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RESUMO 

 
Relata a experiência da Reunião Nacional de Bibliotecas Biomédicas e 
Especializadas em Odontologia, que teve edições em 1999, 2001, 2003, tendo 
sua próxima prevista para 2005.   Reunião promovida e organizada pela 
Biblioteca Mário Badan, da Associação Brasileira de Odontologia - Sessão Rio de 
Janeiro – ABORJ, com o apoio da Biblioteca das Faculdades de Nutrição e 
Odontologia da Universidade Federal Fluminense, que ocorre paralelamente ao 
Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro - CIORJ. Evento com 
inscrição gratuita, que tem como objetivo promover a educação continuada dos 
bibliotecários e documentalistas que atuam na área de informação e 
documentação em saúde e, em especial, em odontologia, que demonstra como 
pode ser produtiva a parceria entre instituições públicas e privadas.  Conclui-se 
que essa forma de ser bibliotecário, promotor de eventos de informação, ressalta 
o caráter humanista, de agente incentivador e disseminador do conhecimento, 
aspectos que o bibliotecário nesta nova sociedade deve buscar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura empreendedora. Educação continuada. 
Biblioteconomia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos numa sociedade onde é fundamental agregar-se 

valores e, principalmente, devemos aprender, a apreender e a empreender. Esse 

novo agir trás para nosso contexto de trabalho, discussões sobre diversos 

modelos. 

As informações, conceitos, terminologias, valores, padrões, entre outros 

estão em constante atualização e a velocidade dessas mudanças faz com que os 



 

indivíduos e a própria sociedade criem condições para adequar-se, num 

movimento de expansão para absorção do novo. 

Surgido no século XII, o empreendedorismo teve seu desenvolvimento nas 

Ciências Administrativas como campo de estudo na década de 80. Sua 

conceituação tornou-se mais abrangente associada à inovação, um paralelo ao 

conceito de criação (Quem cria, cria algo, para alguém). Sua filosofia visa, 

basicamente, atender o bem estar e a satisfação do cliente, onde o lucro é  

conseqüência. 

Hoje, o termo empreendedorismo vem ganhando status dentro da 

Biblioteconomia. Esse modelo de gestão baseia-se na inovação através da 

criatividade, utilizando as idéias que nascem das informações, que são 

disponíveis a todos, mas que somente alguns saberão como transformá-las em 

insumos (produtos e/ou serviços). Neste contexto, o conhecimento torna-se 

primordial para o sucesso, assim como a responsabilidade social. 

No presente trabalho, abordou-se os conceitos sociais e econômicos da 

informação, bem como o papel social do profissional bibliotecário, utilizando para 

tanto a filosofia do empreendedorismo na realização das Reuniões Paralelas de 

Bibliotecas Biomédicas e Especializadas em Odontologia, evento sem fins 

lucrativos, que acontece paralelamente ao Congresso Internacional de 

Odontologia do Rio de Janeiro – CIORJ, com objetivo de capacitar profissionais 

bibliotecários que atuam na área biomédica. 

 

2 EMPREENDEDORISMO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Entrepreneur é palavra francesa usada no século XII para designar aquele 

que incentivava brigas.  No século XVIII, começou a designar pessoas que 

conduziam projetos, empreendimentos (VERIN, 1982, p. 31, 33 apud FILION, 

1999, p. 18).  Cantillon, 1731, (apud FILION, 1999, p. 7) definiu empreendedores 

como aqueles que “compravam matéria-prima  - geralmente produto agrícola - , 



 

por certo preço, com o objetivo de processá-la e revendê-la por um preço ainda 

não-definido”. Filion (1999, p. 10) diz que empreendedores  

podem ser  considerados pessoas que definem projetos e 
identificam o que precisam aprender para realizá-los.  Usando isso 
como ponto de partida, os empreendedores são pessoas que 
devem continuar a aprender para ajustarem-se às atividades de 
seus ofícios, estando em constante evolução, e não apenas  
pessoas que definem suas necessidade de aprendizado.  Os 
empreendedores devem não só definir o que precisam fazer, mas 
também o que têm de aprender para serem capazes de fazê-lo.  

