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Desenvolvimento Sustentável
Um processo que é simultaneamente:
• democrático e socialmente justo;
• ético, sustentado ecológica e demograficamente;
• promotor da identidade e cultura local,
regional e nacional;
• gerador de elevada qualidade de vida;
• competitivo na economia globalizada da
Sociedade do Conhecimento;
• integrado ao imaginário coletivo
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O processo de
desenvolvimento harmônico
• Povo com elevada educação – ensino e pesquisa de
excelência;
• Organização adequada do espaço socialmente construído;
• Políticas governamentais adequadas em todos os níveis;
• Acesso ao Mercado e participação competitiva;
• Condições favoráveis para os investimento empresariais;
• Ambiente propício à Informação, à leitura, à comunicação
e especialmente à inovação;
• Elevada qualidade de vida.

A crise no mundo é muito mais do
que uma crise econômica e financeira
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QUAIS AS
SAÍDAS?

A atual crise mundial reflete nosso
estilo de vida das últimas décadas
Algumas constatações
•Enfoque em resultados econômico‐
financeiros de curto prazo com riscos
exagerados
•Exploração excessiva de recursos naturais
não renováveis ‐ hidrocarbonetos, minerais
e renováveis
•Desconsideração da capacidade do
planeta para absorver os impactos
provocados pela humanidade: poluição,
lixos, resíduos, emissão de gases, que
aumentam o efeito estufa.
•Padrões inadequados de consumo.

Corpo
Economia
Planeta
Liderança
Valores e
princípios
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O que nos transforma em lideranças
• Assumir o papel de Agentes de Mudança partícipes na construção
da democracia participativa;
• Identificar e fazer uso das oportunidades para ajudar às
comunidades com as quais trabalha;
• Construir a lucidez de toda uma coletividade envolvida no
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável.
• Uma genuína vontade de participação nos processos de
planejamento estratégico integrado

Aprender a APRENDER
Aprender a CONVIVER

Aprender a FAZER
Aprender a “SER

Monitoramento do
Desenvolvimento Sustentável
Acompanhar e monitorar indicadores observados com
Parâmetros de Sustentabilidade. Conhecer boas práticas
e múltiplas referências de desenvolvimento sustentável.
INDICADORES
Instrumentos que funcionam como bússolas e
termômetros, balizando o entendimento e andamento
das ações; fundamentais para quantificar e qualificar os
objetivos, metas e resultados propostos.
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Biblioteca socialmente responsável
• A opção de colocar no cerne da estratégia da instituição, as
dimensões econômica, social e ambiental ao mesmo nível
da questão ética na relação com os usuários.
• A preocupação com as pessoas – a qualidade de vida, os
valores humanos (dimensão social).
• O compromisso com o planeta Terra – a preservação do
meio ambiente (dimensão ambiental).
A instituição socialmente responsável ganha maior
legitimidade e credibilidade social no meio em que atua.

Indicadores Ethos de Responsabilidade
Social, organizado em sete temas:
• Valores, Transparência e Governança
• Público Interno
• Meio ambiente
• Fornecedores
• Consumidores e Clientes
• Comunidade
• Governo e Sociedade
Explorar em diferentes perspectivas como a entidade
pode melhorar seu desempenho naquele aspecto.
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Um amplo processo de reflexão sobre os
temas de responsabilidade e sustentabilidade
A visão de futuro
Na agenda das instituições da cultura,
da informação e educação
Uma visão holística da realidade, das
oportunidades e das macrotendências,
comprometidas com o bem‐estar coletivo e o
fortalecimento das competências individuais,
familiares e municipais.

Evolução dos conceitos de Responsabilidade
e Sustentabilidade Empresarial
Empresa com
Responsabilidade Social
Ações Assistencialistas

Empresa
Responsável
Geração de valor
Econômico, Social e Ambiental

As empresas hoje NÃO querem ser reconhecidas somente
pelos programas externos de responsabilidade social
Querem e precisam ser reconhecidas como empresas
social, económica e ecológicamente responsáveis
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Diretrizes estratégicas das bibliotecas
• Excelência na Educação é essencial para o
bem‐estar das pessoas e para o
desenvolvimento da sociedade.
• Leitura, Informação e Comunicação para o
Desenvolvimento são vitais para o futuro da
humanidade.

A Biblioteca Pública constrói
valores e práticas de cultura cidadã
• Convivência ‐ interagir com pessoas conhecidas ou desconhecidas
num ambiente de respeito às normas formais e informais e aos
direitos cidadãos;
• Confiança – expectativa de que o outro atue em conformidade com
regras o costumes comuns;
• Tolerância – capacidade de respeitar ideias, costumes e as crenças
dos outros;
• Solidariedade – as atitudes e ações de ajuda mútua e interesse pelo
bem estar coletivo, entre duas ou mais pessoas, ou entre grupos o
comunidades;
• Trânsito – mobilidade e segurança vital das pessoas, das
mercadorias, das atividades e dos veículos em um território
determinado;
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A Biblioteca Pública constrói
valores e práticas de cultura cidadã
• Identidade Coletiva – tradições, costumes, práticas sociais e
símbolos que um grupo ou uma comunidade consideram como
sendo as suas características distintivas frente às dos “outros”;
• Sentido de Pertencimento – reconhecer os vínculos sociais ou
afetivos de um grupo ou uma comunidade em contextos específicos;
• Segurança ‐ uma obrigação do Estado orientada a proteger o
exercício dos direitos outorgados a cada indivíduo, em conformidade
com sua dignidade humana projetada na sociedade.
• Controle Social – a mútua regulamentação que exercem entre sí as
pessoas.

