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Resumo
Diante de um novo cenário, com os avanços das Tecnologias da Informação e
Comunicação e com as transformações ocorridas na sociedade, caracterizada como
a “sociedade da informação”, se torna necessário repensar o papel das bibliotecas
universitárias, do tradicional para um novo formato, como Centro de Recursos para
Aprendizagem, na busca por maior interação com o usuário e melhoria no processo
de ensino-aprendizagem. O presente trabalho tem como objetivo redesenhar a
usabilidade de bibliotecas universitárias físicas para usuários acadêmicos. Sob esse
enfoque foi necessário conhecer as impressões dos usuários quanto ao uso
colaborativo da biblioteca, a partir de uma proposta de redesenho desse ambiente da
universidade, na perspectiva do Design Thinking. Criou-se um movimento que
favorece uma ‘conversa’ efetiva com os autores, das prateleiras aos usuários, bem
como o registro público das ideias derivadas destas ‘interações’ por meio de um
painel. Partindo desse pressuposto, para coleta das impressões dos usuários foi
utilizado um questionário on-line (google forms). O produto final obtido apontou
orientações para o redesenho da biblioteca física com espaços colaborativos para a
construção de conhecimento.
Palavras-chave: Biblioteca, Sociedade da Informação, Centro de Recursos para
Aprendizagem, Design Thinking

Abstract
Faced with a new scenario, with the advances in Information and Communication
Technologies and with the transformations that occurred in society, characterized as
the “information society”, it is necessary to rethink the role of university libraries, from
the traditional to a new format, as Learning Resource Center, in search of greater
interaction with the user and improvement in the teaching-learning process. The
present work aims to redesign the usability of physical university libraries for academic
users. Under this focus, it was necessary to know the impressions of users regarding
the collaborative use of the library, based on a proposal to redesign this university
environment, from the perspective of Design Thinking. A movement was created that
favors an effective 'conversation' with the authors, from the shelves to the users, as
well as the public record of the ideas derived from these 'interactions' through a panel.
Based on this assumption, an online questionnaire (google forms) was used to collect
users' impressions. The final product obtained indicated guidelines for the redesign of
the physical library with collaborative spaces for the construction of knowledge.
Key-words: Library, Information Society, Learning Resource Center, Design
Thinking

6

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Primeiras Universidades na Idade Média ................................................ 21
Quadro 2 - Fases do Design Thinking ...................................................................... 35
Quadro 3 - Origens do Design Thinking .................................................................... 37

7

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Design Thinking para bibliotecas. ............................................................. 38
Figura 2 - Idade ......................................................................................................... 46
Figura 3 - Gênero ...................................................................................................... 47
Figura 4 - Tipo de Universitário ................................................................................. 47
Figura 5 - Bibliotecas - espaços de criação e comunicação do conhecimento ......... 49
Figura 6 - A biblioteca universitária - “fábrica de ideias” ............................................ 50
Figura 7 - Um movimento orientado pode gerar novas ideias. .................................. 51
Figura 8 - Criar metodologias que organizem a pesquisa e deem autonomia ao usuário
.................................................................................................................................. 52
Figura 9 - Fomentar e favorecer um espaço para usuários comuniquem suas
impressões ................................................................................................................ 53
Figura 10 - Bibliotecas - espaços que promovam a construção coletiva do
conhecimento ............................................................................................................ 54
Figura 11 - Painel colaborativo de ideias - ambiente de interação entre os usuários.
.................................................................................................................................. 55
Figura 12 - A usabilidade de uma biblioteca – motivar os usuários a fazer o registro
criativo das ideias dos autores pesquisados ............................................................. 55
Figura 13 - Visão Geral – Biblioteca .......................................................................... 59
Figura 14 - 3D Espaço de imersão entre os usuários ............................................... 60
Figura 15 - Painel Interativo - compartilhamento ....................................................... 60
Figura 16 - 3D Lateral ............................................................................................... 61
Figura 17 - Entrada da biblioteca .............................................................................. 62
Figura 18 - Espaços de Imersão e Ideação .............................................................. 63
Figura 19 - Espaços de Ideação, quadros brancos e espaço interativo. ................... 64
Figura 20 - Áreas do Design Thinking ...................................................................... 65

8

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

SUMÁRIO
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1 INTRODUÇÃO

O pensamento humano, progressivamente, encontra suas formas de registro e
parte substancial da história é construída pelo estudo desses documentos gerados:
dos desenhos nas cavernas ao livro virtual. Milanesi (2002) mostrou que esta atividade
de buscar o que foi guardado e de guardar o que foi registrado é a forma possível para
manter viva a memória da humanidade, em constante transformação e
aperfeiçoamento. É como se entre as gerações fosse determinado, “conhecer, ampliar
e passar adiante”. Desta maneira, trazendo para o objeto biblioteca deste trabalho, o
que define a condição de biblioteca é a existência de alguma forma de organização
que permita encontrar o que se deseja.
As bibliotecas passaram por inúmeras mudanças desde a Antiguidade, da
mesma forma que o papel da informação na sociedade contemporânea, caracterizada
por Castells (2003) como a “sociedade da informação” ou a “sociedade em rede”, em
virtude de uma verdadeira revolução tecnológica, transformando a sociedade em suas
caraterísticas sociais, econômicas e políticas, movida pelas tecnologias digitais de
informação e de comunicação.
Com os avanços da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) os
processos se tornaram mais flexíveis, o homem passou a atuar sobre a informação,
sua matéria-prima e as trajetórias de desenvolvimento tecnológico e diversas áreas
do saber tornaram-se interligadas, conforme abordado por Castells (2000).
Mudanças nas práticas, atitudes, técnicas (materiais e intelectuais), modos de
pensamento e valores constituem o que foi chamado por Lévy (2003) como
“cibercultura”, a cultura desenvolvida pela sociedade em rede.
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Visto este cenário, se faz necessário repensar o papel das bibliotecas,
principalmente as universitárias na era da informação globalizada, onde o dinamismo
e a interação das novas formas de tecnologias de comunicação e informação
provocaram transformações.
Acompanhar as mudanças e incorporar o funcionamento da biblioteca nas
atividades das universidades, torna-se um grande objetivo, bem como sua
participação no desenvolvimento educacional, social, político e econômico da
sociedade.
As bibliotecas universitárias lidam, em seu cotidiano, com enorme diversidade
de usuários, que para Carvalho (2009) necessitam atender às necessidades de todo
corpo acadêmico, em relação a todos os cursos e atividades oferecidos pela unidade
de ensino.
Nesse contexto inovador e contemporâneo, uma nova abordagem e adequação
se torna primordial, para que as bibliotecas universitárias possam desempenhar uma
função mais efetiva nesse processo de ensino-aprendizagem, bibliotecas como
Centro de Recursos para Aprendizagem e Investigação - CRAI, que insere uma nova
forma de integração. (SAVICKAS et.al., 2014)
Diante disto, fica evidente a necessidade do acompanhamento e incentivos aos
programas de inovações dentro das Instituições de Ensino Superior (IES).
Bibliotecas como Centro de Recursos de Aprendizagem podem ser parte ativa
nos objetivos estratégicos das Instituições do Ensino Superior e segundo Carneiro;
Saro (2009) trouxe contribuições para se pensar a adequação da infraestrutura às
novas metodologias, com foco nas necessidades dos usuários se torna crucial.
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Nessa toada, a biblioteca universitária é caracterizada por Yepes (2000) como
uma “fábrica de ideias”, o qual ressaltou a importância da informação como matéria
prima fundamental para a criação de novos saberes, num processo que a destaca
como o elo vivo da organização universitária.
Explorar competências que promovam soluções inovadoras para um futuro com
conteúdo curricular ainda mais preciso e seguro, se torna pertinente, destacando a
importância no foco a esse ambiente, no caso a biblioteca, que propicia conexão entre
os usuários das IES.
Uma das formas possíveis para promover essa conexão criativa e colaborativa
com os usuários das bibliotecas pode ser o Design Thinking (DT).
Design Thinking para Brown (2010) é uma abstração do modelo mental
utilizado há anos pelos designers, para dar vida às ideias. Para tanto, pode-se afirmar
que o DT é um método de busca de soluções de problemas de forma colaborativa e
pública, em uma perspectiva de empatia máxima com seus usuários.
Decorre disto, a necessidade de compreender quais as abordagens que o DT
propõe no âmbito das bibliotecas universitárias, visto que ambos os temas, inovação
em serviços de informação e DT, ainda são pouco explorados em um mesmo contexto.
(RAMIREZ; ZANINELLI, 2017)
A contribuição do Design Thinking para a inovação dos serviços das bibliotecas
mostra um enfoque estratégico para as instituições universitárias, estabelecendo um
ambiente diferente e estimulante para seus usuários.
Na abordagem do DT, a fase de prototipagem, por exemplo, é quando se
concretizam os desejos ou necessidades dos usuários, em que o momento da
observação assume o desafio de se colocar no lugar dos usuários, portanto, vivenciar
o que eles precisam. (RAMIREZ; ZANINELLI, 2017)
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Dá-se a importância do projeto, uma validação da ideia de conexão nas
bibliotecas, entre usuários, por meio de um ambiente facilitador e colaborativo, um
espaço configurado com base nas etapas do DT e a elaboração de um painel
interativo, com resultados empáticos, promotores de autonomia entre os usuários e
incentivo à troca de experiências literárias.
Trazer o conceito de Carrol (2009) de usabilidade para este trabalho foi
importante para destacar a capacidade de um produto ou serviço ser facilmente
utilizado (usabilidade), e ratificar seu diálogo com a International Organization for
Standardization que entendia ser a usabilidade uma métrica de como um produto
poderia ser usado por usuários específicos, para atingir objetivos com eficácia,
eficiência e satisfação. (ISO, 2011)
Sendo assim, o problema de pesquisa foi ancorado na perspectiva de que se
os usuários de bibliotecas universitárias físicas aprovariam um modelo de uso
interativo deste espaço universitário e o compartilhamento de ideais por meio de um
painel interativo na biblioteca.
Para este trabalho, foi proposto a usabilidade de uma biblioteca colaborativa
que exige uma ferramenta capaz de coletar dados dos usuários com o modelo de Dix
et al. (2004), capaz de avaliar a usabilidade com dados reais, denominado por modelo
empírico.
Quanto ao conceito de painel de ideias, esta foi uma solução estruturada para
capturar as iniciativas e ideias de um grupo social, promovendo a colaboração em
torno de um objeto de estudo.
O painel físico é um sistema dinâmico que, conforme Zappa (2010), capaz de
centralizar e gerenciar ideias, de qualificar e transformar uma experiência em um
produto ou serviço para a resolução de problemas, fomentando a inovação, permitindo
um canal para a captação dessas ideias.
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O objetivo geral da presente pesquisa se encontra na propositura de
redesenhar a usabilidade interativa de bibliotecas universitárias físicas para usuários
acadêmicos.
Os objetivos específicos foram: a. verificar as impressões dos usuários quanto
à usabilidade de um modelo de uso colaborativo de biblioteca universitária; b.
apresentar um modelo de usabilidade colaborativa de biblioteca universitária com
base na metodologia do Design Thinking; c. redefinir a biblioteca como um espaço
interativo e acolhedor e a utilização de um painel buscando estimular o
compartilhamento de ideais.
Ainda é pertinente compreender o ambiente colaborativo ou cooperativo
pensado para este trabalho, que está ancorado em Vygotsky (2007) quando
apresentou elementos de construção coletiva do conhecimento, como uma estratégia
de aprender com os pares para a solução de problemas, enfatizando o papel do
ambiente na aprendizagem, uma produção compartilhada na perspectiva de
Santarosa et.al. (2000).
Portanto, uma biblioteca colaborativa seria o espaço para se produzir
conhecimento de forma compartilhada com os usuários.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 As Bibliotecas na Antiguidade
As bibliotecas têm sua origem há cerca de 4.600 anos e surgem da
necessidade do homem em manter seus registros. (MEDEIROS, 2019)
Na região da Mesopotâmia, em Uruk, cidade da Suméria, foram encontrados
os primeiros vestígios de uma biblioteca, que segundo Baez (2006), ficaram
conhecidas como as “bibliotecas de argila”, material de origem mineral que
possibilitava formar tabuletas que possuíam escrita cuneiforme e que continham a
identificação de autoria do texto, além do nome do escriba supervisor.
De acordo com Martins (2002), nesse período as bibliotecas eram apenas
“depósito de livros” e não possuíam caráter público.
As bibliotecas antigas eram mais esconderijos para acumular e proteger os
livros, construídas geralmente como anexos aos santuários, templos ou sepulcros de
pessoas ilustres. (ROMERO, 2001)
Pode-se citar, dentre as mais importantes Bibliotecas da Antiguidade, a de
Nínive, a de Pérgamo, da Grécia, as Romanas e principalmente a Biblioteca de
Alexandria, no Egito, uma das mais importantes e conhecidas do mundo antigo.
(BATTLES, 2003)