Jean-Baptiste Say é considerado como o pai do empreendedorismo por 

Filion (1999 , p. 7), por ter lançado os alicerces desse campo de estudo.  O 

economista Joseph Alois Schumpeter (1934), associou “o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades 

em negócios” (DOLABELA, 1999b, p. 28).  

Empreendedorismo é uma tradução livre do termo entrepreneurship, 

abrange estudos relacionados ao empreendedor, e seu perfil dentro do contexto 

social.  “O empreendedor é um ser social produto do meio em que vive (época e 

lugar)”.    Empreender seria inovar, agregar valor, introduzir mudanças. “Os 

empreendedores podem ser voluntários (que têm motivação para empreender) ou 

involuntário (que são forçados a empreender por motivos alheios à sua vontade: 

desempregados, imigrantes, etc.)”. (DOLABELA,1999b, p. 28-29). 

Hoje o termo empreendedorismo está ligado a inovação, de acordo com a 

idéia trazida por Say e projetada por Schumpeter.    

 

2. 1 EMPREENDORISMO E AS  BIBLIOTECAS 
 

O conceito entrepreneuship começou a ser usado na área de ciência da 

informação por volta da década de 80, com as idéias de White, Riggs, Cottam e 

Dumont (HONESKO, 2002, p. 4). 

Cottam (1989, p. 523) diz que 

Libraries need people who can break with tradition and act to 
develop new  roles and responsibilities, secure risk capital, co-opt 



 

emerging information technologies and developed new ones, and 
figure out new ways to make libraries essential in a n information-
based society.   

A inovação e a criatividade e nato ao brasileiro, os profissionais de 

bibliotecas não fogem a essa regra, uns foram e são empreendedores 

voluntariamente, outros por motivos alheios. Idéias inovadoras sempre estiveram 

presentes em nossa literatura. Honesko (2002, p. 4) destaca a palavra 

empreendedor em Marchiori (1996). 

 

3 REUNIÃO NACIONAL DE BIBLIOTECAS BIOMÉDICAS E ESPECIALIZADA 
EM ODONTOLOGIA: UM EMPREENDIMENTO 
 

No final do ano de 1998 a Biblioteca Mario Badan recebeu o convite do 

então Presidente do CIORJ, Dr. Ivan Loureiro, para idealizar um evento que 

ocorresse paralelamente ao Congresso Internacional de Odontologia do Rio de 

Janeiro – CIORJ, realizado pela Associação Brasileira de Odontologia – Seção 

Rio de Janeiro – ABORJ e que fosse de encontro à filosofia e objetivos da 

Associação. 

Tal convite foi celebrado com grande satisfação, pois era uma oportunidade 

de ousar algo novo, que pudesse trazer bons frutos, tanto para a Biblioteca 

(enquanto organizadora do evento), bem como para os participantes. 

Permanecem as lembranças das várias questões postuladas e das 

diversas opções vislumbradas, porém a escolha foi utilizar o espaço concedido 

com objetivo de buscar capacitação profissional, buscando oportunizar um espaço 

para aqueles que muitas vezes desenvolvem bons trabalhos, mas que se perdem 

por não ultrapassarem as fronteiras do seu cotidiano. Foi assim que surgiu a idéia 

da Reunião, pois poderíamos convidar profissionais para trocar informações, 

experiências, soluções... Possibilitaríamos a contemplação e congregação de 

vários conhecimentos, ou seja, aprenderíamos, apreenderíamos e 

empreenderíamos. 



 

A liberdade concedida para ousar e criar foi primordial no desenvolvimento 

do evento.  

Outro ponto fundamental foi a parceria realizada com a Biblioteca de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense – UFF, que absorveu e 

encampou a idéia, colaborando na organização de todas as edições das 

Reuniões. 

A busca por condições que fizessem o evento relevante, foi um teste a 

nossa criatividade e, principalmente, a nossa perseverança. Pois, o evento é sem 

fins lucrativos, objetivando, unicamente, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento, a 

qualificação e a valorização profissional. 

Os temas das Reuniões sempre foram escolhidos seguindo os eixos 

temáticos do Congresso – CIORJ e as tendências da área de Biblioteconomia e 

Informação.  