Aprendizagens desde a biblioteca pública
A comunidade aprende a:
• Formular as diferentes situações e necessidades que precisam de
soluções;
• Identificar soluções que estão ao seu alcance e quais dependem de
outros atores;
• Definir metas, objetivos e propósitos frente às situações identificadas
e no acompanhamento necessário;
• Participar ativa e conscientemente na transformação de sua realidade;
• Apropiar‐se as transformações urbanas.
Ao mesmo tempo os governos locais aprendem:
• A importância e a efetividade do trabalho em equipe entre várias
dependências;
• Ampliar a experiência dos funcionários no trabalho comunitário;
• A racionalizar os recursos e evitar superposição de ações.
• Manejar e acessar à informação sistematizada dos processos.
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CÍRCULOS DE DIÁLOGO
Diálogos com a participação de
especialistas, empresários, sociedade civil
organizada, instituições de ensino,
governo e comunidade, para conhecer a
situação local e definir prioridades, metas,
ações e projetos de forma geral.

REALIZADAS TRÊS RODADAS
em TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO PARANÁ
58 Círculos de Diálogo ‐ Mais de 13 mil participantes
Depoimento: “Participei do Círculo de Diálogo e entendi que poderíamos contribuir
melhor levando a idéia para a empresa toda, para todos os colaboradores; e têm
surgido idéias excelentes de mudança cultural, destinadas à preservação do planeta.
Até os catálogos da empresa passaram a fazer indicações de ações responsáveis”.
Empresário participante do MNPP.

CÍRCULOS DE DIÁLOGO
Grupo de pessoas composto por
diferentes atores sociais, com o papel de
detalhar e implementar as prioridades
estabelecidas no Círculo de Diálogo e
monitorar os resultados obtidos.
Estruturados 19 Núcleos de Trabalho com
mais de 150 projetos identificados.

CÍRCULOS DE CONHECIMENTO
Grupo reunindo pessoas com as mais diversas competências, com a
responsabilidade de identificar, analisar e apoiar tecnicamente
oportunidades e projetos locais.
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Metas de Desenvolvimento do Milênio ‐ ODMs

São um conjunto de 18 objetivos vinculados
a 8 metas, que devem ser alcançados pelos países
signatários da Declaração do Milênio (incluindo
o Brasil), até o ano de 2015, para que se estabeleça
um patamar mínimo de condições necessárias para
o desenvolvimento sustentável global. São elas:

www.undp.org.br

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
DO MILÊNIO

CONLESTE
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Declaração Universal dos Direitos Humanos
Adotada pela ONU em 1948, primeira proclamação internacional
dos direitos básicos dos indivíduos no que se refere a direitos
políticos, econômicos e sociais.
Um dos grandes desafios é a tradução dos princípios da declaração
para o ambiente das entidades, que freqüentemente acatam a
observância dos direitos sociais e econômicos, mas têm mais
dificuldade para assimilar direitos civis e políticos.
Os documentos derivados da Declaração Universal dos Direitos
Humanos são igualmente importantes, como a Declaração dos
Direitos da Criança (1959) e a Declaração sobre a Eliminação da
Violência contra a Mulher (1993).
www.onu‐brasil.org.br

Agenda 21
É um Programa de Ação apoiado num documento de 40
capítulos que apresenta, baseado num processo de
planejamento participativo de análise da situação atual de um
país, Estado, município e /ou região, e planejamento do futuro
de forma sustentável. É considerada a mais ousada e
abrangente tentativa de promover um novo padrão de
desenvolvimento no planeta, conciliando métodos de proteção
ambiental, justiça social e eficiência econômica.
www.mma.gov.br
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Carta da Terra
É um código de normas éticas e morais, com orientações e metas
práticas para que a humanidade avance no processo de criar um
mundo baseado no desenvolvimento sustentável.
Aprovada pela ONU em 2002, a Carta da Terra pretende revestir‐se
da mesma abrangência da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, no que se refere à sustentabilidade, à equidade e à
justiça. Compõem‐se de quatro grandes temas:
1) Respeitar e Cuidar da Comunidade da Vida;
2) Integridade Ecológica;
3) Justiça Social e Econômica; e
4) Democracia, Não‐Violência e Paz
subdivididos em 16 princípios e 60 ações afirmativas.
www.earthcharter.org