2.1.1 Biblioteca de Niníve

Uma biblioteca imponente da Antiguidade foi a de Nínive, segundo Santos
(2012, p. 177, apud SOUZA, 2005) pertencente ao Rei Assurbanípal II, no século VII
a.C, localizada na margem ocidental do rio Tigre e foi a capital da Assíria, atual Iraque.
A biblioteca de Niníve foi considerada a primeira coleção indexada e catalogada
da história, muitos fragmentos, aproximadamente 25 mil tábuas de argila, foram
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encontrados no ano de 1845 e estão no Museu Britânico. Continham documentos da
administração do império, narrativas históricas, livros sobre mitos, profecias,
astrologia, medicina, receitas, hinos e escritos literários. (BATTLES, 2003)
Cópias do épico de Gilgamesh, um dos registros literários mais antigos do
mundo, que remete ao mito da criação, foram encontrados em Niníve. Em Gilgamesh
aparece uma das primeiras referências a um dilúvio, que se acredita ser o mesmo
dilúvio narrado na Bíblia.
Niníve encontra–se na lista dos sítios históricos mundiais mais ameaçados do
mundo:
Por tudo o território da antiga Assíria, atual Iraque, encontramos os
chamados “tells” – enormes colinas formadas pelos restos de cidades
desaparecidas. É bem possível que haja bibliotecas mesopotâmicas
sob muitas delas, é igualmente possível que bombas de precisão já
tenham destruído algumas, de cuja existência jamais ficaremos
sabendo (BATTLES,2003,p.32)

Existiram outras bibliotecas em templos e palácios da Babilônia, todavia, como
a de Nínive, todas sucumbiram, dentre elas, estão as de Nippur, Assur e Koloch.
(SANTOS, 2012)

2.1.2 Biblioteca de Pérgamo

Localizada na Ásia Menor, contava com um acervo de duzentos mil volumes e
fazia parte de um projeto do Rei Átalo I em tornar a cidade um centro crítico e literário,
cujo objetivo seria competir com a Biblioteca de Alexandria. (SANTOS, 2012)
As obras da Biblioteca de Pérgamo, de acordo com Santos (2014), eram
escritas em rolos de pergaminho, fabricados com pele de animal, que podia ser cabra,
cordeiro ou ovelha, obtido após passar por um longo processo de limpeza e
tratamento. No reinado de Eumênides II, filho do rei Átalo I, a biblioteca chegou a
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contar com 200.000 volumes e atrair diversos eruditos e literatos encarregados de
estudos linguísticos dos pergaminhos. (SANTOS, 2014)
Battles (2003) descreveu que o fim da biblioteca de Pérgamo foi ocasionada
por rivalidades políticas e por um presente de Marco Antônio, cônsul-geral de Roma
à rainha Cleópatra do Egito, saqueando e levando a perda da coleção.

2.1.3 Biblioteca de Roma

Roma merece destaque, pois ocorreram significativos avanços tanto na
formação de bibliotecas privadas quanto públicas. (MEDEIROS, 2019)
As primeiras bibliotecas privadas de Roma tiveram como base, acervos
provenientes de saques de guerra, onde os romanos mais cultos podiam dispor de
livros copiados de forma ortodoxa, por escribas ou em muitos casos, escravos cultos
vindos da Grécia. (BATTLES, 2003)
Ao findar o período republicano de Roma (27 a.C.), existiam inúmeras
bibliotecas privadas e, em muitas casas, em seus projetos de edificação, já eram
incluídos espaços próprios para bibliotecas. (Santos apud SOUZA, 2005)
A ideia de biblioteca pública parecida com as atuais foi invenção de Júlio César,
mas somente após seu falecimento, o projeto foi adiante. Em 39 a.C., foi construída
no Fórum Romano a primeira Biblioteca Pública de Roma. (MARTINS, 2002)
O projeto arquitetônico inovador, composto por duas grandes seções, uma
dedicada à cultura romana e outra à grega, foi utilizado na maioria das bibliotecas
romanas.
Roma chegou a ter um sistema com 29 bibliotecas, conforme arrolado em um
catálogo sobre prédios romanos relevantes, datado de 350 d.C. (MEDEIROS, 2019)
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2.1.4 Bibliotecas Gregas

Na Grécia, a primeira biblioteca foi estabelecida por Pisístrato (560-527 a.c.)
que reunia as obras de Homero e uma grande quantidade de escritos científicos e
literários e tinham caráter de biblioteca pública. (MARTINS, 2002)
A cultura grega deixou um legado importante nas artes e cultura para o
Ocidente, que desde o nascimento, tem uma trajetória marcada por momentos de
apogeu e declínio. (MEDEIROS, 2019)

2.1.5 Biblioteca de Alexandria

Criada pelo fundador da dinastia Ptolomaica (ou Lágida) do Egito, Ptolomeu I
Sóter, durante sete séculos, entre os anos de 280 a.C. a 416 d. C., reuniu o maior
acervo de cultura e ciência da Antiguidade, local onde os homens de ciência e de
letras adentravam ao mundo do conhecimento. (SANTOS, 2012)
Segundo Martins (2002) acredita-se ter existido mais de setecentos mil
volumes, cujo acervo era dividido em duas partes, ficando uma parte em um bairro
chamado Bruchium e outra parte em uma bairro chamado Serápio.
Inspirada por motivos idealistas, mas também por conveniência política, foi um
dos instrumentos mais poderosos para a helenização da área do Nilo. (ABAD, 2006)
Quanto à organização física da biblioteca, essa era de forma bastante
planejada, Battles (2003, p. 68) nos diz que [...] “as estantes no interior do edifício
eram circundadas por colunatas abertas expostas a brisa, formando corredores
cobertos que os estudiosos podiam utilizar para estudo ou discussão”.
Parte do acervo desta biblioteca, acentua Ortega (2004), foi constituído
principalmente a partir de um decreto de Ptolomeu III, em que todos os navios que
parassem em Alexandria deveriam entregar seus livros para serem copiados, para
que a biblioteca abrigasse a totalidade do conhecimento humano registrado.
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Alexandria permaneceu como centro cultural do mundo até 48 a.C. (MEY,
2004)
De acordo com Battles (2003) a reunião das obras em grande número ajudava,
na verdade, mais a destruição que a preservação, e a maior parte das que
sobreviveram pertenciam a pequenas coleções particulares.
Difícil determinar a quantidade de obras que se perderam em incêndios e
catástrofes por estarem reunidos em grandes quantidades. (BATTLES, 2003)
Apesar das Bibliotecas da Antiguidade terem sido importantes e grandiosas,
nenhuma delas conseguiu sobreviver com o passar do tempo, tendo restado apenas
registros e vestígios históricos de que um dia tais bibliotecas existiram em
determinadas regiões do Mundo Antigo. (SANTOS, 2014)

2.2 As Bibliotecas na Idade Média
Na Idade Média, a Igreja representava o centro da vida social e econômica da
população. Segundo Mcgarry (1999) a sociedade medieval era dividida em três
estamentos: o clero, que retinha o monopólio do conhecimento, os militares e a
nobreza, que sofriam preconceito por conta do apreço à leitura, e a plebe que não
tinha interesse por esta, onde a tradição oral prevalecia.
As bibliotecas que predominavam eram ligadas a ordens religiosas, tanto no
Ocidente, como no Oriente. Os mosteiros e conventos foram os responsáveis pela
preservação da antiga cultura das bibliotecas, conforme Veiga (2007) evidenciou os
grandes mosteiros possuíam um “scriptorium”, oficina de copistas em que o trabalho
era distribuído aos monges.
As obras existentes em seu acervo eram controladas, pois algumas delas eram
consideradas de natureza profana. O controle também se estendia ao trabalho dos
escribas que se ocupavam com a transcrição de manuscritos clássicos. (MARTINS,
2002)
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Os monges consideravam que a biblioteca era a guardiã dos livros e por esse
motivo o acervo era fechado ao público em geral, conforme evidenciado por Veiga
(2007).
Durante séculos, quase todos os livros que existiam pertenciam à igreja, os
mais destacados eram escritos por monges católicos, os maiores intelectuais faziam
parte do clero, ou seja, a vida cultural estava centrada em temas religiosos.
(SCHIMIDT, 2002)
A alfabetização escrita era restrita a poucos, sendo destinado aos cultos que
eram os clericais. (MCGARRY, 1999)
Ortega (2004) relatou que as bibliotecas da Antiguidade e da Idade Média não
tinham como objetivo dar acesso ao grande público, pelo contrário, eram símbolos de
poder e acúmulo de conhecimento para os poucos que tinham o privilégio de consultálos, conforme corroborado por Schimidt (2002).
Nas invasões e guerras, as bibliotecas não eram poupadas da destruição do
inimigo, dada a importância simbólica que exibiam, pois dizimar o saber acumulado
de um povo, era também dizimá-lo da história. (ORTEGA, 2004)
Nos Séculos X a XII, na Idade Média, pouco antes do Renascimento, surgiram
as primeiras universidades, tais como as de Oxford, Bolonha e Paris.

