A agenda 2030 em pauta no sistema de bibliotecas da Universidade
Federal do Amazonas

Geyse Maria Almeida Costa de Carvalho (UFAM) - geyseccarvalho@hotmail.com
Marcos Roberto Souza Gomes (Ufam) - marcosgomes@ufam.edu.br
Leonardo Gomes Remigio (UFAM) - leonardogremigio@gmail.com
Resumo:
Este texto relata a experiencia do Sistema de Bibliotecas da UFAM (SISTEBIB) no
desenvolvimento do evento "III encontro do SISTEBIB", esta ação propiciou a oportunidade de
iniciar uma discussão com os servidores em torno da Agenda 2030, com objetivo de
desenvolver ações que culminem com a Agenda 2030. Durante a programação a metodologia
brainstorming associada ao método canvas foram utilizados para a construção de projetos afim
de serem desenvolvidos no âmbito da Universidade, por meio do Sistema de Bibliotecas, de
forma que os objetivos da agenda 2030 sejam alcançados.
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Introdução:
Em atenção às perspectivas do cenário global, a Agenda 2030 parece ser
objeto de prioridade das instituições, sobretudo daquelas vinculadas ao setor
público, dotadas de grande responsabilidade social e cientes da necessidade de
um desenvolvimento organizacional sustentável, com reflexos para a sociedade
como um todo, mediante ações de prospecção e crescimento responsáveis no que
tange à aspectos que vão desde o respeito e cuidado com o meio ambiente até a
garantia do exercício da cidadania e a preservação da dignidade humana.
Para as bibliotecas universitárias na Amazônia, dentre as quais figura com
especial destaque o Sistema de Bibliotecas (SISTEBIB) da Universidade Federal
do Amazonas (UFAM), a Agenda 2030 reflete todas as nuances do pensar acerca
do crescimento saudável e responsável para esta e para futuras gerações, na
medida em que contribuem à sua parcela para a diminuição das igualdades, para
a consolidação da democracia e para o pleno exercício da cidadania, por meio do
acesso

aos

conhecimentos

de

múltiplas

naturezas

como

instrumentos

impulsionadores de emancipação social.
No intuito de contribuir para o desenvolvimento sustentável da/na
Amazônia, o SISTEBIB incluiu na programação de seu encontro anual de
profissionais, edição 2018, a discussão da Agenda 2030, pondo em pauta as
discussões pertinentes aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS), que
ocorreram em dois momentos. No primeiro momento ocorreu um “bate-papo
reflexivo” acerca dos fundamentos da Agenda 2030, com o desvelamento dos 17
ODS, conduzido por um docente da Universidade e no segundo momento foi

proposto a elaboração de projetos pilotos, utilizando as ferramentas de construção
colaborativa de ideias e projetos.
Assim, este trabalho tem o objetivo relatar as primeiras experiências
relacionadas ao diálogo, reflexões e projetos do SISTEBIB no que tange à sua
atuação e contribuição para a impressão dos objetivos propostos na Agenda 2030
nas práticas de seus serviços informacionais, visando colaborar especialmente
para o ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes, a partir do fortalecimento da
consciência de seus colaboradores e de uma atuação direcionada para preceitos
universais do desenvolvimento sustentável.
Ademais,

este

trabalho

encontra

expressiva

relevância

no

teor

comunicacional do relato das experiências de discussão, impressão de práticas e
elaboração de projetos sustentáveis capazes de conduzir o ambiente de
informação que as bibliotecas essencialmente são para a oferta de serviços
informacionais sustentáveis, fortalecendo uma vez mais sua função social.

