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Acompanhe a evolução em gestão de bibliotecas com as soluções SophiA

Soluções integradas que auxiliam o bibliotecário na 
organização do acervo e disseminação do conhecimento e 
informação aos usuários.

Um sistema de simples operação, que otimiza a sua rotina 
ao automatizar processos e melhora a qualidade do serviço 
prestado ao usuário.

Principais funcionalidades do sistema:

• Padrões internacionais abertos de catalogação e recuperação da informação (MARC-21, ISO2709, Z39.50 
cliente e servidor, XML, OAI-PMH);
• Circulação e gestão completa de usuários;
• Políticas de circulação flexíveis e ampla configuração do sistema;
• Controle de periódicos e analíticas;
• Terminal Web completo e customizável;
•Relatórios gerenciais e estatísticos;
•Gerenciamento de bibliotecas digitais integrado ao SophiA.

Saiba mais sobre as soluções SophiA nas redes sociais:

      twitter.com.br/softwaresophia
      facebook.com/sophiasoftware
      portalsophia.com.br
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Colaboração, multiplicidade de olhares acer-
ca do ofício de biblioteconomia, abertura ao 
novo. São estas as palavras, de forma geral, 
usadas para definir a atual edição da Revis-
ta CRB-6 Informa. As reportagens principais 
vão mostrar como diferentes bibliotecários 
se valem das chamadas redes sociais, ou re-
des de informação, para potencializar o seu 
trabalho. O uso destas redes associada à bi-
blioteca escolar é tema de questionamento 
nesta edição.  Vale destacar também a entre-

vista que o Delegado do CRB-6 no Espírito Santo, Eduardo Valadares, 
concedeu à CRB-6 Informa, onde vocês poderão saber das atribui-
ções que couberam a Valadares, dos desafios enfrentados e, ainda, 
das expectativas do Delegado para a 16ª gestão do Conselho. 
E já que as redes de informação foram o ponto de partida desta edi-
ção da CRB-6 Informa, tiramos do perfil do Conselho no Facebook 
- www.facebook.com/crbseis - uma dúvida acerca o trabalho da Co-
missão de Fiscalização. Os principais passos do processo de fisca-
lização serão mostrados com vistas à aproximação do CRB-6 e os 
bibliotecários. 
Artigos de bibliotecários mineiros e capixabas reforçam o corpo de 
saberes distintos acerca do ofício de biblioteconomia. São memórias 
dos bibliotecários formados pela Escola de Ciência da Informação 
(ECI/UFMG), defesas sobre a formação literária do jovem leitor e, 
ainda, sobre a leitura a partir de Chartier e Bakhtin. Contamos com 
a colaboração destes profissionais para que continuem enviando ar-
tigos para a próxima edição da CRB-6 Informa.  
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Como e realizado o 
processo de fiscalizacao

do CRB-6 ?

2
AUTO DE CONSTATacaO 
OU DE INFRacaO? 

1   Planejamento
3   VIAS E ASSINATURAS 

4  JULGAMENTO

Após a publicação de um informativo sobre ações da Comissão de Fiscalização do CRB-6 na conta do Twitter da 
instituição, seguidores fizeram vários questionamentos acerca do trabalho dos bibliotecários fiscais Lúcio Tannure (CRB-
6/2266) e Orfila Silva (CRB-6/756). A partir destes questionamentos, o CRB-6 vai lhe informar sobre os procedimentos 
adotados pela Comissão de Fiscalização.

A Comissão de Fiscalização da 16ª gestão do CRB-6, com-
posta por três conselheiros, reúne-se quinzenalmente com os 
bibliotecários fiscais para definir as visitas fiscalizatórias nas bi-
bliotecas das cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. É 
elaborado um cronograma com os locais que serão fiscalizados, 
dando prioridade às instituições que nunca foram visitadas e, 
principalmente, as denúncias recebidas. A definição do crono-

grama é feita em função do deslocamento geográfico mais 
eficiente para os fiscais, considerando-se o tempo e as 

metas a serem cumpridas.

Em viagens longas, feitas para as cidades minei-
ras mais distantes, ou para o Espírito Santo, as visi-
tas fiscalizatórias são realizadas uma vez ao mês, 
com duração de 05 (cinco) dias, podendo atender a 
mais de um município. Já na capital ou em cidades 
próximas da sede do CRB-6, as ações são reali-
zadas durante 03 (três) dias da semana, por cada 
um dos fiscais.

Para que a fiscalização ocorra de forma efi-
ciente, o território mineiro foi dividido em 10 
regiões: Governador Valadares, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Paracatu, Passos, Patos de 
Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba e 
Uberlândia. Vale lembrar que o Espírito Santo 
é fiscalizado pelo CRB-6 desde março de 2010 
e a 16ª gestão terá um planejamento específico 
para atender as cidades capixabas. 
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Ambos os autos são lavrados em três vias: a primeira fica em posse do fiscal responsável pelo auto (fixa no bloco); 
a segunda com o autuado e a última é anexada ao processo de fiscalização. Caso os autuados se neguem a assinar 
os autos de fiscalização, esta recusa não invalidará o mesmo, já que o fiscal fará o envio do documento como carta 
registrada, anexando ao processo o aviso de recebimento (AR) emitido pelos Correios. 

Caso as instituições ou profissionais não se regularizem, após os autos e os devidos prazos legais, estes são 
encaminhados para julgamento. Em cada processo um relator é nomeado, que por sua vez, deverá ser um dos 
membros da Comissão de Fiscalização. 

No julgamento, o relator do processo fará a exposição do caso. A instituição autuada terá direito a defesa oral de 15 
(quinze) minutos, através do procurador ou responsável pela instituição. Os conselheiros, por sua vez, votam a favor 
ou contra a denúncia. Se a denúncia não for aceita o caso será arquivado. Caso positivo, o Conselho aplicará a multa, 
conforme determinado na Resolução nº 33/2001 do CFB (Conselho Federal de Biblioteconomia), que pode variar de 1 
(uma) a 50 (cinqüenta) anuidades vigentes à época do julgamento. 

Caso o atuado não compareça, o julgamento é realizado à revelia sendo enviado para o responsável a ata do 
julgamento, junto ao relatório do caso e a Resolução n° 33/2001. As instituições penalizadas podem recorrer da decisão 
junto ao CFB em até 30 (trinta) dias. O julgamento não desobriga a regularização da instituição ou profissional julgado. 
Findos os prazos legais para regularização, uma nova fiscalização é realizada. Casos de reincidência são julgados com 
maior rigor e prevêem multa maior que a anterior aplicada.

