento é consequência, apenas, dos eventos de maior abrangência, tais como os
eventos de cunho nacional e internacional. Parte-se do pressuposto de que, ações conjuntas,
realizadas em nível local, por grupos isolados ou associações profissionais de estados e
municípios podem trazer resultados inovadores e provocar novas reflexões que contribuam
com o crescimento da área. É com esse propósito que apresenta-se este relato de experiência,
cujo objetivo é o de apresentar o processo de desenvolvimento de dois livros da área de
Biblioteconomia, por uma associação profissional, e descrever as atividades de organização do
evento de lançamento dessas obras, demonstrando a importância da interação entre a equipe
de bibliotecários envolvida com esse inovador empreendimento. A partir dos resultados, foi
possível afirmar que a excelência do trabalho pode ser alcançada, notadamente na
organização de eventos, quando os profissionais acreditam e investem nas ações de
planejamento, entusiasmo, audácia, união e colaboração. Espera-se que outras iniciativas
dessa natureza possam ser pensadas e executadas em prol do fortalecimento da
Biblioteconomia.
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1 INTRODUÇÃO
A realização de eventos científicos constitui uma prática comumente realizada nas
mais diversas áreas do conhecimento. Os eventos científicos são importantes, porque
permitem a troca de informações e experiências vivenciadas por profissionais e
pesquisadores, no intuito de que ações possam ser desenvolvidas em conjunto, haja vista
desencadear o fortalecimento e o desenvolvimento de uma área científica.
Assim como acontece com outros meios de comunicação, como os periódicos, nos
eventos, a contribuição está pelo fato das pesquisas apresentadas serem submetidas
para apreciação pela comunidade científica, resultando em possíveis críticas ou
sugestões que possam validar, cada vez mais, os resultados almejados.
Ao contrário dos periódicos, os eventos científicos se destacam pelo fato de
permitirem um contato face a face entre os participantes. Segundo Campello (2003), os
eventos são momentos propícios que enriquecem as pesquisas apresentadas,
destacando-se, principalmente, por possibilitar um retorno instantâneo, além das
sugestões e do diálogo firmado entre especialistas e o pesquisador ou profissional que
submete suas pesquisas.
Nesse contexto, a prática de realização de eventos constitui uma estratégia
utilizada pela ciência, no sentido de garantir maior legitimidade e credibilidade ao que está
sendo pesquisado. A ciência é norteada por um sistema de comunicação que permite a
interação entre especialistas que se interessam por temas similares, e esses agentes vão
reconstruindo seus fundamentos a partir das considerações de seus colegas, o que
fomenta um intenso ciclo de retroalimentação, o qual viabiliza maior qualidade no que é
produzido (MUELLER, 2003).
A importância dos eventos para a comunicação científica é tamanha que, mesmo
com o aparecimento das tecnologias digitais, que possibilitam formas de interação pelo
computador, permitindo, por exemplo, a prática de videoconferências, os eventos
presenciais não deixaram de existir, como mencionado por Campello (2003). Para Santa
Anna (2018), os eventos científicos precisam ser bem organizados, com equipes
integradas, cujas funções são determinadas, a fim de permitir uma melhor condução das
atividades.
O autor salienta que a área da Biblioteconomia se destaca, com eventos sendo
realizados em nível nacional e internacional. Santa Anna (2018) reforça o papel da gestão
do evento, enfatizando que ela precisa ser conduzida por equipes competentes e
integradas, de modo que os objetivos possam ser alcançados e que os anseios e as
expectativas dos participantes sejam atendidas.