2.3 O surgimento das Bibliotecas Universitárias

Na Idade Média, ocorre o início das experiências no sentido da formação das
primeiras universidades, conforme apresentado por Veiga (2007):

20

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

Quadro 1 - Primeiras Universidades na Idade Média

Tipo de Formação
Espontânea

Formadas por migração
Instituídas por autoridades
religiosas ou da nobreza

Criadas por decreto real

Universidade
Oxford (Inglaterra)
Montepellier (França)
Bolonha (Itália)
Paris (França)
Pádua (Itália)
Cambrigde (Inglaterra)
Nápoles (Itália)
Salamanca (Espanha)
Valladolid (Espanha)
Lisboa (Portugal)
São Domingos (América Espanhola)
Lima (América Espanhola)
México (América Espanhola)

Ano de criação
1214
1220
1230
1250
1222
1318
1224
1218
1250
1290
1538
1551
1551

Fonte: Veiga (2007)

As primeiras universidades foram caracterizadas por Veiga (2007) como uma
associação de alunos e mestres para transmissão e aprendizagem de conhecimentos
‘desinteressados’, ou seja, não possuía aplicabilidade imediata.
Com as universidades, no século XIII, começaram na Europa a ser fundadas
as bibliotecas nas universidades, ao mesmo tempo em que surgiram os grandes
colecionadores de livros entre a nobreza, cujas coleções viriam a formar o núcleo de
algumas bibliotecas nacionais. (ORTEGA, 2004)
Conforme Nunes e Carvalho (2016, apud BARBIER, 2013) as universidades
não forneciam os serviços necessários aos alunos e mestres, que muitas vezes
usavam as bibliotecas das abadias e das escolas monásticas, como as bibliotecas
das ordens dos Dominicanos e dos Franciscanos, a fim de atender suas
necessidades, pois durante a Idade Média, a Igreja era a instituição que possuía o
monopólio sobre a educação, definindo assim, métodos, práticas, conteúdos e os
espaços para ensino.
A aproximação com a fase Renascentista, marca sobremaneira a biblioteca
universitária, visto que os acervos de títulos em códice cresceram não apenas
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quantitativamente, mas também qualitativamente, à medida em que cresciam as
universidades.
A biblioteca de Sorbonne, em Paris, foi citada por Nunes; Carvalho (2016)
como exemplo, pois ao fim do Século XIII obteve um crescimento numérico do acervo
devido as doações de bibliotecas particulares por meio de herança, configurando um
aumento substancial das coleções, fato reafirmado por Martins (2002) que destacou
a importância das doações efetuadas também por reis ou nobres.
Os livros, de acordo com o seu valor, eram copiados à mão e ricamente
ornamentados e ficavam presos por correntes às estantes, mas de maneira que
pudessem ser levados às mesas de leitura. (MILANESI, 2002)
Estas bibliotecas eram as que mais se aproximavam do conceito atual,
conforme Milanesi (2002) como espaço de acesso e disseminação democrática de
informação, mas os livros ainda eram manuscritos o que dificultava a reprodução
destes para o estudo.
No momento em que a Idade Média entrava em decadência, dando espaço ao
Renascimento, difundiu-se na Europa uma nova tecnologia, a prensa de tipos móveis,
invenção criada por Johannes Gutenberg, em 1440. (MILANESI, 2002)
Ortega (2004) salientou a ocorrência dessa invenção como um marco
importante, pois segundo corroborado por Milanesi (2002) essa nova situação de
acessibilidade dos livros, de papel e impresso, acabou sendo um estímulo ao
conhecimento das letras e à absorção de conhecimento.
Sousa (2001, p.20) relata que a instalação de tipografias por toda a Europa
“permitiu a explosão da produção de folhas volantes, de relações de acontecimentos
e de gazetas”, publicadas com caráter periódico.
A tecnologia da impressão promoveu uma primeira modificação na atividade
da organização e preservação de documentos, uma vez que, aos poucos, foi retirada
da biblioteca a tarefa de reprodução de manuscritos realizada pelos copistas, que
passou a ser feita em oficinas especializadas. (ORTEGA, 2004)
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Como mostrado por Nunes; Carvalho (2016), a partir do Século XV, a leitura
impressa marca a evolução bibliográfica, superando tradições e barreiras relativas ao
objeto livro.
O que era antes restrito ao clero e aos nobres, sendo livros raros, tornou-se
acessível, conforme abordado por Milanesi (2002) passou a ser utilizado pelos
diversos segmentos da população.
Com o início da produção dos livros tipográficos, entre outros motivos, as
bibliotecas passam a existir separadamente e adquirir maior relevância enquanto
elemento social. (ORTEGA, 2004)
Martins (2002) ressaltou que a biblioteca universitária sofreu os reflexos das
mudanças trazidas pela Renascença, afirmando que:
A partir do século XVI, com o descobrimento de novas terras e culturas
além-mar; a ciência começa a se desenvolver, desmistificando posições
impostas pela Igreja; trouxe a preocupação com o ser humano, mudando
sua concepção de vida do teocentrismo para o antropocentrismo; o
crescimento demográfico impulsionou a tradição escrita, com o auxílio da
difusão da escrita e do papel. Neste contexto, a biblioteca universitária
ganha espaço e mais autenticidade e autonomia, estendendo sua visão
de democratização da informação.

As primeiras universidades que sofriam forte influência religiosa das ordens
eclesiásticas e suas bibliotecas universitárias, apontado por Nunes; Carvalho (2016),
começaram um processo de laicização, como nas bibliotecas da Universidade de
Paris e de Oxford.
Segundo Martins (2002), a biblioteca moderna rompeu os laços com a Igreja
católica, estendendo a todos a possibilidade de acesso aos livros, com isso passou a
atender as necessidades de cada leitor ou comunidade, deixando de ser passiva.
Este fenômeno recebeu impulso no século XVII, nos países mais desenvolvidos
da Europa e depois nos Estados Unidos, com o surgimento do conceito de biblioteca
pública moderna, constituída de acervos gerais de livros e aberta gratuitamente ao
público em horários regulares. Eram bibliotecas financiadas por mecenas, homens de
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letras ou de ciências, que patrocinavam o campo do saber ou das artes, cujo
movimento continuou até praticamente o século XX. (ORTEGA, 2004)
Conforme ressaltado por McGarry (1999, p. 117) biblioteca pública pode ser
definida como “[ . . . ] uma instituição que fornece um serviço gratuito a toda população
de uma comunidade, distrito ou região, sendo em geral financiada, no todo ou em
parte, com recursos públicos.”
As bibliotecas passam a ser “organismos vivos” atuando no processo de
aprimoramento intelectual, humanístico, técnico e científico de todos os segmentos
sociais. Nunes; Carvalho (2016) e Santos (2012) ressaltam que a partir de então,
surge uma nova função, o bibliotecário, primeiramente no âmbito das bibliotecas
universitárias e posteriormente nas bibliotecas públicas.
No início, como profissional contratado por instituições particulares, após o
Renascimento até meados do Século XIX, visto como erudito, logo após passando a
ter formação mais específica, devido à especialização do público e do acervo,
havendo a necessidade de uma formação especializada, que pudesse tratar
tecnicamente os materiais existentes na biblioteca. (MARTINS, 2002)
E o bibliotecário, para acompanhar seus usuários, conforme abordado por
Martins (2002) tende a se aperfeiçoar constantemente e se ambientar com as várias
possibilidades de recursos na sua área.
Com o final da Segunda Guerra Mundial, o computador e a informática vieram
para facilitar o trabalho, mas de imediato não foi compreendido assim. Com o
transcorrer do tempo, o computador diminuiu de tamanho e aumentou sua potência,
saindo dos ambientes dos laboratórios, passando a ter uso pessoal. O
desenvolvimento da informática possibilitou a criação da Internet que rompeu com a
comunicação unidirecional (MILANESI, 2002).
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2.4 Sociedade da Informação

A sociedade passou por transformações culturais, sociais, econômicas,
mercadológicas ao longo de sua existência e continua passando por grandes
mudanças, com relação as novas Tecnologias da Informação na Comunicação
(TIC’s). (TELLAROLI; ALBINO, 2007)
As principais mudanças ocorreram com o advento do computador e conexões
via Internet, que modificou a forma de produção e disseminação de informações.
(CEBRIÁN, 1999)
Em 1969, entrava em funcionamento a primeira rede de computadores nos
Estados Unidos, chamada ARPANET, onde os primeiros centros de pesquisa a se
conectarem foram as Universidades da Califórnia, em Los Angeles e Santa Bárbara;
e a Universidade de Utah, mas logo estes centros se multiplicaram. (CASTELLS,
2003)
Após 19 anos de operações foi substituída pela NSFNET sendo encerrada em
1995, indicando a privatização da Internet. Segundo Dizard (2000, p. 24) “até o fim
dos anos 80, a Internet era utilizada basicamente por pequenos grupos”.
Na década de 1990, com o aparecimento da World Wide Web, com a
diminuição dos custos e aumento de conteúdo, a Internet espalhou-se pelo mundo;
em 1996, já era usada com frequência nos países desenvolvidos. (DIZARD, 2000)
Segundo Manovich (2007) durante os anos 90, a interação com a informação
via computadores e com dispositivos entrou na vida das pessoas, que passaram a
utilizar fora do trabalho também, por causa de sua multifuncionalidade e expansão
inerentes. Um computador e outros dispositivos como o celular, passaram a ser
usados para todos os tipos de atividades como: entretenimento, cultura, vida
social, comunicação.
Para Cebrián (1999) a Sociedade Global da Informação já vive imersa em uma
sociedade midiática desde os anos 60, após a eclosão do fenômeno televisivo.
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Guervitch em 1950, conceituou o que seria uma sociedade global, conceito este
que continua atual, pois a globalização acentuada pelas inovações tecnológicas, fez
com que as regiões locais participassem de fenômenos globais, de consumo e
midiáticos. (TELLAROLI; ALBINO, 2007)
A sociedade da informação abordada por Castells (2000), que a partir de uma
revolução tecnológica, é a sociedade voltada ao uso da informação, trazendo a ideia
de que as novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes
interligadas globalmente.
A transferência de uma tecnologia que, conforme Castells (2000) utilizava
insumos baratos de energia, para outra, baseada nas telecomunicações e
microeletrônica com insumos baratos de informação, tornando global.
As tecnologias digitais, segundo Pierre Lévy (2003) surgiram, então, como a
infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de
organização e de transação, mas também novo mercado da informação e do
conhecimento.
Pierre Lévy (2003) enfatizou que a revolução da informática se constituiu na
abertura de grandes possibilidades para a comunicação da cultura do homem,
levando a perceber que as tecnologias de cada época não anulam a outra, só
acrescentam.
Visualizando o futuro da Internet como meio de comunicação, Manuel Castells
(2000, p. 573) defende que este será um veículo sobre o qual a nova sociedade estará
embasada, múltiplas redes interligadas que se tornam fonte de formação, orientação
e desorientação da sociedade, [...] “por isso, é que a informação representa o principal
ingrediente de nossa organização social, e os fluxos de mensagens e imagens entre
as redes constituem o encadeamento básico de nossa estrutura social”.
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Surgem termos como ‘ciberespaço’, a rede, conceituados por Pierre Lévy
(2003) como o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores, especificando não apenas a infraestrutura material da comunicação
digital, mas o universo de informação que ele abriga, assim como as pessoas que
navegam e alimentam esse universo.
Pierre Lévy (2003) também caracteriza ‘cibercultura’, como o conjunto de
técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento
e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.
Manovich (2015) ressaltou também como ciência da cultura, o volume de
conteúdo digital on-line e interações com o usuário.