Através das visitas fiscalizatórias, os fiscais autuam as instituições, ou os profissionais, em duas principais vias: 
autos de constatação e autos de infração.

Os autos de constatação são realizados nos casos em que as bibliotecas das instituições estão regulares, ou seja, 
possuem um bibliotecário habilitado e registrado no CRB-6. No entanto, eles também podem ser utilizados para cons-
tatar alguma irregularidade, principalmente as de caráter ético como, por exemplo, a falta de registro profissional do 
profissional.

Já os autos de infração são lavrados quando a instituição não possui um profissional habilitado que responda pela 
biblioteca. Nestes casos é dado um prazo de 15 (quinze) dias para que a Instituição faça a regularização necessária, 
ou seja, contrate um bacharel em Biblioteconomia com registro no CRB-6.

Em algumas situações, o fiscal pode optar por realizar um trabalho preventivo, isto é, informar sobre os benefícios 
que o serviço de um bibliotecário poderá trazer para a instituição e sobre a obrigatoriedade da biblioteca possuir esse 
profissional. Nestes casos, a visita é relatada no auto de constatação e normalmente é dado um prazo para que seja 
realizada uma nova fiscalização. Outra forma de prevenção de irregularidades é a fiscalização realizada por correspon-
dência, solicitando das instituições, em um determinado prazo, documentos comprobatórios da sua situação regular. 
Caso não seja apresentada resposta sobre a demanda encaminhada, a instituição será fiscalizada in loco.
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Por deliberação do Conselho Federal de Bibliote-
conomia (CFB), desde 1º de março de 2010 o 
Conselho Regional de Biblioteconomia da 12ª 
Região (CRB-12) foi transformado em delegacia. 
Assim, a referida delegacia foi vinculada ao Con-

selho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região. “Temos 
prazer em abraçar os bibliotecários do Espírito Santo e os 
convidamos para trabalharmos em prol da valorização e do 
reconhecimento do exercício da profissão”, declarou Kátia 
Pacheco, presidente do CRB-6 naquele momento. E para 
endossar essa proximidade, nesta edição entrevistamos o 
delegado do CRB-6 no Espírito Santo, Eduardo Valadares 
(CRB-6 ES/615). Na entrevista abaixo, ele fala sobre as 
suas atribuições, os desafios enfrentados e, ainda, sobre as 
expectativas para a próxima gestão do CRB-6. A entrevista 
foi realizada em meados de 2011.

INFOCRB6: Quais são as atribuições de um delegado? 
O que diferencia o seu trabalho dos de outros profissionais 
de um conselho de bibliotecários, como por exemplo, do 
presidente da entidade? 

EDUARDO: O delegado tem como uma de suas funções 
básicas ser uma representação mais próxima do Conselho 
no estado que não possui uma sede administrativa, permi-
tindo assim um diálogo mais direto com os bibliotecários da 
região. Além dessa função, também cabe ao delegado cola-
borar com a divulgação dos atos e diretrizes do CRB (Con-
selho Regional de Bibilioteconomia), relatar periodicamente 
os fatos e ocorrências de interesse do conselho e outras ati-

vidades correlatas. O delegado não atua com o objetivo de 
substituir o presidente ou qualquer outro membro eletivo do 
CRB, mas sim visando representá-los administrativamente 
dentro da jurisdição para qual foi designado. No meu caso, 
representando o CRB-6 exclusivamente no estado do Espí-
rito Santo.

INFOCRB6: Há mais de um ano o CRB-12 foi transfor-
mado em delegacia do CRB-6. Quais foram os principais 
desafios que você enfrentou, como delegado, e que consi-
dera relevante relatar? 

EDUARDO: Um dos principais desafios seria a distân-
cia entre Vitória e Belo Horizonte, o que dificulta os trâmites 
administrativos para emissão, suspensão ou cancelamento 
de registros, denúncias e outros procedimentos. Além disso, 
boa parte dos profissionais bibliotecários do Espírito Santo 
não tinham clareza de como as suas atividades profissio-
nais seriam encaminhadas sem ter um conselho sediado 
no próprio estado, cabendo à delegacia em parceria com o 
Conselho, trazer os esclarecimentos necessários para dar 
tranquilidade aos bibliotecários capixabas. Contudo, a atua-
ção da equipe do CRB-6 em Belo Horizonte nos trouxe uma 
certa tranquilidade, visto que todas as demandas sempre 
são atendidas em tempo hábil e dentro de nossas expec-
tativas.

INFOCRB6:  À época em que você se tornou delegado 
do CRB-6 no Espírito Santo qual foi a sua avaliação quanto 
à decisão do CFB em transformar o CRB-12 em delegacia?

Entrevista 

Eduardo 
Valadares
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EDUARDO: Compreendo que infelizmente essa foi a 
melhor decisão que poderia ser tomada pelo CFB, visto que 
várias tentativas de corrigir as falhas cometidas pelo então 
CRB-12 não obtiveram o resultado necessário para reer-
guer o Conselho no Espírito Santo. Vejo também que ter 
instituído o CRB-6 como o responsável por esta delegacia 
foi uma decisão acertada. Mesmo assim, é de extrema im-
portância que os bibliotecários capixabas se mobilizem de 
maneira organizada e sistematizada para terem condições 
de reivindicarem junto ao Federal a reabertura do CRB-12.

INFOCRB6: E a partir da sua percepção, como você no-
tou e/ou tem notado a recepção dos bibliotecários capixa-
bas quanto a essa mudança?

EDUARDO: Como falei no primeiro momento, foi um 
impacto negativo muito grande, não só institucionalmente, 
mas também moralmente para o estado, visto que uma au-
tarquia federal com a história de lutas e conquistas promovi-
das pelas diversas gestões que estiveram à frente do CRB-
12 seriam praticamente “extintas” por um ato administrativo. 
Mas o tempo, como senhor da razão, tem nos mostrado que 
o compromisso e seriedade da atual gestão do CRB-6 nos 
trouxeram mais tranquilidade, ainda assim muitos bibliote-
cários sentem dificuldade e insegurança em ter que enviar 
e receber documentos importantes por meio dos Correios, 
além disso, o fato de não contarem com um local apropria-
do, com estrutura de atendimento mais próximo a nós é 
uma necessidade real reivindicada por vários colegas.

INFOCRB6: Em e-mail enviado ao Conselho, você res-
saltou que “Vitória pode ser considerada uma referência em 
serviço bibliotecário no Brasil, visto que das 52 escolas de 
ensino fundamental, 51 contam com bibliotecários efetivos 
atuando”. Que fatores você pode apontar para esse bom 
posicionamento da biblioteconomia capixaba? 