Campello (2003) cita que os eventos podem ser mais abrangentes quando visam
congregar participantes de diferentes regiões, com uma abrangência nacional ou
internacional. Há também, segundo a autora, eventos direcionados a um público restrito,
normalmente, a nível local, e contendo os interesses de uma comunidade específica, tal
como uma associação profissional, por exemplo.
Nesse contexto, no âmbito das associações profissionais em Biblioteconomia, no
Brasil, cita-se a Associação de Bibliotecários de Minas Gerais (ABMG), entidade que
acredita na causa profissional quanto acadêmica, e representa os interesses da classe no
Estado de Minas Gerais. Com o intuito de fortalecer a área, essa entidade se destaca na
oferta de cursos de capacitação, oficinas diversas, publicações de livros, realização de
eventos profissionais e científicos, dentre outras atividades.
Acreditando no potencial das publicações científicas, no ano de 2018, a entidade
desenvolveu dois livros em forma de coletânea. Os capítulos foram escritos por diversos
autores, compostos por alunos, professores e bibliotecários. Com o propósito de
disseminar a leitura a diferentes públicos, foram aceitos textos no formato de artigos de
pesquisa, artigos de revisão, ensaios e relatos de experiência.
A princípio, os livros foram planejados para publicação do tipo coletânea,
organizada por membros da diretoria da ABMG, e no formato de e-book, não
comercializável. No entanto, ao longo do desenvolvimento, surgiu o convite, por parte de
uma editora do mercado de Belo Horizonte, da publicação impressa e comercializável.
Assim, a versão eletrônica sob responsabilidade editorial da ABMG foi lançada no dia 20
de dezembro de 2018, e a versão impressa está prevista para publicação no decorrer do
ano de 2019.
O livro intitulado “Biblioteconomia social: possíveis caminhos para construção da
cidadania” apresenta textos relativos à prática biblioteconômica que vai além das técnicas
aprendidas na Graduação. Fica claro na obra a importância de se ater à questão social
dos bibliotecários e à responsabilidade deles para com a melhoria não somente do local
de atuação, mas também em prol da melhoria da comunidade/sociedade. Dessa maneira,
“o cunho liberal e humanista da profissão” oficializado no juramento da Biblioteconomia
pode ser praticado com eficácia, obtendo-se bons resultados assim como os contidos nos
capítulos da obra.
Já o livro intitulado “Empreendedorismo bibliotecário na sociedade da informação:
outros caminhos e possibilidades” abarca questões voltadas para as diversas
possibilidades que a Biblioteconomia apresenta aos profissionais da área. É preciso que o
profissional esteja apto a atuar não somente em bibliotecas ou centros de informação,

mas que esteja preparado a atuar em um mercado cada vez mais competitivo em que
tecnologias surgem a todo o momento. Dessa maneira, o livro apresenta novos nichos de
atuação desses profissionais.
Ambos os livros mostram que é possível construirmos uma Biblioteconomia social e
empreendedora agregada às técnicas aprendidas na formação profissional. Essas, em
conjunto, criarão novas possibilidades de atuação para os bibliotecários, contribuindo,
dessa maneira, para o enriquecimento da área.
2 EVENTO DE LANÇAMENTO: UNIDOS EM PROL DO FORTALECIMENTO DA ÁREA
Como forma de prestigiar os autores e também de divulgar os dois livros, foi
organizado um evento de lançamento no final de dezembro de 2018.