2.5 As mudanças nas Bibliotecas com a “TIC”

Ao longo de sua trajetória, as bibliotecas passaram por mudanças significativas
e com o desenvolvimento tecnológico, acentuaram-se essas transformações.
Os avanços tecnológicos proporcionaram possibilidades e mudanças
principalmente no armazenamento e disponibilidade do acervo pelas bibliotecas, com
a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação – “TICs”.
Devido a junção dos sistemas de comunicação, tecnologias da informação e
crescimento das redes integradas, uma mudança contemporânea de paradigma
ocorreu, de uma sociedade, antes com foco na indústria, para uma sociedade agora
baseada na informação, a Sociedade da Informação evidenciada por Castells (2000).
Santos (2014) destacou exemplos como: as bases de dados on-line, catálogos
eletrônicos, simplificação da transmissão de documentos, coleções digitais.
As bibliotecas tradicionais passaram, com o uso das tecnologias, agregar
novas atividades e funções, incorporando documentos como: periódicos, jornais
(hemeroteca), mapas (mapoteca), CD-ROMs, vídeos (vídeotecas), slides em seus
acervos. (SANTOS, 2014)
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Os bibliotecários passaram a interagir com os usuários, segundo exposto por
Santos (2014) não só no processo tradicional da busca por documentos solicitados,
mas também no processo de geração do conhecimento, gerenciamento de
informações digitais, auxílio da busca de informações, permitindo a dinamização dos
processos de recuperação e disseminação da informação.
Sayão (2009) afirmou que com a era digital, mecanismos eletrônicos passaram
a facilitar a localização da demanda informacional, interligando usuários e recursos,
projetando a biblioteca ao nível de cooperação e visibilidade mundial.
Para os educadores e os professores que sempre tiveram uma relação de
colaboração quase que simbiótica com as bibliotecas tradicionais, as bibliotecas
digitais podem ser um meio de ampliar essa relação clássica. (SAYÃO, 2009)
Isso acontece, na medida em que a digitalização se torna um meio de preservar
os conteúdos raros, únicos ou frágeis, ao mesmo tempo em que proporciona acesso
universal a representações digitais desses conteúdos através das bibliotecas e
arquivos digitais. Surge o termo apontado por Jesus; Cunha (2019) como biblioteca
híbrida, resultado dessa evolução tecnológica com objetos físicos e digitais compondo
o acervo das bibliotecas.
Destacando o acesso a publicações em papel e no formato digital, uma
biblioteca convencional que também oferece produtos e serviços informacionais
eletrônicos.
Segundo Chartier (1998, p.153) “a biblioteca eletrônica sem muros é uma
promessa do futuro, mas a biblioteca material, na sua função de preservação das
formas sucessivas da cultura escrita, tem, ela também, um futuro necessário”.
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2.6 Das híbridas às bibliotecas do futuro

Conforme Navarrete (2017), as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), permitiram que as bibliotecas melhorassem a gestão de organização,
armazenamento e acesso à documentação em papel e em suporte eletrônico.
Uma biblioteca tradicional que também oferece produtos e serviços
informacionais eletrônicos, acesso em sistemas informatizados, por exemplo, são
chamadas por Cunha; Cavalcanti (2008) como bibliotecas híbridas.
Santos (2014) caracteriza que as bibliotecas modernas devem permitir o
acesso remoto pelo usuário, por meio de um dispositivo conectado a uma rede,
proporcionando a possibilidade de utilizar simultaneamente o mesmo documento.
Disponibilizar coleções, onde possa ser acessado não somente a referência
bibliográfica, mas também o texto em completo ou em partes com a utilização de
diversos suportes da informação. (SANTOS, 2014)
As bibliotecas atuais, nesse período de transição tecnológica, são conhecidas
como híbridas, pois não estão totalmente impressas, nem totalmente digitais,
disponibilizando dessa forma, uma maior flexibilidade dos serviços oferecidos, com a
integração dos suportes impressos e digitais. (CUNHA; CAVALCANTI, 2008)
O seu papel social se ampliou continuando a coordenar e facilitar a preservação
do conhecimento, expressão cultural e intelectual da sociedade e dos usuários, com
a utilização de formatos tradicionais e digitais, conforme destacado por Santos (2014).
Segundo Cunha (2000, p. 257):
Assim, apesar das dificuldades financeiras que tradicionalmente a
biblioteca enfrenta, as novas tecnologias foram, paulatinamente,
incorporadas às suas atividades, provando mudanças internas e na
maneira de prover produtos e serviços aos usuários.
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Entretanto, é importante assinalar que vai ficando cada vez mais nítido que
essa visão expandida de biblioteca exige novas reflexões sobre os modelos de
informação e de serviços sobre os quais elas estarão baseadas. (SAYÃO, 2009)
O progresso tecnológico mudou a maneira como as bibliotecas fazem o seu
trabalho, mas não a razão deste.
Ainda que desenvolvimentos tecnológicos mais contundentes, como a conexão
de um computador a outro numa cadeia contínua pelo mundo afora, possam alterar o
conceito fundamental de biblioteca no século XXI, podemos supor que “a tecnologia
não vai mudar substancialmente o negócio das bibliotecas, que é conectar pessoas
com informações”. (KUNY; CLEVELAND, 1998, p. 1)
Salientou Fonseca (2007) da importância de uma mudança de paradigma no
conceito de biblioteca, com uma visão menos preocupada com a coleção de livros e
outros documentos, devidamente classificados e catalogados e mais atentos à
orientação e fornecimento de informações aos usuários.
Yepez (2000) considerou a Universidade como foco de socialização dos
conhecimentos e sua biblioteca como instrumento dessa socialização.
Segundo Bernheim; Chauí (2008), a biblioteca integrante do sistema
universitário

tem

complementaridade,

a

característica

enriquecimento

da
mútuo

interdisciplinaridade
e

conjunção

de

que

“implica

conhecimentos

disciplinares”.
Assim, as bibliotecas terão que adaptar-se aos novos tempos para irem ao
encontro das necessidades dos novos usuários, com seu papel inovador.
Conforme abordado por Lévy (1993), o compartilhamento da memória, da
imaginação e percepção, resulta na aprendizagem coletiva sendo marcado por trocas
constantes. A inteligência coletiva resulta de uma mobilização efetiva de
competências com o objetivo do reconhecimento e enriquecimento mútuo das
pessoas.
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Para tanto, Jesus; Cunha (2019) alertaram sobre a importância de um trabalho
colaborativo e sobre o desenvolvimento de instrumentos que possibilitem uma
interação maior e melhor entre as partes envolvidas.
Quando valorizamos o outro, de acordo com seus vários saberes, permitimos
que se identifique de um modo novo e positivo e contribuímos para mobilizá-lo em
sentimentos de reconhecimento, que facilitarão a implicação subjetiva de outras
pessoas em projetos coletivos. (LÉVY, 2007)
Conforme abordado por Camargo (2010) uma biblioteca não se faz apenas com
caixas de livros novos ou equipamentos, mas com a consciência da importância
daquele espaço como um organismo vivo, ativo e transformador na vida do ser
humano.
Visando este desenvolvimento, as bibliotecas estão caminhando para uma
nova prática de inovação, com foco na “cocriação” com os usuários e que pressupõe
a inclusão dos usuários e a ativação do conhecimento que eles podem não estar
cientes de ter. Eles deixam de ser aqueles para os quais planejamos e passam a fazer
parte do projeto. Aumenta-se o senso de propriedade e o comprometimento dos
usuários em relação à sua biblioteca. (BECH-PETERSEN, 2016)
O papel da cocriação como fenomenologia da interação social, evidente em
todas as esferas da atividade humana, sobretudo na educação e pesquisa, foi
destacado por Franco (2012, p. 20), ressaltando ainda:
O florescimento nos últimos anos de ambientes de cocriação, tem surgido
de diversas formas, em vários lugares. A única condição para neles
interagir é o desejo de interagir, a partir da apresentação de uma ideia ou
da livre adesão a uma ideia já apresentada. Configura-se, a partir daí, uma
comunidade de aprendizagem-criação, as novas ideias combinadas são
transformadas em projetos.

Essa onda inovadora não está somente no campo dos documentos ou da
informação e comunicação, mas terá uma conexão muito mais forte com a educação,
evoluindo para a transformação das bibliotecas em centros inovadores, com
instalações que seriam a real biblioteca do futuro. (JESUS; CUNHA, 2019)
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2.7 Bibliotecas como Centro de Recursos para Aprendizagem

Em meio as mudanças constantes da sociedade, em virtude dos avanços das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), conforme abordado por Castro
(2000, p. 4) a informação foi a que maior impacto causou desde século XX, na medida
em que não obedece às fronteiras geográficas, linguísticas, culturais, políticas,
educacionais.
No conceito de educação se exige cada vez mais a “qualidade, flexibilidade e
acessibilidade no tempo e no espaço, por intermédio das Tecnologias da Informação”.
(CASTRO, 2000, p.5)
Diante desse cenário, em uma sociedade caracterizada por Castells (2003)
como sociedade da informação, as bibliotecas tem cada vez mais necessidade de se
renovar, com foco no usuário e nesse contexto surgem os Centros de Recursos para
Aprendizagem e Investigação - CRAI, que vem como uma nova forma de integrar e
colaborar para essas mudanças. (SAVICKAS et.al., 2014)
Segundo Navarrete (2017) os Centros de Recursos para Aprendizagem e
Investigação (CRAI) podem ser definidos como um espaço dinâmico, que
proporcionem experimentações e experiências, trazendo para a comunidade uma
variedade educacional de materiais bibliográficos, não-bibliográfico, recursos
tecnológicos, métodos de ensino e serviços de informação, que visam facilitar e
melhorar os processos de aprendizagem.
Com a finalidade de atender às novas necessidades de aprendizagem, SerratBrustenga; Sunyer-Lázaro (2008) destacaram que a utilização das bibliotecas como
Centros de Recursos podem proporcionar a interação, pesquisa, formação integral e
lazer da comunidade universitária.
Com relação à integração da biblioteca, Castro Filho; Vergueiro e Silva (2011)
reforçaram que “colaboração” é uma palavra-chave para que se alcance resultados
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positivos no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as duas tem entre seus
principais objetivos a formação do aluno e a educação continuada.
Navarrete (2017) ressaltou ainda que as bibliotecas como CRAI teriam como
foco o incentivo e fornecimento de recursos de informação, que auxiliariam o usuário
a desenvolver o “pensar”, tomar decisões, resolver problemas, gerar informação.
Dentre as diversas técnicas utilizadas para o despertar criativo e inovador,
como uma ferramenta centrada no indivíduo, podemos destacar o Design Thinking,
que estimula o compartilhamento de ideias para chegar ao novo. (TORQUATO;
WILLERDING; LAPOLLI, 2015)