Na primeira edição da Reunião o auditório concedido dispunha de 50 

(cinqüenta) lugares e localizava-se no Mezanino 1, do Pavilhão nº 4 - Feira de 

Produtos - local onde aconteciam os Eventos Paralelos, ou seja, que não eram 

considerados científicos. Hoje, ainda podemos recordar o receio de não 

conseguirmos lotar o auditório, dos palestrantes não comparecerem ao evento, 

dos profissionais inscritos não aparecerem... Tantos foram os medos...  Um 

evento que não era conhecido no contexto da área de Biblioteconomia e, 

incoerente ou não, era gratuito, o que causava grande estranheza nas pessoas 

que se escreviam.  Com o tempo a reunião foi ganhando espaço e credibilidade, 

tanto no cenário institucional como profissional. 

Indo para sua quarta edição, podemos dizer que a reunião consolidou-se 

dentro da instituição, pois já está inserida na programação oficial do 17º CIORJ, 

que será realizado em julho de 2005. Cabe ressaltar, que a 4ª Reunião passará a 

fazer parte da programação cientifica do Congresso. Dentro do cenário 

profissional, a Reunião também vem se projetando, já constando no calendário de 

eventos da área de Biblioteconomia no Estado do Rio de Janeiro. 



 

1A. EDIÇÃO 

A primeira edição da Reunião de Bibliotecas Biomédicas e Especializadas 

em Odontologia ocorreu no dia 17 de julho de 1999, no horário de 9h às 17h, 

localizada na sala RP3 – Mezanino 1 ”Prof. Antônio Martins Júnior” do Pavilhão  

nº 4 do Riocentro.  O tema da Reunião foi “O Profissional da Informação e os 

Paradigmas do Próximo Milênio”.  A Reunião foi dividida em dois momentos.  O 

primeiro momento foi denominado: Ciclo de Palestras e o segundo: Ciclo de 

Debates. O Ciclo de Palestra contou com 3 mesas: “Paradigmas que 

Paradigmas?” Palestrante Selma Sodré (UFF), a segunda “A Importância da 

Educação Continuada” – Palestrante Clarice Muhlethaler de Souza (UFF) e a 

terceira “A Ética Profissional e as Novas Fronteiras da Informação na Atualidade” 

– Palestrante Maria de Fátima Pereira Raposo (CRB-7ª Região). O Ciclo de 

Debates contou com 3 apresentações: “APCIS-RJ e o Projeto Info-Saúde” – 

Palestrantes: Alice Ferry de Moraes e Rejane Machado (APCIS-RJ),  “Projeto: 

Compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado 

do Rio de Janeiro”  - Palestrante: Maria José G. M. Vianna (UVA) e “O Serviço de 

Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP e a Formação 

da Sub-Rede Nacional de Informação na Área de Ciências da Saúde Oral” – 

Palestrante: Telma Carvalho (USP). A reunião com capacidade para 50 

participantes, contou com a participação de  42 (quarenta e dois) profissionais,  

2A. EDIÇÃO 

A segunda edição da Reunião Nacional de Bibliotecas Biomédicas e 

Especializadas em Odontologia ocorreu em 18 de julho de  2001, realizada no 

Pavilhão de Exposição do Riocentro, Mezanino 1, sala RP1, no horário de 9h às 

17h.  O tema da Reunião foi “O Bibliotecário e a Informação eletrônica”. Nesta 

edição a reunião foi dividida em 2(dois) ciclos de palestras e debates. Na parte da 

manhã os temas abordados foram: “O Bibliotecário e a Internet” – Palestrante - 

Maria de Nazaré Freitas Pereira (IBICT) e “Direitos Autorais e a Internet” – 

Palestrante: Jaury Nepomuceno (FBN). Na parte da Tarde foram apresentados os 

seguintes temas: “Vantagens do Periódico Eletrônico como Suporte à Pesquisa” – 

Sérgio Farias (Elsevier Science), “Vantagens e Desvantagens do Periódico 

Eletrônico na Pesquisa Odontológica: relato de caso” – Palestrantes: Marco Tullio 



 

Azevedo Juric e Celeste Velasco Torquato (UFRJ) , “As Novas Tecnologias e o 

Profissional da Informação como instrumentos na Pesquisa Bibliográfica” 

Palestrante: Rosely Favero Krzyzanowsk (USP/FAPESP). A reunião contou com a 

capacidade para 80 participantes, e contou com a participação de 74 

profissionais.  