EDUARDO: Essa conquista é fruto de um trabalho inicia-
do em 1995 por um grupo de bibliotecários em parceria com 
professores estagiários de áreas multidisciplinares que atu-
avam no projeto de revitalização dos espaços escolares de 
Vitória. Com o sucesso das ações que eram desenvolvidas 
pelo grupo, principalmente nas bibliotecas escolares, e com 
o apoio do então CRB-12 e Universidade Federal do Espí-
rito Santo, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, compreendeu a importância do pro-
fissional de biblioteconomia atuando permanentemente no 
contexto escolar e promoveu em 2005 um concurso público 
que efetivou mais de 40 bibliotecários para atuar nas esco-
las de Ensino Fundamental de Vitória. Atualmente, a Rede 
de Bibliotecas Escolares de Vitória conta com 54 bibliotecá-
rios atuando em 51 das 52 Escolas de Ensino Fundamental 
de Vitória, além das bibliotecas do projeto de Educação em 
Tempo Integral, Biblioteca do Professor/ Polo Universidade 
Aberta do Brasil de Vitória e Coordenação Central que atu-
almente está sob nossa responsabilidade. Compreendo que 
essa foi uma iniciativa inédita no Brasil, o que permitiu que 
a cidade se destacasse antecipando-se ao cumprimento da 
Lei Federal 12.244 de maio de 2010 que determina que to-
das as bibliotecas escolares contém no prazo de 10 anos 
com acervo mínimo de um título por aluno matriculado e 
com profissional bibliotecário atuando na unidade.

INFOCRB6: Além disto, o que mais poderia caracterizar 
o trabalho bibliotecário no Estado?

EDUARDO: Hoje, além da biblioteca escolar, universi-
tária e pública, podemos destacar os potenciais nichos de 
atuação do bibliotecário no Estado nos diversos segmentos 
industriais que estão em franco crescimento, principalmen-
te naqueles ligados à indústria do petróleo e seus diversos 
prestadores de serviço dessa cadeia produtiva. Cabe a nós 
bibliotecários, nos fazermos presentes e imprescindíveis no 
funcionamento dessas organizações, não somente em nível 
operacional, mas também estratégico e decisório.

INFOCRB6: Recentemente, a bibliotecária capixaba 
Sandra Kuster, editora do blog Biblioteca Pública Municipal 
Prof. Benito Calimam, recebeu repercussão no Blog do Ga-
leano pela iniciativa de ampliar as possibilidades de infor-
mação na instituição em que trabalha. Até que ponto as mí-
dias e as redes sociais disponíveis podem ajudar o trabalho 
de bibliotecários? 

EDUARDO: Atualmente não há como nenhum profissio-
nal atuar sem estar antenado com as diversas mídias que 
permitem um nível de interatividade imediata, como é pos-
sível estabelecer por meio das diversas redes disponíveis 
no mundo virtual. O bibliotecário não poderia ficar omisso 
a essas novas ferramentas, pois elas aproximam os usuá-
rios dos serviços e produtos oferecidos pelas bibliotecas de 
maneira ágil, descontraída e numa linguagem que se apro-
xima de nossos usuários.Em vários momentos históricos 
cogitou-se o fim dos livros frente às novas tecnologias, mas 
como podemos perceber, isso é um sofismo. Precisamos 
desenvolver continuamente habilidades para que haja uma 
congruência de todos os recursos disponíveis, sejam eles 
considerados tradicionais ou inovadores, para com isso pro-
piciarmos o acesso à leitura, cultura e a formação do conhe-
cimento crítico na sociedade.

INFOCRB6: O que você espera da próxima gestão, en-
quanto delegado?

EDUARDO: Esperamos poder continuar contando com 
o mesmo apoio e compromisso que temos percebido na 
atual gestão, como por exemplo a qualidade e agilidade 
dos atendimentos, ainda que à distância, e a intensificação 
ainda maior, das ações de fiscalização no Espírito Santo, à 
exemplo do que vem acontecendo hoje em dia. Além disso 
vemos como ações prioritárias a análise da viabilidade de 
criação de uma estrutura local de atendimento da delegacia 
no Espírito Santo e sobretudo, apoio efetivo para articula-
ção junto aos bibliotecáŕios capixabas para a reativação do 
CRB-12.

INFOCRB6: O que você pode pontuar com relação à 
articulação dos profissionais do Espírito Santo quanto à pró-
xima gestão tanto em termos de representatividade quanto 
da possibilidade de retomada do CRB-12?

EDUARDO: Penso que não há tempo hábil para po-
dermos pedir a retomada do CRB-12 para o próximo pro-
cesso eleitoral, visto que é necessária uma mobilização e 
conscientização da classe no Estado sobre a importância e 
responsabilidades de um Conselho. Frente a essa situação, 
seria interessante que bibliotecários capixabas também pu-
dessem compor as chapas que participarão do próximo plei-
to, sem deixar de levar em consideração a complexidade de 
deslocamentos periódicos para participação de plenárias, 
julgamentos, comissões e outras funções que demandem a 
ida do conselheiro para Belo Horizonte.



A
Formação Literária

Jovem Leitor
do

Maria da Conceição Carvalho (CRB-6 ES/99)
Departamento de Teoria e Gestão da Informação (ECI/UFMG)

Quero começar repetindo 
uma frase do crítico 
literário Davi Arrigucci 
em palestra intitulada 
“Leitura: entre o fascínio 

e o pensamento”. Diz ele: “Nosso 
tema, a leitura, é algo tão simples, 
e ao mesmo tempo tão complexo, 
que é possível falar dele como coisa 
corriqueira e, em contrapartida, 
levar longuíssimo tempo tentando 
entendê-lo, por múltiplos lados”. Pois 
bem, aqui, neste Encontro Estadual 
de Bibliotecas Públicas, para o qual 
eu tive a honra de ser convidada 
a participar, seriam muitas as 
abordagens que eu poderia privilegiar. 
Mas vou iniciar nossa reflexão sobre a 
leitura literária destacando este novo 
desafio apresentado a professores 
e bibliotecários representado 
pelas aceleradas transformações 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) que concorrem, 
vamos dizer assim, com a leitura do 
livro impresso. 

Esta idéia de concorrência entre 
as mídias – entre o texto impresso 
e o digital – parece já esgotada e re-
solvida sob alguns aspectos mas, ao 
se pensar a leitura do texto literário, 
a formação do leitor literário, algumas 
questões ficam ainda a merecer nos-
sa atenção.