2.8 Bibliotecas e Inovação – o uso da ferramenta Design Thinking

Implementar processos de interação e comunicação que favoreçam a criação
de comunidades críticas na aprendizagem são importantes e segundo Savickas et.al.
(2014) fazem parte dessa nova visão, das bibliotecas como centro de recursos.
E nessa busca por processos de interação, inovar é uma ferramenta
importante, desaprender a maneira como fazemos coisas, distanciar-nos de ideias
preconcebidas e abstraí-nos a partir de soluções atuais, afirmou Burguillos (2016).
Na busca pela inovação, uma ferramenta de trabalho centrada no indivíduo,
que tem se mostrado eficaz, segundo Torquato; Willerding; Lapolli (2015) é o Design
Thinking, que visa estimular a geração e o compartilhamento de ideias para chegar
ao novo, buscando soluções criativas, com o propósito de transformar desafios em
oportunidades e projeto inovadores.
O conceito é melhor representado como “[...] um conjunto de princípios que
podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas”.
(BROWN, 2010, p.6)
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De acordo com Juliani; Cavaglieri; Machado (2015 apud LOCKWOOD, 2010),
o design thinking é a reunião de três qualidades: pensamento, raciocínio e pesquisa,
cujo objetivo é envolver a todos em um processo de integração, o qual pode ser
aplicado a produtos, serviços e outros projetos.
Esta forma de pensar e ver o mundo, teve um marco inicial no ano de 1969,
com Herbert A. Simon, na Engenharia e a partir de 1973, com Robert McKim Rolf
Faste, que se definiu e popularizou o conceito de “Design Thinking” na forma de ação
criativa.
O Designt Thinking (DT) definido por Brown (2010) é uma inovação que tem
como foco central o indivíduo, na qual o designer busca compreender as
preocupações das pessoas que está estudando, para assim melhorar seu produto ou
serviço, com o intuito de fazer desse produto ou serviço uma ajuda real para o usuário.
O DT “é uma poderosa ferramenta de inovação que serve para melhorar ou
transformar qualquer produto, serviço ou processo, [...] combina habilidades analíticas
e criativas, de forma resumida e clara”. (PONTI, 2015, p.176)
É importante ressaltar que para Tim Brown (2010), para desenvolver um perfil
de Design Thinker, é necessário o foco para o envolvimento da “empatia”, que pode
ser definida como a capacidade de ver ou imaginar o mundo por diferentes pontos de
vista (colegas, clientes, usuários). Deve priorizar a pessoa, em outras palavras, é a
pessoa que tem a capacidade de se pôr no lugar do outro.
Com pensamento integrador, o designer tem que ter a habilidade de não só
focar nos processos analíticos, com também deve ser capaz de questionar e ver tudo
aquilo que é importante para conseguir a melhoria. (BROWN, 2010)
Além dessas caraterísticas, o designer também deve ser otimista,
experimentador, questionador e colaborador para enxergar todas as possibilidades da
melhor maneira, ter soluções criativas, que orientem para novos caminhos e ser capaz
de se relacionar com outras pessoas de outras especialidades.
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Dessa forma, para o desenvolvimento de um projeto que implique DT, deve-se
ter uma forte equipe multidisciplinar, que segundo Ramirez; Zaninelli (2017, apud
STEINBECK, 2011 p. 28):
É adquirir conhecimentos básicos sobre os usuários e sobre a situação
ou problema geral. Compreender - conseguir empatia com os usuários
enxergando-os de perto. Observar - criar um usuário típico para o qual
se está desenhando uma solução ou um produto. Definir - o ponto de
vista.

O Design Thinking pode ser resumido em três fases principais, de acordo com
Vianna et.al. (2012), conforme demonstrado abaixo:

Quadro 2 - Fases do Design Thinking

Imersão

Ideação

Fase na qual se experimenta a empatia como característica
fundamental, em que há aproximação do contexto do
problema, passando para o ponto de vista do usuário em
questão
Após compreender as necessidades e os problemas dos
usuários, passa-se a etapa de criação de ideias que esboçam
o desenvolvimento do produto
Nessa etapa, ocorre a validação do processo criativo, pois com
o protótipo é possível reconhecer o modo prático, identificando
se o produto oferece aquilo que os usuários necessitam ou se
deve voltar aos testes e correções.

Prototipação
Fonte: Do autor (2020)

Segundo Burguillos (2016), na imersão ou inspiração, se mergulha no
problema, na vida dos usuários, para entender suas necessidades, uma etapa de
pesquisas.
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Na fase de ideação, tem como finalidade criar cenários e rascunhos utilizando
ferramentas como brainstorming, para definir um ponto de referência e a partir dele
empregar esse pensamento integrador, o modo de pensar do designer thinker.
(RAMIREZ; ZANINELLI, 2017)
Vianna et al. (2012, p.102), explicou que “[...] é importante que haja variedade
de perfis de pessoas envolvidas no processo de geração de ideias [...]”, pois na
“ideação” os usuários devem fazer parte desse processo de criação.
A próxima etapa, a prototipação, deve-se levar esses rascunhos ao consumidor
para que ele relate a sua experiência e, segundo Ramirez; Zaninelli (2017) possa criar
o protótipo, para depois testá-lo com o usuário.
Brown (2010) ressaltou que por meio da prototipação podem ser identificados
os pontos fortes e fracos, com novas orientações para os outros projetos, finalizando
com a implementação do produto, serviço ou processo.
O protótipo é muito relevante no DT, pois significa transformar a ideia inicial em
“realidade”, em algo tangível, que a equipe multidisciplinar pode testar, melhorar e
repensar a inovação, com o propósito de satisfazer a necessidade do usuário (PONTI,
2015).
Todo o processo inicial está baseado na ideia de criar oportunidades e soluções
(pensamento divergente) para somente depois começar a trabalhar na escolha das
melhores soluções (pensamento convergente) destacou Bonini; Endo (2013).
O foco está na melhoria da experiência do cliente, nessa etapa de
prototipagem.
O design thinking aborda conceitos como multidisciplinaridade, colaboração e
tangibilidade de pensamentos e processos com vistas à inovação, com foco no bemestar das pessoas. (LIRA et.al, 2019)

36

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

Segundo Vianna et.al. (2012, p.14) o DT se mostra eficaz na busca por
processos inovadores, onde caracterizou que “é pensando de maneira abdutiva que
o designer constantemente desafia seus padrões, fazendo e desfazendo conjecturas
e transformando-as em oportunidades para a inovação”.

Quadro 3 - Origens do Design Thinking

Fonte: Adaptado de Ramírez; Zaninelli (2017, p. 65)
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2.8.1 Design Thinking em Bibliotecas
Jungmann; Bonetti (2010) afirmaram que para uma organização ser inovadora
é primordial que exista sinergia entre as lideranças e integrantes da equipe, visando
à complementaridade e à convergência de esforços e conhecimentos para o
desenvolvimento de soluções inovadoras.
Uma das práticas adotadas por diversas organizações para soluções de
problemas complexos é o Design Thinking.
O Design Thinking “[...] se refere à maneira do designer de pensar [...]”, ou seja,
é um processo multifásico e não linear, do qual as organizações não estão habituadas,
mas as que adotam o processo de Design Thinking se sobressaem em relação à
concorrência, pois estão continuamente redesenhando seus modelos de negócios
visando avançar no processo de inovação e eficiência (VIANNA et al., 2012, p. 13),
conforme Figura 1.
Figura 1 - Design Thinking para bibliotecas.

Fonte: Adaptado de IDEO (2017)
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O DT pode ser utilizado como forma de proporcionar uma nova visão, avaliar
os espaços disponíveis, com foco na experiência do indivíduo, com o objetivo de
responder adequadamente às necessidades do ambiente, enquanto prestador de
serviços para os usuários. (LIRA et.al. 2019, apud REDDACLIFF, 2017)

2.8.2 Exemplos de Casos de DT aplicado em Bibliotecas
Uma biblioteca modelo, segundo Petersen (2016), da geração de bibliotecas
modernas e híbridas na Escandinávia, Dokk1 é um exemplo da aplicação do Design
Thinking.
A ideia básica no projeto do edifício era que o espaço da biblioteca fosse um
espaço urbano coberto, destinado às pessoas, não apenas livros, sendo um projeto
participativo.
Inúmeras transformações foram proporcionadas com o projeto Dokk1, como
um edifício inclusivo e aberto, que cria um espaço animado, capaz de abrir um diálogo
e envolver usuários, parceiros, para desempenhar um papel central na criação.
(PETERSEN, 2016). Utilizando a caixa de ferramentas de design thinking, com uma
abordagem criativa, sendo um processo empático, pode-se inventar soluções para
problemas cotidianos na biblioteca.
Para a aplicação em bibliotecas, vale destacar que o DT se baseia na
capacidade do ser humano em ter intuições, identificar padrões e elaborar ideias com
significado emocional (além do funcional), visto que o DT é utilizado pela biblioteca
como forma de permear o aprendizado do usuário, para verificar a situação de cada
serviço fornecido, para avaliar os espaços desimpedidos, tendo o escopo de
responder corretamente às necessidades do ambiente, enquanto prestador de
serviços para os usuários. (LIRA et.al, 2019 apud REDDACLIFF, 2017)
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Métodos e abordagens para engajar usuários, como a “cocriação” tem como
foco garantir que nossas bibliotecas sejam baseadas nos usuários e suas
necessidades. (PETERSEN, 2016)
Segundo Franco (2012) a cocriação é baseada na interação, constituir
ambientes favoráveis à manifestação dos fenômenos da interação, associados a
inteligência coletiva.
Mudando a visão dos usuários sobre o que uma biblioteca pode ser, com o
papel de reinventar a biblioteca física, Petersen (2016) destacou uma lição, muitas
vezes são técnicas elementares que têm o maior impacto.
De outro modo, Roque; Vieira (2019, apud LUCA; NARAYAN, 2016)
trabalharam a abordagem do Design Thinking para solucionar problemas de
sinalização e ambientação da biblioteca universitária da University of Technology
Sydney (UTS), procurando aperfeiçoar as funções inerentes à orientação, instrução,
direcionamento e até mesmo estético. Chegaram à conclusão de que o uso de
processos que envolvem empatia, definição de problema, ideação de soluções,
prototipagem e testes, podem garantir mudanças significativas nas bibliotecas por
intermédio de soluções relativamente econômicas.
O Design Thinking pode orientar os bibliotecários na criação de sistemas de
sinalização, que segundo Roque; Vieira (2019, apud LUCA; NARAYAN, 2016)
contribuam exponencialmente para a experiência dos usuários de qualquer biblioteca.
Por meio da utilização da ferramenta do DT nos sistemas de Bibliotecas de
Bogotá, na Colômbia, Ramirez; Zaninelli (2017) apontaram alguns fatores importantes
que foram levantados na etapa de imersão, como: análise da situação dos serviços
das bibliotecas, ampliar o acesso aos espaços públicos de promoção à leitura da
cidade, distribuir de forma planejada as bibliotecas e o acervo de livros, contribuir com
o melhoramento da qualidade de vida e inclusão social e cultural.
Um dos resultados obtidos foi Bogotá ser considerada pela Unesco como a
primeira cidade latino-americana a ser Capital Mundial do Livro, em 2007. (RAMIREZ;
Zaninelli, 2017)
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Parada (2015) evidenciou a importância do aspecto colaborativo das bibliotecas
como uma das grandes tendências. O autor ressaltou a evolução das bibliotecas em
se tornarem espaços de encontro, nos quais os usuários possam realizar uma
variedade de atividades, incluindo nos espaços, áreas de criação até atuações de
inclusão no mercado de trabalho.
Além das funções tradicionais, Jesus; Cunha (2019) afirmaram que é
necessário pensar as bibliotecas como espaços comunitários, facilitadores da
produção do conhecimento, fruto dos usuários que partilham informações e utilizam a
biblioteca como esse centro de convivência e criação.
Noh (2015) relatou que a questão do espaço físico, amplamente discutida na
literatura; e a mudança parece ser inevitável; a biblioteca, como local físico, deve dar
valor a espaços colaborativos que propiciem um ambiente de desenvolvimento
coletivo, tais como “makerspaces”.

