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Como ser uma Bibliotecária Inovadora
Vai ser bibliotecária durante a gestão e não tem ideia por onde começar? Calma!
Respire fundo e confira estas 05 dicas para que você possa ser uma bibliotecária
inovadora e, claro, se apaixonar ainda mais por este cargo.
Dica 01 – Por que não usar datas comemorativas como suas aliadas?
Por exemplo, a reunião vai ser na segunda semana de abril? Por que não falar
sobre o dia do índio, sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira ou, por fim, sobre o
descobrimento do Brasil? Você poderá contar tanto a história por trás da data, bem
como artes que consigam se relacionar com o tema, como o exemplo:
a) Dia do índio (18 de abril): Iracema – livro de José de Alencar que
representa o romantismo brasileiro.
b) Dia do índio (18 de abril) – Xingu – filme dirigido por Cao Hamburguer que
conta a história do desbravamento do Brasil por dois irmãos e a criação do
Parque Nacional do Xingu.
Dica 02 – Traga assuntos pouco conhecidos para a roda!
Leu um livro diferente, ou assistiu alguma série cult recentemente? Por quê não
trazê-los para discussão? Não importa que seja pouco conhecido. Você terá uma
grande missão! Deverá vender o seu peixe, ou melhor, a sua arte (e se você for de
Santos, pode até ser na praia). Além de incentivar suas irmãs, vocês podem formar,
depois da reunião, uma roda de discussão para entender os assuntos que foram
tratados e, mais ainda, tentar dar aquela explicada na cena que ficaram em dúvida.
Dica 03 – Quebre TABUS!
Guarde o raio problematizador para mais tarde! Para falar sobre tabus, muitas
vezes, não é necessário causar. Atente-se a temas, não trazendo polêmicas para a
sala do Bethel que podem acabar desviando a atenção da reunião. Tente sempre
abordar temas polêmicos com sutileza e suavidade, como por exemplo:
a) A série Atypical que aborda a vida de um adolescente com autismo e suas
relações com família, amigos e escola.
b) A séria My Mad Fat Diary, uma série que nos ensina a amar nosso corpo do
jeito que ele é, sem a necessidade de incentivar, mais ainda, preconceitos.
Dica 04 – Time que está ganhando não se mexe!
O ditado é antigo, mas faz muito sentido! Às vezes, inovar é simplesmente falar
sobre o que todo mundo ama e já até virou clássico. Por quê? Bom, de vez em quando
trazer assuntos já conhecidos é uma boa forma de trazer uma nova visão sobre o
assunto, inovando a sua interpretação e, muitas vezes, atualizando-o para a nossa
atualidade e realidade.
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Dica 05 – Não há limites na arte!
Eu sei, só há exemplos de livros, séries e filmes neste texto. Mas, isso é
proposital para te dizer que: Não se limite! Traga os mais diversos conteúdos
diferenciados, como cantores, pintores, poetas, cientistas, estudiosos, dependendo até
youtubers! Não se esqueça que, os assuntos devem ser relevantes e que possam
acrescentar conteúdo para as irmãs.
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