Pois bem, o papel de transformar 
crianças e jovens em leitores críticos, 
autônomos, sensíveis, papel esse tra-
dicionalmente atribuído à escola e às 
bibliotecas escolares e públicas - va-
mos deixar de lado, por ora, o papel 
da família - se reveste de maior com-
plexidade neste momento histórico 
em que se consolida um novo para-
digma de escrita e leitura. De fato, os 
chamados mediadores institucionais 
da leitura, professores e bibliotecá-
rios, são levados a repensar as estra-
tégias de formação do leitor, especial-
mente do leitor literário, que é o tema 
que nos interessa discutir hoje

Eu os convido, portanto, a me 
acompanhar nesta breve exposição 
sobre as questões básicas da promo-
ção da leitura literária de crianças e 
jovens na Biblioteca Pública, seguida 
de um momento de debate, quando 
cada um de vocês poderá expor suas 
experiências e suas questões para 
discussão. 

Para orientar nossa linha de pen-
samento vou colocar algumas ques-
tões de fundo sendo esta a primeira.

A formação de leitores literários 
no Brasil, sob o signo da socieda-
de da informação:

•  O que muda?

• O que permanece?

• Qual é o perfil do jovem leitor 
contemporâneo?

•  Qual é o papel da Biblioteca 
Pública no processo de letra-
mento literário?
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A
Formação Literária

Jovem Leitor
do

Maria da Conceição Carvalho (CRB-6 ES/99)
Departamento de Teoria e Gestão da Informação (ECI/UFMG)

A resposta a essas questões, por 
sua vez, demanda o exame de as-
pectos estruturais da nossa história 
sócio/cultural, a saber:

Leitura e história sócio-cultural 
brasileira; alguns aspectos

•  As práticas sociais de lei-
tura e escrita na sociedade 
brasileira demarcadas pela 
permanência de alto nível 
de analfabetos e analfabetos 
funcionais; exclusão digital; 
número reduzido de livrarias 
e alto preço do livro; peque-
na quantidade, baixo nível de 
qualidade e distribuição geo-
gráfica desigual das bibliote-
cas públicas;

•  As diferentes formas de letra-
mento (letramento literário, 
informacional, visual e digital) 
cujo domínio define o leitor 
no contexto da Sociedade da 
Informação;

•  A grade disciplinar dos cur-
sos de Biblioteconomia no 
Brasil que não contempla ou 
contempla insuficientemente 
conteúdos referentes à teoria 
e prática da leitura e literatura 
para crianças e jovens.

•  Professores e bibliotecários 
que não são, eles próprios, 
leitores.

Assim, em que pese a grande desi-
gualdade de oportunidades de forma-
ção educacional que ainda vigora no 
Brasil de modo geral, e no nosso Es-
tado, deixando um número considerá-
vel de crianças e jovens fora da es-
cola, desprovidos dos equipamentos 

mínimos necessários para o exercício 
de uma cidadania plena pela prática 
da leitura e da informação, podemos 
dizer que O QUE MUDA no panorama 
da formação de leitores na atualidade 
é que as novas gerações, já nasci-
das sob o signo da revolução digital 
chegam à Escola e à Biblioteca Pú-
blica com expectativas diferenciadas 
do que seja ler e escrever, baseadas 
no uso intenso de diferentes suportes 
tecnológicos  desde a primeira infân-
cia para acesso ao lazer, à informa-
ção e ao conhecimento. Vivendo em 
contextos de multiletramentos simul-
tâneos – o texto literário em formato 
digital, a imagem e a letra impressa 
compartilhando espaço no papel e 
na tela – crianças e jovens navegam 
neste circuito com uma naturalidade 
talvez ainda não inteiramente assumi-
da por nós, adultos. 

O que há de novo, também, atra-
vés das redes sociais, é uma socia-
bilidade virtual, uma nova forma de 
compartilhamento que vale tanto para 
o lazer quanto para a informação e a 
leitura literária. E compartilhar leitu-
ras, como destacaremos mais adian-
te, é e sempre foi uma etapa impor-
tante da fruição literária, ou artística, 
se quisermos estender  essa vivência 
para as outras artes.

Para exercer, pois, nosso papel de 
mediadores institucionais da leitura li-
terária no ambiente de bibliotecas es-
colares e públicas, precisamos enten-
der e discutir a evolução histórica da 
produção e consumo do texto literário 
e as condições atuais de interseção 
entre o livro literário e as diversas mí-
dias. (MARTINS, A.; MACHADO, M. 
Z. V., 2011, p.30).  

Isso inclui, num primeiro momen-
to, rever os conceitos de alfabetiza-
ção, letramento e letramento literário.

Alfabetização

Refere-se ao ato de decodificar o 
código escrito, isto é, à apropriação 
das tecnologias da escrita

Letramento

A partir do domínio da escrita, a 
continuidade e manutenção de usos 
sociais da escrita e da leitura caracte-
rizam o letramento.   

Letramento literário

Estado ou condição de quem faz 
usos da literatura. É um processo que 
pode se iniciar antes de se saber ler 
e escrever pelo compartilhamento de 
histórias contadas, provérbios, adivi-
nhas, parlendas, entre outros textos 
ficcionais e poéticos da oralidade, 
por meio de muitas vozes que não se 
restringem àquelas do universo fa-
miliar mais próximo. E que continua 
na escola e na biblioteca pública pelo 
acompanhamento do professor e do 
bibliotecário que facilitam as condi-
ções necessárias ao jovem leitor para 
a ampliação de suas experiências 
literárias, ou seja, com autonomia, 
apropriar-se das práticas de leitura 
literária como proposta estética. 

E, pensando no ritmo de continui-
dade ou de simultaneidade que deve 
acompanhar os três momentos de al-
fabetização, letramento e letramento 
literário (na verdade deveríamos dizer 
multiletramentos, já que, conforme 
mencionamos antes, o letramento vi-
sual, o letramento informacional e o 
letramento digital, combinados, confi-
guram o processo de LEITURA, em 
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sentido lato, do sujeito contemporâ-
neo) podemos repetir uma afirmação 
conhecida pelos teóricos da leitura: 
“Decodificar sem compreender, inú-
til; compreender sem decodificar, im-
possível”. (BARTHES, R. apud MAR-
TINS, M. H., 1980).  

Prosseguindo, mas na verdade 
retomando a pergunta “o que perma-
nece da leitura dita tradicional depois 
da revolução digital”, ou, pensando 
no outro lado da questão, “qual é o 
valor social da literatura?”, ou ainda, 
“por que ensinar a criança e o jovem 
a gostar de ler literatura?” podemos 
lembrar os argumentos que vem sen-
do usados desde a antiguidade para 
defender a importância da fruição 
artística pelo homem, seja através 
da música, das artes plásticas ou de 
qualquer outra expressão artística 
mas, sobretudo, através da literatura.