2.8.3 Movimento “Makers”

A universidade é um dos espaços de criação e comunicação do conhecimento,
que segundo Cunha (2000) se materializou sob os mais distintos formatos: “texto,
gráfico, som, algoritmo e simulação da realidade virtual, distribuído em redes
mundiais, em representações digitais, acessíveis a qualquer indivíduo.
Ao longo das últimas décadas, a combinação entre a popularização das
tecnologias de fabricação digital e a revolução das tecnologias de informação e
comunicação tem resultado em novas perspectivas quanto a prática do “faça-vocêmesmo”. (TURNER, 2018)
A esse movimento de popularização da manufatura pessoal, por meio de
processos colaborativos, utilizando ferramentas de fabricação digital deu-se o nome
de “movimento maker”. (GERSHENFELD, 2008)
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Turner (2018) compreendeu o movimento “maker” como a ampliação de
projetos de viés pessoal baseado em compartilhamentos de experiências ao longo do
processo. Por este ângulo, os espaços makers podem ser definidos como locais
abertos, onde as pessoas se encontram para trabalhar em projetos reais e
pessoalmente significativos, com o auxílio de especialistas com a utilização de
ferramentas, tanto de alta como de baixa tecnologia. (MAKERSPACE, 2018)
Os makerspaces segundo Costa; Pelegrini (2017, apud Taylor et al, 2016) são
espaços sociais, com oficinas abertas que disponibilizam diversas ferramentas e
equipamentos, possibilitando o desenvolvimento de projetos individuais ou
colaborativos para que pessoas com diferentes habilidades e interesses comuns
possam colaborar e aprender uns com os outros.
Estas comunidades do “fazer”, ainda que localizadas, permitem uma ampla
dispersão do conhecimento gerado, disseminando colaborativamente a inovação
através das redes e espaços de encontro físico. (COSTA, PELEGRINI, 2017)
Segundo Agustini (2014) makerspaces, laboratórios de fabricação digital,
fablabs, hackerspaces são vários os termos utilizados para descrever estas
comunidades e, embora as atividades, o grau de envolvimento, os espaços e os
objetivos possam ser diferenciados, muitas das práticas são sobrepostas, pois estes
espaços abrigam atividades coletivas que buscam a construção e a difusão de formas
alternativas de cultura material.
Os Living Labs, por exemplo, geram inovação social, atuam intermediando
usuários com empresas e instituições públicas por meio da captura e codificação dos
conhecimentos, em ambientes da vida real na busca de novas soluções, serviços ou
novos modelos de negócio. (SILVA, 2012)
Mazzuco; Teixeira (2017) ressaltaram que estes intermediários variam entre
incubadoras públicas ou privadas, consultores de inovação, agências regionais de
inovação e parques científicos ou tecnológicos.
O conceito de laboratórios de fabricação digital foi utilizado para designar
espaços instalados em ambientes educacionais formais, vinculados geralmente a um
42

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

departamento específico, que segundo Costa; Pelegrini (apud CELANI, 2012) visam
à pesquisa, desenvolvimento e produção de modelos, diferenciando-se dos fablabs
por não possuírem vínculo com o Fab Foundation.
Já os Fablabs são uma plataforma técnica de prototipagem para o aprendizado,
invenção e inovação, com foco no empreendedorismo local, adotado também em
escolas como plataformas para aprendizado baseado em projetos. Conectados a uma
comunidade global de estudantes, educadores, técnicos, pesquisadores e makers
pelo compartilhamento do conhecimento em rede. (COSTA; PELEGRINI apud
TROXLER, 2014)
Os hackerspaces destacado por Costa; Pelegrini (2017) são formados por
pessoas envolvidas com programação e eletrônica, funcionam como laboratórios
comunitários, seguindo a ética hacker.
Para Monfredini; Frosch (2019), a revolução tecnológica aponta para um
modelo adequado ao tempo atual, caracterizado por inovações, dentre elas a
possibilidade da construção de redes sociais compartilhadas, constituídas por
conexões múltiplas e não sequenciais, o que permite, por parte do usuário, a produção
simultânea e colaborativa de informação e conhecimento no ciberespaço.
São muitas as possibilidades de desenvolvimento de projetos nos espaços
makers, sobretudo quando os participantes possuem acesso ao local e aos
equipamentos de modo público.
Baseado no potencial dos espaços makers, há maior fomentação de valores
inerentes ao empreendedorismo, por conta desse fator, têm sido cada vez mais
incorporado à espaços tradicionais como museus e bibliotecas.
Assim sendo, autores como Batykefer (2013) apontaram que os espaços
makers são uma extensão natural do papel tradicional de bibliotecas como agente
fornecedor de recursos educacionais.
Nisso, fica evidente a necessidade de uma atualização dos espaços literários
nas universidades, para que os usuários acompanhem essas mudanças tecnológicas,
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em que possam desenvolver suas habilidades por meio de espaços interativos, que
promovam a conexão entre seus utilizadores.
3 MATERIAL E MÉTODOS

Além da realização de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2008) e
Vergara (2005) entenderam como a consulta de livros e artigos científicos, que
possibilita ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla, foi
realizada uma pesquisa exploratória.
A pesquisa exploratória que se caracteriza como ferramenta metodológica
mecanicista, entendida por Gil (2008, p. 27), como o tipo de pesquisa que “tem como
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em
vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para
estudos posteriores”.
A pesquisa, além de exploratória, teve caráter descritivo, atendendo Rodrigues
(2006) que considerou esse tipo de pesquisa ideal para observar, registrar, classificar
e interpretar, desde que se use técnicas padronizadas de coleta de dados, como
questionários e observação sistemática.
É um modelo de pesquisa que busca registrar as inter-relações entre os fatores
influenciadores da pesquisa e seus potenciais para alcançar os objetivos.
O manual de Oslo alerta para que “[...] a população alvo de uma pesquisa de
inovação deve ser o mais uniforme possível. No caso de pesquisas por amostragem...
para as empresas menores, deve-se definir uma amostra aleatória por tamanho e
setor.” (OCDE, 2005, p.26)
A coleta de dados foi conduzida pela plataforma Google e seu aplicativo Google
Forms, a partir de seus formulários, com validação acadêmica apresentada por Mota
(2019), e recomendada por apresentar possibilidade de acesso em qualquer tempo
ou local; agiliza a coleta de dados, além de ter proporcionado uma análise dos
resultados. Há também, a facilidade de acesso e usabilidade, entre outros benefícios.
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Ainda, seguindo o manual de Oslo que recomenda que o questionário precisa
ser curto com instruções claras, para ter um índice de respostas satisfatório. (OCDE,
2005)
Portanto, a pesquisa foi realizada de forma exploratória, descritiva e on-line
como método, sob coleta de dados orientada por um questionário a partir da
observação de um layout de um modelo de biblioteca física com um descritivo sobre
sua usabilidade, sustentada pelo Design Thinking, conforme aprovação Conselho de
Ética em Pesquisa - CAAE 38074920.6.0000.5431.
Os sujeitos da pesquisa foram estudantes e docentes universitários que se
utilizam da biblioteca física numa Instituição de Ensino Superior em Lorena, SP.
A amostra foi composta 97 estudantes e 57 docentes, sendo 51 masculinos,
102 femininos e 1 indivíduo não declarado, de uma universidade, em Lorena, SP.
Receberam um questionário com onze questões (apêndice), sendo oito para
tomar as impressões sobre a usabilidade da biblioteca universitária.
O

acesso

foi

efetuado

por

meio

do

Link

google

form:

https://forms.gle/MysYhFNmNEeodGon7 com um texto introdutório ao questionário
fez a vez do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”.
A partir das respostas coletadas, com base na aceitação dos usuários por meio
do formulário eletrônico, foi prototipado um layout diferenciado para bibliotecas
universitárias, que podem fomentar maiores interações com locais que facilitam o
desenvolvimento de ideias.
Para isso, foi idealizado um modelo (prototipação) de uma biblioteca
universitária, por meio do software “SketchUp”, para enfatizar áreas de ideação,
imersão e prototipação, identificadas por formas geométricas e cores devidamente
referenciadas na legenda.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme apresentado no questionário, que consta no apêndice, no tópico de
Materiais e Métodos, foram aplicadas métricas para analisar os resultados: ambiente
colaborativo; produção coletiva; usabilidade da biblioteca; relevância da proposta para
se produzir conhecimento na universidade a partir da biblioteca.
Foi gerado um formulário eletrônico (google forms), encaminhado para
usuários,

com

11

perguntas,

por

meio

do

link

https://forms.gle/MysYhFNmNEeodGon7, totalizando 154 entrevistados.

Figura 2 - Idade

Fonte: Produzido pelo autor

Inicialmente, as idades do grupo pesquisado, conforme Figura 2, mostrou que
41,55% (64 pessoas) se distribuíram entre as faixas etárias de 17 a 25 anos, sendo a
maioria nessa pesquisa; 11,7% (18 indivíduos) apresentaram idade de 26 a 33 anos;
20,12% (31 pessoas) de 34 a 42 anos. Por fim, 15,6% (24 indivíduos) de 43 a 51 anos;
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9,74% (15 pessoas) para os de 52 a 60 anos e, apenas 1,29% (2 pessoas) maiores
de 61 anos. Na segunda questão, se referiu aos gêneros dos indivíduos, conforme
Figura 3.

Figura 3 – Gênero

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS
Gênero, 2020
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Fonte: Produzido pelo autor.

Com relação a segunda questão (Figura 3), o maior número de entrevistado foi
o sexo feminino, com 66,3% (102 pessoas) e, 33,1% (51 pessoas) do sexo masculino.
Lembrando que 1 (uma) pessoa preferiu não declarar.
Na terceira questão foram tratados os tipos de universitários, sendo eles
participantes da categoria de alunos ou professores, segundo a Figura 4, com 62,98%
(97 entrevistados) são estudantes e 37,02% (57 pessoas) são professores.
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Figura 4 - Tipo de Universitário

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS Tipo de universitário, 2020
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Fonte: Produzido pelo autor.