3A. EDIÇÃO 

A terceira edição da Reunião Nacional de Bibliotecas Biomédicas e 

Especializadas em Odontologia ocorreu no dia 16 de julho de 2003. Realizada na 

sala 01 do Mezanino 01 do Pavilhão de Exposições, no horário de 9h às 17h, teve 

como tema o  “O Perfil do Bibliotecário na Sociedade da Informação”. Dando 

seqüência a edição anterior, Os Ciclos de Palestras e Debates foram realizados 

em duas etapas, na parte da manhã as palestras apresentadas foram: 

“Aproximações possíveis entre a “Ética do discurso”e o “Discurso Ético do 

Bibliotecário” – Palestrante: Francisco das Chagas de Souza (UFSC); “A 

Formação do Bibliotecário na Sociedade da Informação” – Palestrante: Marcos 

Luiz Cavalcante de Miranda (UNIRIO); “O Novo Fazer Bibliotecário: a Experiência 

do Portal de Referência” – Clarice M. de Souza (UFF); “As Novas Tecnologias de 

Informação e o reposicionamento dos atores: bibliotecas e profissionais da 

Saúde” – Palestrante: Maria de Fátima Martins e Marcus Tullio Juric (UFRJ) e “O 

Perfil do Bibliotecário na Sociedade da Informação” – Palestrante: Kira Tarapanoff 

(UNB). A reunião com capacidade para 100(cem) participantes, contou com a 

participação de cerca de 104 profissionais. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

As transformações que estão ocorrendo na sociedade, nas instituições e 

nos indivíduos vem trazendo mudanças nas estruturas e nos processos de 

produção e trabalho. O empreendedorismo é uma filosofia que trás um novo agir, 

principalmente, quando utilizado dentro das instituições, pois pode gerar 

comprometimento entre a organização e seus membros (patrão/empregado) 

trazendo, assim, um novo modelo de gestão. 



 

Mas que a elaboração de um evento, o desafio da Biblioteca Mário Badan 

planejar e implementar um produto dentro do Congresso Internacional de  

Odontologia do Rio de Janeiro - CIORJ, foi uma experiência que oportunizou a 

prática, mesmo sem nenhuma teoria, de aplicarmos e vivenciarmos alguns 

conceitos imbuídos na filosofia do empreendedorismo, são eles:  Criatividade e 

Inovação, Ousadia e Risco, Motivação Pessoal, Planejamento, Busca e Captação 

de Recursos, Capacitação Técnica, Valorização do Conhecimento e 

Responsabilidade Social. 

Assim, concluímos nosso relato com uma citação Proust (apud 

DOLABELA,  1999a, p. 189) que achamos muito pertinente à temática “A 

verdadeira viagem de descoberta não consiste em buscarmos novas terras, mas 

vê-las com novos olhos”. 

 

ABSTRACTC 
 
It tells the experience of the Reunião Nacional de Bibliotecas Biomédicas e 
Especializadas em Odontologia, that had editions in 1999, 2001, 2003, having its 
next one in 2005.  Meeting promoted and organized for the Biblioteca Mário 
Badan, da Associação Brasileira de Odontologia - Sessão Rio de Janeiro – 
ABORJ, with the support of the Biblioteca das Faculdades de Nutrição e 
Odontologia da Universidade Federal Fluminense, that occurs parallel to the 
Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro - CIORJ.  Event with 
register gratuitous, that has as objective to promote the continued education of the 
librarians that act in the area of information and documentation in health and, in 
special, in dentistry that demonstrates as it can be productive the partnership 
between public and private institutions.  It is concluded that this form of being 
librarian, promoter of information events, standes out the character humanist, and 
disseminator of the knowledge, aspects that the librarian in this new society must 
search. 
 
KEYWORDS: Entrepreneurship culture. Continued education. Information 
science. 
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