Vejamos, então, alguns depoi-
mentos de escritores e críticos literá-
rios sobre o valor social da literatura:

“A literatura produz conhecimento 
singular da realidade social”. Nelson 
Werneck Sodré.

“A literatura é necessária como 
elemento de humanização e de com-
preensão do mundo e da realidade. 
[...] a identificação do sujeito-leitor 
com os textos literários pode susci-
tar nele possibilidades, inclusive, de 
se auto-analisar e analisar melhor a 
sociedade em que vive [...]” José Luiz 
Marques.

“Literatura nada mais é que o ar-
quivo artístico da condição humana, 
enquanto as outras disciplinas só ar-
quivam fatos específicos - econômi-
cos, políticos, administrativos, de po-
lítica, entre outros - o que se encontra 
exclusivamente nela? Os desejos e 
as afeições, os fantasmas e os mons-
tros, as angústias e os sonhos – pre-
cisamente aquilo que é universal em 
nós, nossas expressões sinceras. 
Joel Rufino dos Santos.

Em “A literatura e a formação do 
homem” o crítico literário Antônio 
Cândido ressalta a função humaniza-
dora da literatura acreditando que ler 
e escrever textos literários se cons-
titui em aspecto fundamental da for-
mação do homem e por isso o direito 
à literatura pode ser encarado como 
direito humano. 

Bem, se nós também acreditamos 

no valor da literatura como ferramen-
ta para construção e interpretação de 
nós mesmos e da realidade social, 
esteja o texto a ser lido no papel ou 
na tela, então o que existia antes da 
revolução digital e o que permanece 
hoje é a necessidade de promover o 
gosto e a competência da leitura lite-
rária. Transmitir o gosto pela leitura e 
ajudar a formar novos leitores, este 
é o nosso papel enquanto bibliotecá-
rios. 

Mas, atenção! Se, como sabemos, 
a leitura não é um talento inato do 
homem, mas uma prática social que 
se estrutura e se perpetua dentro de 
uma comunidade que a pratica e a 
valoriza, então a mediação da leitura 
merece toda a atenção e preparo dos 
mediadores para que não repitam o 
que, lamentavelmente, ocorre muitas 
vezes no processo de escolarização 
da leitura: a sua descaracterização, a 
sua transformação em um simulacro 
de si mesma que mais nega do que 
confirma o seu poder de humaniza-
ção, nas palavras de Rildo Cosson. 
(Cosson, 2009). Ou ainda, parodian-
do Marisa Lajolo, o texto literário não 
é pretexto para a escola ou a biblio-
teca enquadrar a criança e o jovem 
rumo a outros objetivos funcionais 
como o ensino de outras disciplinas 
ou a aprovação no vestibular. De fato, 
a literatura é mais que isso. A litera-
tura, também para o escritor argenti-
no Jorge Luis Borges, ele próprio um 
extraordinário leitor, é um espaço de 
liberdade e imaginação: é o lugar da 
aventura. Para Borges a leitura obri-
gatória é uma coisa inconcebível, 
já que nenhuma felicidade pode ser 
obrigatória. 

Pois bem, voltando às primeiras 
perguntas que deixamos no ar, vamos 
tentar pensar juntos a questão que re-
úne todas as outras: como promover 
a leitura literária junto aos jovens usu-
ários da Biblioteca Pública quando as 
novas tecnologias digitais prendem a 
atenção e ganham o interesse dessa 
faixa etária? 

Talvez o primeiro passo seja pro-
curar nos desligar de possíveis pre-
conceitos e atualizar o nosso modo 
de pensar essa questão.  Alguém, 
que não me lembro quem, já disse 
que a prática do letramento literá-
rio na escola e na biblioteca é como 
a invenção da roda. Ela precisa ser 
inventada e reinventada em cada 
escola, em cada biblioteca, em cada 

época.  Marisa Lajolo e Regina Zil-
berman, pesquisadoras conceituadas 
da área da leitura e da leitura literária 
vêem com bons olhos as potenciali-
dades dos meios eletrônicos na for-
mação de novos leitores. Para elas “o 
acesso à realidade virtual depende do 
domínio da leitura e, assim, esta não 
sofre ameaça nem concorrência. Pelo 
contrário, sai fortalecida, por dispor 
de mais um espaço para sua difusão”. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009). 

Se acreditarmos nisso, podemos 
pensar que a Biblioteca Pública pode 
se afirmar como um espaço privile-
giado para fazer circular a literatura 
com toda a sua força, independente 
de ser apresentada aos leitores no 
suporte mais antigo, o da oralidade, 
ou no mais tradicional, o livro impres-
so, ou no mais contemporâneo, o li-
vro digital. Trocando em miúdos, a 
literatura combina com a biblioteca 
pública quando se mostra na voz dos 
contadores de histórias; a literatura 
se sente em casa nas estantes da 
biblioteca pública pronta para o mo-
mento em que, por sugestão de um 
bibliotecário, é levada pela mão de 
um leitor para ser lida no trajeto de 
uma viagem de ônibus, no banco de 
uma praça ou nos espaços domésti-
cos da família. A literatura pode estar 
também nas telas digitais, presentes 
em quase todas as bibliotecas públi-
cas de hoje. Nos sites de fanficção ou 
fanfics os leitores (ou internautas?) 
não se cansam de inventar experi-
ências vivas e dinâmicas não apenas 
de leitura, mas também de recriação, 
reescrita, transformação da literatu-
ra. E, melhor ainda, compartilham o 
prazer dessas experiências de leitura 
com milhares de outros jovens atra-
vés das redes sociais. 

Então, a idéia de uma biblioteca 
apenas como espaço de pesquisa e 
de empréstimo de livros já não con-
vence ninguém. A sua imagem, hoje, 
é a de um lugar de convivência social 
e cultural, onde acontecem as mais 
variadas atividades, sobretudo aque-
les que envolvem a literatura. 

“A criação de uma biblioteca só 
será eficaz se os moradores percebe-
rem o acesso aos livros e à cultura le-
trada como um direito da comunidade 
local. Essa consciência pode nascer 
de várias necessidades: educar jo-
vens, dando-lhes ocupações que os 
afastem de situações de risco; utilizar 
as habilidades e disponibilidades das 
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pessoas de terceira idade; atender a 
demandas específicas de pesquisa de 
grupos culturais, pré-vestibulandos, 
por exemplo. Assim, como nas rela-
ções cotidianas de oferta e procura do 
mercado, a demanda de uma biblio-
teca pode ser criada por atividades e 
eventos que abordem a necessidade 
da leitura no mundo atual. (Jair Rodri-
gues. Biblioteca Comunitária: conheci-
mento e cultura construídos em rede, 
2007).   