O que ressalta a amplitude do público-alvo, tanto para o corpo docente, quanto
a consideração também do corpo estudantil universitário. Isso demonstra a verificação
mais completa das impressões dos usuários quanto à usabilidade de um modelo de
uso colaborativo de biblioteca universitária, conforme objetivo secundário exposto na
introdução da presente pesquisa.
Adiante, na quarta pergunta foi questionado se as bibliotecas são consideradas
espaços de criação e comunicação do conhecimento, segundo Figura 5. Diante disso,
77,33% (119 pessoas) concordam totalmente com a afirmação que as bibliotecas das
universidades são um dos espaços de criação e comunicação do conhecimento, o que
comprova a justificativa da pesquisa, demonstrando também a importância do
investimento nos objetivos propostos, convalidando a propositura de um redesenho
da usabilidade de bibliotecas universitárias físicas para usuários acadêmicos.
Concordaram parcialmente com a afirmação 22,07% (34 indivíduos) e apenas 1
pessoa não concordou com o exposto.
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Figura 5 - Bibliotecas - espaços de criação e comunicação do conhecimento

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS Sobre a afirmação: As bibliotecas das universidades são um
dos espaços de criação e comunicação do conhecimento.
2020
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Fonte: Produzido pelo autor.

Percebe-se que esse resultado corrobora com o apontado por Parada (2015)
que destacou a importância do aspecto colaborativo das bibliotecas, tornando-se
espaços de encontro e áreas de criação.
Logo após, na quinta questão, foi indagado se a biblioteca universitária pode
ser considerada como uma fábrica de ideias, conforme observado na Figura 6. Neste
caso, 57,14% (88 entrevistados) concordaram totalmente com a afirmação. Outros
39,62% (61 pessoas) concordaram parcialmente com a afirmativa e 3,24% (5
pessoas) não concordaram com o exposto.
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Figura 6 - A biblioteca universitária - “fábrica de ideias”

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS
UNIVERSITÁRIAS Sobre a afirmação: A biblioteca
universitária pode ser considerada como uma “fábrica de
ideias”. 2020
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Fonte: Produzido pelo autor.

Contudo, isso evidencia o pensamento de Yepes (2000) em que a biblioteca
universitária foi nomeada como uma “fábrica de ideias”, conforme ressaltado na
introdução e corpo da pesquisa, destacando o conhecimento como matéria prima
fundamental para a criação de novos saberes.
Diante disso, há maior delimitação para a implementação do painel interativo
com a sexta questão, em que é perguntado sobre um possível movimento orientado
dentro da biblioteca, como auxiliador no desenvolvimento de pesquisas, conforme
figura 7.
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Figura 7 - Um movimento orientado pode gerar novas ideias.

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS Sobre a afirmação: Um movimento orientado dentro da
biblioteca pode auxiliar no desenvolvimento da pesquisa e
gerar novas ideias. 2020
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Fonte: Produzido pelo autor.

Nesse cenário, 84,42% (130 pessoas) concordaram totalmente, 15,58% (24
pessoas) concordaram parcialmente e nenhum indivíduo pesquisado respondeu que
não concordará com a afirmação. (Figura 7)
Diante disso, fica evidente a importância do acompanhamento e incentivos aos
programas de inovações dentro das bibliotecas das Instituições de Ensino Superior IES.
Torquato;

Willerding;

Lapolli

(2015)

consideraram

o

indivíduo

como

personagem gerador de conhecimento e agente do processo de inovação, interagindo
e compartilhando seus conhecimentos com os demais membros do grupo.
Dando continuidade, na sétima questão, foi perguntado se as bibliotecas devem
criar metodologias que organizem a pesquisa e deem autonomia ao usuário, conforme
apontado na Figura 8.
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Figura 8 - Criar metodologias que organizem a pesquisa e deem autonomia ao usuário

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS - Sobre a
afirmação: A biblioteca deve criar metodologias que organizem
a pesquisa e deem autonomia ao usuário para criar novos usos
dos conceitos apresentados pelos autores. 2020
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Fonte: Produzido pelo autor

Dessa maneira (Figura 8), 76,6% (118 pessoas) concordaram totalmente com
a afirmação. 21,46% (33 pessoas) concordaram parcialmente e apenas 1,94% (3
pessoas) não concordaram com a questão.
Esse resultado demostra o quanto ainda é pertinente compreender o ambiente
colaborativo, conforme Vygotsky (2007) quando apresenta elementos de construção
coletiva do conhecimento como uma estratégia de aprender com os pares, para a
solução de problemas.
A oitava questão, indagou se a biblioteca deve favorecer um espaço mais
interativo e colaborativo para seus usuários, conforme figura 9, a seguir.
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Figura 9 - Fomentar e favorecer um espaço para usuários comuniquem suas impressões

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS - Sobre
a afirmação: A biblioteca deve fomentar e favorecer um espaço
para que os usuários comuniquem suas impressões sobre os
temas lidos, bem como suas ideias derivadas dessas
impressões.2020
140
120

119

100
80
60
32

40
20

3
0
concordo totalmente

concordo parcialmente

não concordo

Fonte: Produzido pelo autor.

Nessa questão, 77,3% (119 pessoas), concordaram totalmente com o exposto,
20,76% (32 pessoas) concordaram parcialmente e apenas 1,94% (3 pessoas) não
concordaram com a afirmação. (Figura 9)
O que demonstra a maioria dos entrevistados como adeptos à solução
estruturada para capturar as iniciativas e ideias de um grupo social, promovendo a
colaboração em torno de um objeto de estudo, por meio do uso do painel interativo e
repaginação do espaço físico da biblioteca universitária, conforme Noh (2015) relatou
sobre a importância dos espaços colaborativos nas bibliotecas, que propiciem um
ambiente de desenvolvimento coletivo, tais como “makerspaces”.
Já na antepenúltima questão, foi perguntado se as bibliotecas devem ser
espaços de construção do conhecimento, conforme figura 10.
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Figura 10 - Bibliotecas - espaços que promovam a construção coletiva do conhecimento

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS - Sobre
a afirmação: As bibliotecas devem ser espaços que promovam
a construção coletiva do conhecimento. 2020
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Fonte: Produzido pelo autor

Nessa questão (Figura 10), 87,01% (134 entrevistados) concordam totalmente
com o afirmado, 11,6% (18 pessoas) concordam parcialmente e apenas 1,39% (2
pessoas) não concordam com o exposto. Isso evidencia que a metodologia na forma
de painel interativo e colaborativo, abre um canal para a captação de ideias, fomenta
a inovação; consolida o modelo de colaboração e gera cultura de serviços, conforme
apontado anteriormente por Zappa (2010).
A penúltima questão, indaga se um painel colaborativo de ideias, isto é, um
lugar para afixar as ideias e impressões sobre objeto de estudo, poderia ser um
ambiente de interação entre os usuários, conforme figura abaixo.
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Figura 11 - Painel colaborativo de ideias - ambiente de interação entre os usuários.

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS Sobre a afirmação: Um painel colaborativo de ideias, isto é,
um lugar na biblioteca para afixar as ideias e impressões
sobre o objeto de estudo pode ser o ambiente de interação
entre os usuários.
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Fonte: Produzido pelo autor.

O resultado dessa pergunta (Figura 11) encontra-se em 74,02% (114 pessoas)
que concordam totalmente com o exposto, 24,02% (37 pessoas) que concordam
parcialmente com o exposto e apenas 1,96% (3 pessoas) não concordam com a
afirmação. Isso ressalta a devida aplicabilidade de uma biblioteca colaborativa com
espaço para se produzir conhecimento de forma compartilhada com os usuários.
Por fim, a última questão versou sobre a usabilidade de uma biblioteca deve
promover um movimento capaz de motivar os usuários a fazer o registro criativo das
ideias dos autores pesquisados, de forma pública, anônima ou não, ou seja, do devido
uso do painel interativo.
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Figura 12 - A usabilidade de uma biblioteca – motivar os usuários a fazer o
registro criativo das ideias dos autores pesquisados

USABILIDADE DE BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS Sobre a afirmação: A usabilidade de uma biblioteca deve
promover um movimento capaz de motivar os usuários a
fazer o registro criativo das ideias dos autores
pesquisados, de forma pública, anônima ou não
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Fonte: Produzido pelo autor.

Nessa última questão, 78,6% (121 entrevistados) concordam totalmente com o
exposto, 18,9% (29 participantes) concordam parcialmente e apenas 2,5% (4
pessoas) não concordam com a afirmação. (Figura 12)
Percebe-se com a análise dos resultados das três últimas questões (Figuras
10,11 e 12), que a medição da usabilidade da proposta de uma biblioteca colaborativa
seria um modelo com aprovação positiva, denominado por modelo empírico, que se
consolidaria em um ambiente de maior interação e colaboração entre os usuários,
conforme evidenciado por Jesus; Cunha (2019) que afirmaram a necessidade de
pensar as bibliotecas como centros de convivência e criação, espaços comunitários
facilitadores da produção do conhecimento, fruto dos usuários que partilham
informações.
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4.1 Propostas para Bibliotecas Universitárias
4.1.1 Um Novo Layout com base no Design Thinking

A partir das respostas coletadas, com base na aceitação dos usuários por meio
do formulário eletrônico foi prototipado um layout diferenciado para bibliotecas
universitárias, em que promovam maiores interações, por meio de locais que facilitem
o desenvolvimento de ideias.
Foi idealizado um modelo de uma biblioteca universitária, por meio do software
“SketchUp”, conforme figuras abaixo, buscando um ambiente aberto, com áreas que
favoreçam a troca de ideias, espaços funcionais, quadros brancos, visando o
compartilhamento de informações e conhecimentos entre os usuários.
Conforme destacado na Figura 20, foram enfatizadas as áreas de ideação,
imersão e prototipação nas Bibliotecas, inspiradas nas etapas do Design Thinking,
sendo identificadas por formas geométricas e cores, devidamente referenciadas na
legenda.
Ressaltadas áreas de imersão, onde a pesquisa é necessária para se
aprofundar na resolução de problemas, representados pelos computadores de acesso
ao acervo ou on-line e as estantes com as obras.
Já na área de ideação, o momento é de criação, desenvolvimento de ideias por
meio do convívio e locais que possam proporcionar e estimular essa troca, como
exemplo, os quadros brancos para atividades como “brainstorming”. Na fase da
prototipação, o fechamento e teste das ideias, possíveis acertos ou mesmo o retorno
às áreas anteriores.
4.1.2 Painel Interativo – compartilhando experiências
Estão emergindo novas formas organizacionais, que colocam as pessoas em
um circuito de feedback, em que suas ideias, raciocínios e sensações podem ser
percebidas, conforme Torquato; Willerding; Lapolli (2015) afirmaram onde o indivíduo
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é visto como personagem gerador de conhecimento e agente do processo de
inovação, interagindo e compartilhando seus conhecimentos com os demais membros
do grupo.
Para Bevan (1998), o uso de ferramentas empíricas para medir a usabilidade
de um produto ou serviço entre os usuários, melhora a aceitação do objeto avaliado e
gera propensão à confiança num sistema bem projetado, com acesso a
funcionalidades que o tornem fácil de se utilizar.
Essa metodologia na forma de painel interativo e colaborativo abre um canal
para a captação de ideias, fomenta a inovação; consolida o modelo de colaboração e
gera cultura de serviços. (ZAPPA, 2010)
Podendo ser aplicado segundo métricas orientadas para a qualidade da
diversão, bem-estar, eficácia coletiva, estética, criatividade, suporte para o
desenvolvimento humano, entre outras características pertinentes ao objeto de
estudo, sugerido por Cockton (2012).
Tendo como base as respostas coletadas e a aceitação dos usuários sobre um
painel colaborativo de ideias, foi proposto no novo layout, conforme Figura 15, a
utilização de um painel interativo onde os usuários podem compartilhar ideias de
diferentes autores, dicas de obras e conteúdos pesquisados, por meio de papéis
adesivos, conhecidos como “post-its”, para que outros também tenham essa visão
ampla sobre assuntos de diversas áreas.
Vale ressaltar, que o painel interativo possui as três figuras geométricas,
representando as etapas do DT, pois registra diferentes pontos de vista.
Imersão para os visualizadores do painel, que buscam novas informações de
diferentes autores, ideação para os que deixam ideias de autores no painel, assim
como a leitura dinâmica de diferentes autores, colocando as próprias ideias em
discussão.
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Por fim, também há prototipação para os que já produziram suas ideias e
compartilham com os próximos usuários, fixando “post-its”.