A comissão

organizadora do evento, além dos membros da associação, contou com a participação de
duas alunas de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e um aluno de Graduação. O local escolhido para realização do
lançamento foi um dos auditórios da Escola de Ciência da Informação (ECI) da UFMG.
A organização do evento de lançamento dos livros antecedeu a data de sua
realização, iniciando-se com a listagem dos contatos de todos os autores dos capítulos
das coletâneas. Com essa listagem, foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp, no qual
os autores puderam interagir, tirar suas dúvidas sobre as apresentações orais, e,
principalmente, confirmarem presença no dia do evento.
Após a confirmação dos autores, foi possível estabelecer também quem seria
responsável pela apresentação oral de cada capítulo, visto que a maioria foi escrita por
mais de um autor. Devido à restrição de tempo, cada autor teve um tempo limitado para a
apresentação, o que impossibilitou que todos os autores de um determinado capítulo se
pronunciassem; logo, apenas um autor de cada capítulo foi escolhido para apresentar.
Os autores tiveram a liberdade de convidar outras pessoas para assistirem ao
lançamento dos livros, como familiares, amigos e profissionais da informação. No grupo
do WhatsApp, cada autor informou o número de convidados que iria comparecer ao
evento, possibilitando que os organizadores soubessem de antemão o número
aproximado de pessoas que estariam presente.
A próxima etapa da organização do evento foi a elaboração da programação, que
consistiu em um cronograma para controle do tempo e a ordem de apresentação dos
autores que confirmaram presença, com o nome de seu respectivo capítulo. Também foi
elaborada
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No dia do evento, os organizadores se reuniram algumas horas antes para
conferirem a programação final e acertarem as últimas pendências. A programação foi
impressa em várias cópias para controle dos organizadores. Posteriormente, procedeu-se
à organização do auditório onde seria realizado o evento, estabelecendo a disposição do
mobiliário e a ornamentação.
Dessa forma, no dia 20 de dezembro de 2018, o evento se concretizou, iniciandose por volta das 19:00 h, cujo público presente contou com a participação de,
aproximadamente, 100 pessoas. Com o intuito de tornar o ambiente mais agradável - até
mesmo por ser semana de Natal - um dos autores e membro da comissão organizadora
do evento coordenou as apresentações musicais, recepcionando os convidados com um
coral que, gentilmente, entoou músicas natalinas. Foi um momento emocionante e
contemplativo.
Considerando o dia e horário de início - em que muitos participantes foram direto
do trabalho ou chegaram de viagem para participarem - a organização contratou um buffet
que foi servido na entrada do auditório com salgados, água e sucos variados.
A mesa de abertura foi composta pelas autoridades: diretora da ECI, presidente do
CRB-6, conselheira do CFB, diretora da ABMG, diretora da Biblioteca da ECI e membro
da comissão organizadora da publicação dos livros. Em linhas gerais, o discurso desses
membros contemplou aspectos da valorização em se publicar textos que versam sobre os
temas das obras, como também agradecimentos a todos os envolvidos.
Após do acolhimento pela mesa de abertura, procedeu-se às apresentações dos
capítulos (apenas dos autores presentes). Mesmo com um curto prazo para discursar
(cinco minutos), todos os autores conseguiram explanar com maestria seus escritos.
Alguns chegaram a se emocionar, o que comoveu a todos os participantes.
Ao findar das apresentações, o evento foi encerrado com um breve discurso de
agradecimento por parte da presidente da ABMG, como também foi proferida a
mensagem final dos organizadores da obra, cujo discurso centrou-se na esperança de
que outras iniciativas dessa natureza sejam desenvolvidas em outros contextos, de modo
que a área da Biblioteconomia seja, cada vez mais, divulgada, valorizada, reconhecida e
interventiva, sobretudo em prol das causas sociais e acerca do potencial do bibliotecário
na atual sociedade.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento e a publicação dos livros pela ABMG, conforme descrito neste
relato, confirmam a importância e a necessidade de as associações profissionais, demais

órgãos de classes, escolas de formação, dentre outras instituições unirem esforços em
prol desse empreendimento, com o fim de que as experiências, as crenças, os desafios e
as conquistas presentes na Biblioteconomia possam ser disseminados mundo afora.
Comprova-se, também, a eficiência dos bibliotecários, sejam estudantes,
profissionais, pesquisadores, ao formarem equipes para facilitar o processo de
organização de eventos. Portanto, é possível reforçar que a atuação do bibliotecário é
diversa, podendo esse assumir vários papéis, dentre eles, a função de organizador de
eventos científicos, contribuindo com seu potencial na disseminação de informações.
Organizar um evento não é tarefa fácil. Envolve tempo, disponibilidade,
responsabilidade. Envolve saber lidar com as intempéries que ocorrem no caminho,
porém é preciso saber driblá-las para seguir adiante.
Importante ressaltar a importância do trabalho em equipe. Saber lidar com as
diferenças de opiniões e de expectativas é algo que aprendemos na prática cotidiana, nos
apertos. E, é nessa hora, que a famosa frase “a união faz a força” faz sentido.
O receio de não conseguir terminar tudo a tempo - ainda mais por se tratar de uma
semana de Natal - foi algo que nos inquietou, instantaneamente. Outra questão que nos
acompanhou foi pensar em como reunir um número expressivo de participantes em uma
época difícil como final de dezembro em que a universidade já se encontrava em férias
estudantis.
A partir dos resultados, é possível afirmar que a excelência do trabalho pode ser
alcançada, notadamente na organização de eventos, quando os profissionais acreditam e
investem nas ações de planejamento, entusiasmo, audácia, união e colaboração. Que
outras iniciativas dessa natureza possam ser pensadas e executadas em prol do
fortalecimento da Biblioteconomia.
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