 Enfim, minha proposta como pro-
fessora do tema “Leitura e formação 
de leitores” em uma Escola de Ciência 
da Informação, e minha reflexão final 
hoje, como interlocutora deste grupo 
mineiro de gestores de unidades pú-
blicas de informação é:

Repensar o letramento literário e a 
formação de leitores não apenas sob 
o enfoque da funcionalidade - habilida-
des necessárias para que o indivíduo 
funcione adequadamente nos proces-
sos de comunicação social, como re-
quisito para a adaptação à lógica da 
sociedade contemporânea – mas, 
essencialmente, como repertório de 
conhecimentos e práticas socialmente 
construídas que mais sirvam ao indi-
víduo como instrumento de libertação 
que de domesticação ou simples re-
produção de atitudes e valores impos-
tos pela sociedade de consumo.

Esse texto foi originalmente profe-
rido como palestra na Biblioteca Pú-
blica Estadual Prof. Luiz de Bessa em 
28/06/2011, no Encontro Estadual de 
Bibliotecas Públicas. 
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Com o teclado ao alcance 
das mãos e uma idéia 
na cabeça
CRB-6 Informa entrevistou 
alguns dos principais 
blogueiros de 
Biblioteconomia. Saiba como 
cada um vê nessa 
ferramenta econômica e de 
fácil acesso uma forma de se 
reinventar

bpmbenitocaliman.blogspot.com

www.coisadebibliotecario.com.br

poníveis no acervo, podem saber quais livros estão sendo 
adquiridos. Podem dar sugestões, indicar livros, opinar 
sobre os livros lidos. O blog também oferece informações 
de utilidade pública relacionadas ao município tais como: 
telefones e sites úteis, farmácias de plantão e avisos im-
portantes” destaca. 

Venda Nova do Imigrante, uma cidade do interior do 
Espírito Santo, ganhou destaque nacional, no que diz 
respeito à Biblioteconomia, após Galeano Amorim, dire-
tor do Observatório do Livro e da Leitura e autoridade no 
que diz respeito ao incentivo à leitura no País, destacar 
uma pequena ação da bibliotecária capixaba Sandra Kus-
ter (CRB-6 ES/632) em junho passado. Desde o dia 18 
de abril deste ano, Kuster edita o blog Biblioteca Pública 
Municipal Prof. Benito Calimam destinado a divulgar infor-
mações relativas à biblioteca, dicas de leitura, enquetes, 
além de notícias ligadas a Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. “Assim está fazendo a diferença a bibliotecá-
ria de lá, Sandra Küster, como tantos outros bibliotecários 
pelo mundo afora”, informou Amorim em seu site. 

A bibliotecária soube se adaptar depois de perceber as 
mudanças pela qual a cidade passava ao usar uma ferra-
menta simples, de baixo custo e de acesso fácil. “Quando 
eu vim trabalhar em Venda Nova do Imigrante, há cinco 
anos, o perfil dos frequentadores era muito diferente do 
atual. A biblioteca era basicamente frequentada por alu-
nos das escolas. Com o passar dos anos, as tecnologias 
começaram a transbordar aqui no interior e eu percebi ni-
tidamente a mudança em nossa rotina de trabalho”. 

Após essa percepção, Kuster criou o blog para incenti-
var a participação dos estudantes e de toda a comunidade 
local, através do blog da biblioteca. “Hoje a população do 
município pode verificar de casa os livros que temos dis-
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Utilidade
A atitude da bibliotecária em questão baseia-se num con-

ceito ainda um pouco vago para inúmeras pessoas, de dife-
rentes formações: a esfera pública e a gestão participativa. 
“Se a biblioteca é pública é para o povo, para a população. E 
se assim é, o povo tem de participar, tem de se envolver no 
processo de construção”, afirma. Quem complementa essa 
postura é Juliana Souza (CRB-7/6296), bibliotecária carioca e 
editora do blog Coisa de Bibliotecário. “Os bibliotecários pos-
suem como característica facilitar a vida das pessoas, e eu 
me sinto bem quando posso facilitar a vida de alguém com 
informação”. 

Souza reúne em seu blog, além de informação diversifica-
da, duas sessões interessantes: “fontes de pesquisa para bi-
bliotecários” e “bibliotecas e livrarias”. A primeira sessão conta 
com uma listagem de periódicos nacionais e internacionais, 
além de portais, site e blogs. A segunda sessão reúne cerca 
de 30 canais de bibliotecas e cerca de 32 canais de livrarias. 
“Pensei que poderia ser interessante reunir as revistas que 
costumo ler e uma lista de locais que podem ser visitados 
por quem precisa realizar uma pesquisa. Dessa forma, reuni 
numa lista os periódicos, bibliotecas e livrarias que eu conhe-
ço para que fosse utilizada pelos estudantes e também por 
profissionais da área como fonte de pesquisa”, revela. 

Já Hugo Oliveira (CRB-6/2938), conselheiro efetivo do 
CRB-6 e ex-vice-presidente do Diretório Acadêmico Lídia 
de Queiroz Sambaquy, da Escola de Ciência da Informação 
(UFMG) salienta que blogs podem ser usados para divulgar 
informações de entidades de classe. “Utilizamos diversas 
mídias para divulgar informações e questionamentos rela-
cionados ao movimento estudantil e à ECI/UFMG”. Além de 
promover questionamentos, essas mídias também podem 
aproximar profissionais e ajudá-los a criar uma rede de in-
formação rica. Por exemplo, movimentos estudantis que se 
integram com movimentos de classe. “É possível manter uma 
relação saudável entre os movimentos, sem considerar que 
um movimento é mais ativo ou importante que o outro” avalia.

“O movimento estudantil e o movimento de classe pos-
suem focos diferentes para finalidades iguais. No primeiro, os 
discentes lutam por melhorias dos currículos dos cursos de 
graduação, da qualidade do ensino e da infraestrutura, dentre 
outras. No segundo, restrito aos conselhos e associações, os 
bibliotecários, arquivistas e museólogos lutam por fiscalização 
do mercado de trabalho, aperfeiçoamento dos profissionais 
e representação dos profissionais junto a outras entidades”, 
salienta. 

Afinal, criar um blog pode 
me proporcionar algum 

ganho financeiro?
Ao ler a reportagem ao lado, você pode ter 

se perguntado: produzir conteúdos e me dedi-
car a um blog pode, de alguma forma, me render 

alguma renda? E nós questionamos todos os bi-
bliotecários entrevistados sobre essa questão. De 
modo geral, a moeda de troca não será financei-
ra, mas sim de satisfação. Quem resume muito 
bem esse ponto é Roseli Pedroso. “O blog não 
me gera nenhuma renda. Os meus ganhos 
acabam vindo em outra moeda: satisfação 
em levar informação para todos e em todos 
os lugares. Já recebi comentários de pes-
soas dos Estados Unidos, Portugal, Ale-
manha, Argentina. Aqui do Brasil, conheci 
outros bibliotecários blogueiros e a interati-
vidade entre nós é muito boa”, afirma. 