Figura 13 - Visão Geral – Novo Layout para Bibliotecas

Fonte: do autor (2020)

Nessa visão geral (Figura 13), fica evidente a amplitude da conexão gerada
entre os usuários, visto as áreas de ideação expostas, com maior conforto, fazendo
com que o indivíduo se sinta mais acolhido e disposto a “idear”, compartilhando
experiências da pesquisa com maior facilidade, traduzindo o que Parada (2015)
sugere para os espaços de biblioteca, como áreas de encontro e criação.
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Figura 14 - 3D Espaço de imersão entre os usuários

Fonte: do autor (2020)

Figura 15 - Painel Interativo – compartilhamento

Fonte: do autor (2020)
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Nas figuras 14 e 15, se visualiza o painel interativo que é implementado como
ideia principal no Sketch, trazendo a possibilidade de compartilhamento de ideias de
diferentes autores, obras compartilhadas por meio de “post-its”, com dicas dos
usuários sobre conteúdos, para que outros também tenham essa visão ampla sobre
assuntos de diversas áreas.
Alterar o local para um espaço colaborativo e acolhedor torna a produtividade
mais eficaz, conforme apontado por Batykefer (2013) onde os espaços makers são
uma extensão natural do papel tradicional de bibliotecas, como agente fornecedor de
recursos educacionais.

Figura 16 – Visão em 3D – Lateral Biblioteca

Fonte: do autor (2020)

Na biblioteca do futuro deve haver uma área de “cocriação de ideias” (Figura
16) com as opiniões de seus usuários, onde será necessário desenvolver protótipos e
criar em conjunto com esses usuários, ouvir sugestões e reconhecê-los como um
recurso, assim como foi realizado a implementação do Sketch, de acordo com as
61

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

informações coletadas no formulário on-line por meio do Google Forms. (LIA et al.,
2019, apud PETERSEN 2016)
Conforme salientado por Jesus; Cunha (2019) essa onda inovadora terá uma
conexão mais forte com a pesquisa, levando a transformação das bibliotecas em
centros inovadores, com instalações que seriam a real biblioteca do futuro.

Figura 17 - Entrada da biblioteca

Fonte: do autor (2020)

Vale evidenciar, que o acervo da biblioteca será devidamente disposto para
seus usuários (Figura 17), porém de maneira mais organizada, colocando à
disposição dos que estarão na fase de imersão, um espaço que comporte diversos
métodos de pesquisas.
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Nas mesas, os usuários poderão colocar em prática as ideias levantadas
iniciando a fase de prototipações e iterações que vem corroborar com o conceito
apresentado por Vianna et.al. (2012) que ressaltou a etapa da prototipação como a
validação do processo criativo, reconhecendo o modo prático, efetuando testes e
correções.

Figura 18 - Espaços de Imersão e Ideação

Fonte: do autor (2020)

Conforme afirma a IDEO (2015), externamente, a proposta permite mais
envolvimento dos interessados (Figura 18), aumenta a satisfação dos usuários, cria
formas de conexão junto à comunidade e aumenta o número de defensores da
biblioteca.
Um espaço facilitador da produção do conhecimento, fruto dos usuários que
partilham informações, utilizando a biblioteca como um centro de convivência e troca
de experiências. (JESUS; CUNHA, 2019)
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Figura 19 - Espaços de Ideação, quadros brancos e áreas interativas

Fonte: do autor (2020)

Na fase da Ideação (Figura 19), o designer trabalha para desenvolver insights
mediante o processo de brainstorming, para que em seguida possa passar as ideias
do campo teórico para o mundo real, ao experimentar as concepções formuladas.
(IDEO, 2015).
Para isso, promovemos o encontro de experiências por meio de “puffs”,
quadros brancos e espaços para que os usuários possam ter conexão plena e
compartilhamento de experiências, disponibilizando áreas para “idear”.

64

Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e
Inovação - Mestrado Profissional

Figura 20 - Áreas do Design Thinking

Fonte: do autor (2020)

Conforme abordado por Burguillos (2016) na fase da imersão se mergulha no
problema (Figura 20), para entendê-lo completamente, realizando pesquisas, como
exemplo.
A ideação, que é a próxima etapa, constitui o momento para a criação de
cenários, por meio do pensamento integrador, utilizando ferramentas como
brainstorming.
Na prototipação, Browm (2010) ressaltou que podem ser identificados pontos
fortes e fracos, novas orientações para os outros projetos e processos.
Com certeza, o futuro da biblioteca ainda apresenta diversas questões não
exploradas neste trabalho, que tem a pretensão apenas de servir como um botão de
ignição para a exploração dessas inovações e posterior aplicação nas bibliotecas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a Antiguidade, como mostraram Martins (2002) e Romero (2001), em
decorrência da necessidade do homem em registrar todo o conhecimento e
informação adquiridos, surgiram as primeiras bibliotecas, que ao longo do tempo,
passaram por inúmeras transformações.
Quanto aos locais utilizados somente para a guarda de documentos mostrado
por Romero (2001) e Baez (2006) até o surgimento das primeiras impressões, as
bibliotecas têm sua importância ressaltada na evolução histórica do conhecimento
humano. No entanto, com o avanço e o desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), devido as mudanças sociais, culturais, políticas na
sociedade, conforme abordado por Castells (2003) a “sociedade em rede”, novas
formas são incorporadas as bibliotecas, como documentos eletrônicos, sistemas e
parte do acervo informatizados, reclamando novos espaços, novos usos e novas
concepções de espaços de criação, como as bibliotecas.
Com a disponibilidade do eletrônico e do tradicional, surgiu o conceito de
“bibliotecas híbridas” tratado por Cunha; Cavalcanti (2008) e Petersen (2016)
aumentando a flexibilização do acesso aos usuários.
Frente a um cenário de mudanças constantes, neste contexto da “sociedade
da informação” percebe-se a importância de repensar o papel da biblioteca no
processo de aprendizagem nas universidades, com um sentido mais amplo e
inovador, como Centro de Recursos de Aprendizagem e Investigação, onde se faz
necessárias novas adequações.
Com essa concepção voltada para a inovação, o Design Thinking se destacou
como uma ferramenta importante na busca pela adequação dos processos, com foco
no usuário. E a biblioteca se torna um ambiente propício para construção de
conhecimentos coletivos, compartilhamento de ideias, com áreas que propiciem
ideação, convivência.
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Experiências dos usuários, compartilhadas e construídas ao longo de um
processo de colaboração, incentivando resultados criativos, promissores, impactando
positivamente, são pontos destacados por autores, que ressaltam ser importantes no
desenvolvimento nas bibliotecas.
O que se propôs foi pensar um modelo de uma biblioteca universitária como
Centro de Recursos para Aprendizagem, com ambiente acolhedor e aberto, com
áreas de convívio coletivo para se estimular o “idear”, com base nas etapas do Design
Thinking, propiciando locais no ambiente para imersão, ideação e prototipação, locais
de “cocriação”.
Um novo layout que possibilitasse o caminhar para um espaço de
compartilhamento de informações e conhecimento, com locais para compartilhamento
de ideias sobre autores e pesquisas como um painel interativo, onde cada usuário
possa participar do processo e dar sua contribuição na disseminação de ideias, uma
fábrica coletiva de novas propostas de ler o mundo.
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APÊNDICE

Este formulário é parte de um projeto de pesquisa sobre USABILIDADE DE
BIBLIOTECAS FÍSICAS UNIVERSITÁRIAS do Grupo de Pesquisa Laboratório de
Design Sustentável - LADES. Você está sendo convidado para participar da primeira
parte da pesquisa que tem como objetivo verificar as impressões dos alunos sobre a
usabilidade das bibliotecas universitárias e seu uso colaborativo. Será garantido o
anonimato, não há ônus para participar desta pesquisa.
Os questionários serão mantidos on-line em plataforma com excelente controle
de segurança. Todas as informações são absolutamente confidenciais e não poderão
ser usadas para outros objetivos diferentes. Sua participação, respondendo ao
questionário poderá auxiliar no redesenho da usabilidade das bibliotecas físicas nas
universidades.
Agradeço antecipadamente sua atenção e disponibilidade. O LADES se coloca
à disposição para maiores esclarecimentos pelo telefone (12) 98236-4993.
Quaisquer outras dúvidas, também podem ser esclarecidas com o Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro Universitário Teresa D´Ávila – UNIFATEA, sob CAAE
38074920.6.0000.5431.

( ) concordo

( ) não concordo
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Questões para os potenciais usuários do modelo de biblioteca sob intervenção do Design
Thinking (disponibilizado no google forms).

As bibliotecas das universidades são um dos espaços de criação e
comunicação do conhecimento.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
A biblioteca universitária pode ser considerada como uma “fábrica de ideias”.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
Um movimento orientado dentro da biblioteca pode auxiliar no
desenvolvimento da pesquisa e gerar novas ideias.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
A biblioteca deve criar metodologias que organizem a pesquisa e deem
autonomia ao usuário para criar novos usos dos conceitos apresentados
pelos autores.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
A biblioteca deve fomentar e favorecer um espaço para que os usuários
comuniquem suas impressões sobre os temas lidos, bem como suas ideias
derivadas dessas impressões.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
As bibliotecas devem ser espaços que promovam a construção coletiva do
conhecimento.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
Um painel colaborativo de ideias, isto é, um lugar na Biblioteca para afixar as
ideias e impressões sobre o objeto de estudo pode ser o ambiente de
interação entre os usuários e a produção de novos conhecimentos.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
A usabilidade de uma biblioteca deve promover um movimento capaz de
motivar dos usuários a fazer o registro criativo das ideias dos autores
pesquisados, de forma pública, anônima ou não.
( ) não concordo
( ) concordo
( ) concordo totalmente
parcialmente
Gênero ( ) masculino ( ) feminino ( ) não declarar
Idade:
( )Professor ( ) Aluno
Fonte: do autor, 2020.
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