www.unicef.org.br
plataforma@cedaps.org.br
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O setor privado é uma enorme fonte inexplorada
de investimento e inovação para se alcançar os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio.
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UNESCO ‐ Os seis objetivos de EPT ‐ Dacar 2000
1. Expandir a educação e o cuidado na primeira infância.
2. Garantir o acesso de todas as crianças em idade
escolar à educação.
3. Ampliar as oportunidades de aprendizado
de jovens e adultos.
4. Melhorar em 50% as taxas de alfabetização
de adultos.
5. Eliminar as disparidades de gênero na educação.
6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da
educação.
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Todos Pela Educação
• Um movimento que tem como objetivo contribuir para que o País
consiga garantir Educação de qualidade para todos os brasileiros.
• Não é um projeto de uma organização específica, mas sim um projeto
de Nação. É uma união de esforços, em que cada cidadão ou instituição
é co‐responsável e se mobiliza, em sua área de atuação, para que todas
as crianças e jovens tenham acesso a uma Educação de qualidade.
• A atuação do movimento inclui o monitoramento da Educação, por
meio do acompanhamento de suas 5 Metas e da divulgação de
pesquisas, dados e informações relacionadas ao tema, a maior e melhor
inserção da Educação na mídia, a articulação, o fomento ao debate e a
mobilização da sociedade.
• Para alcançar a Educação que o Brasil precisa, foram definidas 5 Metas
específicas, simples, compreensíveis e focadas em resultados
mensuráveis, que devem ser alcançadas até 7 de setembro de 2022.

Metas de Todos Pela Educação
Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola.
Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.
Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série.
Meta 4: Todo jovem com o Ensino Médio concluído até os 19 anos.
Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido.
As Metas, acompanhadas constantemente, servirão como
direcionamento para que todos os brasileiros participem e
cobrem melhorias na Educação.
Vencer o desafio educacional brasileiro passa pelo compromisso e
pela ação de todos e de cada um. Só assim, em 2022, poderemos
comemorar não só nossa independência como País, mas também
nossa independência como Nação.
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Relatório de
Monitoramento de
Educação para Todos
Brasil 2008
Educação para todos
em 2015
Alcançaremos a meta?

Competências para a equipe mais
produtiva na gestão de resultados
• Domínio da leitura e da escrita;
• Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas;
• Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados,
fatos e situações;
• Capacidade de compreender e atuar em seu entorno
social e cultural;
• Interpretar criticamente as instruções e mensagens;
• Capacidade de localizar, acessar, organizar e usar melhor a
informação acumulada;
• Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em equipe e grupo;
• Capacidade de desenvolver uma visão holística e intersetorial;
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Pacto Global
Nasceu de uma iniciativa do secretário‐geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, durante o Fórum Econômico Mundial de
1999, para que o mundo empresarial se unisse com o objetivo
de “dar uma face humana à globalização”. Este desafio foi
lançado oficialmente no dia 26 de julho de 2000. Sua meta é
bastante ambiciosa: tornar a economia mundial mais
sustentável e possibilitar a inclusão social.
Os nove princípios do Pacto Global derivam da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, da Declaração de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho e da Declaração do Rio
sobre Ambiente e Desenvolvimento.
www.unglobalcompact.org

Pacto Global
Direitos Humanos
Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção
de direitos humanos internacionalmente proclamados
Princípio 2: As empresas devem certificar‐se de que não são cúmplices
em abusos de direitos humanos
Padrões de Trabalho
Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação
e o efetivo reconhecimento do direito à negociação coletiva
Princípio 4: As empresas devem apoiar a eliminação de todas as
formas de trabalho forçado ou compulsório
Princípio 5: As empresas devem apoiar a efetiva erradicação do
trabalho infantil
Princípio 6: As empresas devem apoiar a eliminação de
discriminação relativa ao emprego e à ocupação
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Pacto Global
Meio Ambiente
Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva
aos desafios ambientais
Princípio 8: As empresas devem desenvolver iniciativas para
promover maior responsabilidade ambiental
Princípio 9: As empresas devem incentivar o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias ambientalmente amigável.
Contra a Corrupção
Princípio 10: As empresas devem combater a corrupção em todas
as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Desafios para as lideranças na criação
de ambientes favoráveis à leitura
Inovação, Transformação e Sustentabilidade
Nas formas de organização, de parcerias, alianças;
Em seus métodos de trabalho e a imagem que projeta;
Em seus serviços, materiais, suportes, produtos;
Nas estratégias de planejamento e de relacionamento;
Na visão holística da Leitura, da Informação e do
Desenvolvimento Sustentável;
• Na análise crítica das transformações sociais e sua
dimensão econômica, política, científica e tecnológica.

•
•
•
•
•
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O desenvolvimento sustentável: um processo harmônico, ou seja, simultaneamente
democrático, socialmente justo, ético e sustentado ecologicamente, conducente ao
pleno exercício da cidadania, promotor da identidade e das culturas regional e nacional,
gerador de elevada qualidade de vida, competitivo na economia globalizada da
sociedade do conhecimento e integrado ao imaginário coletivo.

A importância do planejamento estratégico e do desenvolvimento
da criatividade na gestão participativa da escola e da biblioteca.
Bibliotecários, lideranças do desenvolvimento sustentável.
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