Quem complementa essa perspectiva é 
Alexandre Medeiros. “O blog fez com que 
eu visse a minha carreira com outros olhos. 
Conseguir formar um blog que, ao poucos, 
vai se tornando uma referência entre bibliote-
cários e estudantes é uma das maiores satis-
fações pessoais e profissionais que eu pode-
ria ter alcançado”. 

Gustavo Henn, por sua vez, tem outra pers-
pectiva. O blog lhe garante renda para fazer a 
manutenção do site, através da divulgação de 
cursos, palestras e dos livros que Henn divul-
gou, entre eles “Biblioteconomia para Concur-
sos” e “Métodos de Preparação para Concur-
sos”. “O blog é bem acessado em comparação 
ao universo de bibliotecários que estão envolvi-
dos em concursos, mas para gerar renda isso 
ainda é muito pouco, porém garante a manu-
tenção do blog. Os principais ganhos são as 
amizades que fazemos, a rede da qual parti-
cipamos”, garante. 

Já Fernanda Assis tem uma história inte-
ressante com relação a essa dualidade. No 

início, revela a bibliotecária, ela teve gastos rela-
cionados à criação do layout do site, divulgação 

e envio de livros, já que o site realiza promoções. 
Mas após a popularização do blog, suas resenhas 
e opiniões viraram referência. Foi a partir daí que 
ela conseguiu parcerias com as principais edito-
ras, além de receber livros em primeira mão, para 
repassar suas considerações no Viagem Literária. 
“Uma das principais funções do bibliotecário é o in-
centivo à leitura e conseguir colocar isto em prática 
e atrair novos leitores é mais do que eu sonhava 
quando criei o site”. 

13CRB-6 Informa - Belo Horizonte - v. 4 - n. 1 - 2012
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Concurseiros
O bibliotecário Gustavo Henn (CRB-15/465), bem co-

nhecido dos concurseiros de Biblioteconomia, viu na cria-
ção de um blog a oportunidade para dar prosseguimento 
a sua carreira. Após ser aprovado em primeiro lugar em 
alguns concursos, o bibliotecário resolveu ministrar cur-
sos para os interessados em concursos em Recife, no ano 
de 2004. Um ano depois, mais um passo: publicou jun-
to com os colegas Rodrigo Galvão e Alex Lennine o livro 
“Biblioteconomia para Concursos”, considerado pioneiro 
para aqueles que sonham com a estabilidade profissional. 
E foi também através da articulação com os amigos Mo-
reno Barros e Fabiano Caruso que Henn criou em 2006 o 
blog ExtraLibris Concursos. “Em princípio era um espaço 
para divulgar editais. O blog começou timidamente, sem 
divulgação, mas como a demanda era e ainda é muito 
grande, o Google tratou de fazer os leitores o encontra-
rem”, relembra Henn. 

Atualmente, o ExtraLibris informa sobre editais, cur-
sos, indicações de leitura, além de textos informativos 
todos relacionados a concursos. No final de 2011 o blog 
completou cinco anos e várias foram as contribuições que 
Gustavo Henn e Rodrigo Galvão, atuais editores do site, 
puderam notar com as informações divulgadas. “Conheço 
casos, e não são poucos, de colegas que foram aprova-
dos e nomeados em cargos públicos ainda enquanto es-
tudantes e conseguiram antecipar a colação de grau para 
assumir cargos. Também conheço casos de pessoas que 
estavam fora da área de formação há 10, 15 anos e que 
voltaram a atuar depois de aprovadas em concursos”, re-
vela o editor.

Está previsto para ser divulgado pelo Conselho Fe-
deral de Biblioteconomia (CFB) o Censo Profissional de 
Biblioteconomia, produzido pela instituição. A data do lan-
çamento do censo ainda não foi confirmada e sobre esta 
questão Henn acredita que cerca de metade das vagas 
de trabalho para bibliotecários está no serviço público. “Bi-
bliotecas estão diretamente ligadas à educação, cultura e 
tecnologia, e a maior parte destas instituições são públi-
cas, seja da esfera federal, estadual ou municipal”, afirma. 

Literatura para jovens  
Se por um lado, uns usam a plataforma para divulgar 

informações institucionais ou de serviço, há quem use a 
ferramenta com outros objetivos. Fernanda Assis (CRB-
6/2220), editora do Viagem Literária, está neste time. 
Atualmente seu blog possui cerca de 6 mil seguidores e 
média de 40 mil visualizações de página por mês. Seu 
blog ainda mantêm parcerias com as principais editoras 
do País. E a surpresa vem do fato de que a bibliotecária 
não imaginava e nem havia premeditado essa realidade 
para a ferramenta. 

“Quando eu estudava na UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais) sempre quis trabalhar com incentivo à 
leitura para jovens e a oportunidade não surgiu, já que 
acabei trabalhando na área administrativa”, revela. Cria-
do há mais de dois anos, o Viagem Literária era usado 
apenas para que Assis comentasse os livros que lia. Mas 
a meninada que vive conectada e que lê livros de ficção 
sobrenatural e fantástica começou a gostar do que encon-
trava no blog. E foi ai que tudo mudou. 

“Em 2010 fiz uma pesquisa de opinião no site e desco-
bri que a maioria dos leitores tem entre 12 e 16 anos e o 
desafio de fazer crianças e adolescentes gostarem de ler 
é muito grande. Acredito que o leitor deve começar a ler 
o que gosta, mais tarde eles vão naturalmente gostar dos 
clássicos, forçar o contrário pode não funcionar”, afirma. 

Ela ainda ressalta outro fator para o crescimento desse 
público. “As séries Harry Potter e Crepúsculo revoluciona-
ram a literatura para jovens. Depois delas, esse segmento 
da literatura explodiu nas livrarias”, afirma. De fato, esse 
mercado tem colhido boas safras. Pesquisa da Câmara 
Brasileira do Livro, divulgada em junho deste ano, mostra 
que os jovens brasileiros estão lendo mais. A pesquisa in-
forma que aproximadamente 20% dos livros lançados em 
2010 eram destinados às crianças e adolescentes. “Pela 
quantidade de lançamentos voltada para o público jovem, 
percebemos claramente que o mercado editorial mudou 
muito”, avalia. 
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Renovação profissional  
Com mais de dez anos de carreira profissional, a bibliote-

cária paulista Roseli Pedroso (CRB-8/6502) passava no ano 
de 2006 por uma provação: encontrava-se descontente com 
sua atuação profissional. Desmotivada e sem espaço para 
realizar novos projetos na instituição em que trabalhava, pen-
sava em procurar um novo rumo. E foi ao ver uma colega de 
profissão trabalhando em um blog que Roseli Pedroso viu a 
oportunidade do novo. “Como a maioria das pessoas, imagi-
nava que blog era coisa de adolescente”, lembra. E depois 
de se inspirar em blogs portugueses e espanhóis, ela criou o 
Bibliotequices e Afins. 