Relato da experiência:
O III Encontro do SISTEBIB realizou-se entre os dias 24 e 27 de julho de
2018 na Faculdade de Direito da UFAM com o objetivo de oferecer capacitação
aos servidores do SISTEBIB no que tange às ações desenvolvidas, favorecer a
reflexão sobre práticas profissionais e promover o diálogo entre os atores que
atuam nos diversos setores do Sistema. Um dia foi dedicado exclusivamente a
Agenda 2030, a programação constituiu-se de dois momentos: Palestra e toró de
ideias (brainstorming) com aplicação da ferramenta canvas. No ambiente em que
houve o evento, a equipe organizadora, com antecedência, expôs banners dos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que os participantes, ao chegar
no local, já começassem a internalizá-los.
Na primeira etapa desta programação, realizou-se a palestra Agenda 2030
e os objetivos do desenvolvimento sustentável, realizada pelo professor PhD.
Henrique dos Santos Pereira, lotado no Centro de Ciências do Ambiente da
UFAM. Sua palestra abordou o papel das bibliotecas em consonância com as
ODS. Contudo, para que se tivesse melhor explanação o palestrante transcorreu

sobre temas antecessores a este, como: origem e constituição da ONU;
surgimento do conceito de Desenvolvimento Sustentável; Agenda 2015 e os
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Esta explanação foi de grande
relevância, pois é salutar iniciar um diálogo a fim de promover ações em favor da
sociedade na qual estamos inseridos. As universidades devem caminhar no
sentido de fortalecer a sociedade de modo a contribuir para superação de
desafios.
No segundo momento aconteceu o toró de ideias, mediado por uma
educadora, professora Josseane Costa e Silva, com objetivo de elaborar projetos
aplicáveis nas bibliotecas da UFAM, que contribuam de alguma forma para
concretização da agenda 2030. Na oportunidade, foi utilizada a metodologia
canvas, esta possibilitou visualizar de forma clara e abrangente os pontos
negativos, positivos, eventuais ameaças e possibilidades de oportunidades. Os
participantes dividiram-se em equipes e tiveram que juntos desenvolver projetos
que culminassem em ações em prol da agenda 2030. O projeto deveria ser
elaborado visando uma ODS, ao final um representante de cada equipe expôs a
ideia construída pela equipe. Dentre os projetos apresentados, destacam-se:
capacitação de pequenos agricultores; campanha de divulgação sobre HPV;
capacitar, por meio de treinamentos, profissionais da área da saúde e tornar a
biblioteca da UFAM acessível a todos os públicos.

Considerações Finais:
Como um plano de ação amplo que abrange todas as áreas de atuação
dos múltiplos nichos e setores da sociedade, a Agenda 2030 propõe uma atuação
sustentável para as organizações. Nessa perspectiva, o III Encontro do SISTEBIB,
abordou o tema de forma prática incentivando o exercício da criatividade de seus
colaboradores orientada para a importância da realização deste plano.
Neste contexto, utilizou-se o método brainstorming, denominado neste
evento como “Toró de ideias” para relacionar as problemáticas da sociedade local
com as possíveis soluções que cada indivíduo possui de acordo com sua
experiência e visão sobre o tema. Seguindo este método, as ideias foram listadas

de forma que fossem conectadas e possibilitassem traçar planos de ações que
não apenas resolvessem as dificuldades, mas abrissem espaço para que outras
soluções fossem apresentadas ou possibilitassem uma abrangência maior de
atuação da instituição para que cada ODS pudesse ser alcançado.
Sendo assim, este encontro caracterizou-se como marco inicial para a
reflexão acerca da importância do SISTEBIB não somente como um serviço de
informação pensado para subsidiar as atividades da tríade universitária e atender
às demandas da comunidade acadêmica do que tange à oferta de informação e à
produção e acesso ao conhecimento, mas também para a incorporação da
filosofia do desenvolvimento sustentável em sua atuação estratégica, cooperando,
em conjunto com a sociedade, para sua melhoria com metas e projetos do
imersos na filosofia dos ODS, integrando a Universidade e a sociedade em prol da
responsabilidade social pertinente ao compromisso de cumprimento da Agenda
2030.