O blog trata de assuntos variados, todos relacionados às 
bibliotecas. Indicações de livros, resenhas, notícias, eventos, 
comentários sem amarras e sem preconceitos. Isso tudo você 
encontrará no Bibliotequices. Há duas linhas de indicação que 
são interessantes: a promoção da literatura infanto-juvenil e 
do chick lit, ambos tidos por alguns à margem de outros esti-
los literários. “Crianças têm um interesse pela leitura e posso 
comprovar através da minha experiência profissional. É certo 
que ainda estamos longe do ideal, mas melhorou bastante. O 
que muda também é a forma de leitura. Alunos quando che-
gam por volta do 8º e 9º ano, passam por grandes mudanças 
e a leitura passa a ser mais no computador”, observa. 

Ela ainda ressalta o poder que as diferentes mídias e as re-
des sociais têm de promover determinados autores. “Quando 
percorro grandes livrarias de São Paulo, observo que, quando 
há tardes de autógrafo de escritores que a meninada gosta, 
formam-se filas. No ano em que Meg Cabot, escritora ameri-
cana queridinha das meninas, esteve no Brasil, fiquei pasma 
com a fila formada na livraria Fnac”. Já do time dos nacionais, 
ela cita Talita Rebouças. “Ela leva multidões por onde passa”, 
avalia. 

Quanto ao chick lit, fundamentalmente feminino, Roseli é 
enfática: as mulheres leem mais que os homens. E apesar 
do chick lit ainda ser visto com certo descrédito, representa 
uma parcela significativa do mercado editorial. “Apesar de 
muitos torcerem o nariz, esse gênero tem ganhado mais e 
mais adeptos. As mulheres leem de tudo: romances espíritas, 
romance policial, filosofia, psicologia, poesia e por ai vai”. 

Humor para bibliotecários
Ele coleciona vinis de sambistas antigos, tirinhas de 

jornal e não é nem um pouco introspectivo. Editor do Bi-
blioComics há dois anos, o carioca Alexandre Medeiros 
(CRB-7/5092), vê no humor e na ironia uma excelente 
ferramenta de autocrítica. Foi a partir desse modo de en-
carar a si mesmo e a própria profissão que ele criou o 
BiblioComics. “Fico muito curioso com a dualidade entre a 
imagem que os bibliotecários passam e a que a sociedade 
tem da carreira. Tudo começou como uma brincadeira de 
se dar sobrevida a uma boa sacada de um trabalho de 
faculdade”, relembra.

E você pode ter se perguntado: por que tirinhas para 
falar de Biblioteconomia? Além do humor, Medeiros acre-
dita que a síntese também atrai leitores. “Hoje em dia 
recebemos informações das mais diversas formas, com 
temáticas infinitas e origens inimagináveis. E não há como 
negar que as histórias em quadrinhos são um excelente 
exemplo de comunicação sintética. Com poucos quadros 
e frases, as charges e tirinhas possuem uma espantosa 
força de expressar idéias e pensamentos que muitos tex-
tos enfadonhos não conseguem”. 

E imagine que o trabalho do bibliotecário não é fácil: 
reunir tirinhas ou charges distintas e postá-las durante a 
semana. Mas a motivação vem mais uma vez dos leitores. 
“Ás vezes a busca por novas tirinhas é cansativa, mas 
vale a pena quando fico sabendo que um professor usou 
o meu blog para discutir com seus alunos, ou quando che-
ga a contribuição de um leitor pelo email. É gratificante!”, 
afirma.  
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Este texto consiste num exercício de compreensão da leitura no pensamento de Mikhail Bakhtin e de Roger Chartier 
objetivando observar se há congruências nas concepções dos autores em relação ao tema de abordagem. O estudo foi 
elaborado a partir de levantamento bibliográfico das principais obras dos pensadores que tratam do princípio dialógico 
da linguagem e da história da leitura no Ocidente. Considera a leitura como prática cultural e discursiva e atividade de 
interlocução/interação entre sujeitos.

O que são as palavras postas em um livro? O que são os sím-
bolos mortos? Nada absolutamente. O que é um livro se não 
o abrimos? É simplesmente um cubo de papel e couro, com 
folhas; mas se o lemos acontece algo estranho, creio que 
muda a cada vez. Heráclito disse (o repeti demasiadas vezes) 
que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Ninguém 
se banha duas vezes no mesmo rio porque as águas mudam, 
mas o mais terrível é que nós não somos menos fluidos que o 
rio. Cada vez que lemos um livro, o livro mudou, a conotação 
das palavras é outra (BORGES apud CHARTIER, 2001).
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Nosso propósito com este texto é discutir as 
concepções de leitura a partir dos postu-
lados de Mikail Bakhtin e Roger Chartier. 
Mesmo situados em lugares e em épocas 
distintas acreditamos que o pensamento de 

ambos, acerca da leitura, pode contribuir para compreen-
são dessa prática cultural como é postulada por Chartier. 

Este autor, historiador europeu e contemporâneo, con-
centra seus estudos, sobretudo, no campo da história das 
práticas de leitura e de escrita no Ocidente nos períodos 
entre a Antiguidade e a Idade Média e para tornar possí-
vel tais estudos ele o faz a partir da representação. Ou 
seja, ele busca compreender a história das práticas hu-
manas de leitura e de escritura, tomando por base, como 
ele mesmo diz “A relação de representação [...]” (CHAR-
TIER, 1990, p. 21), devido à raridade de vestígios dessas 
práticas, assim, a via da representação é tomada como 
possibilidade para efetivação e constituição de estudos no 
campo da abordagem. E nesse sentido, a leitura é com-
preendida pelo autor como uma prática cultural desenvol-
vida sócio e historicamente pela humanidade. Portanto, 
fazer a história das práticas de leitura, segundo Chartier 
(2001, p.11), “[...] inclui privilegiadamente o levantamento 
dos usos históricos do livro e das várias formas particula-
res do impresso”. 

Nesse sentido, o autor resgata a história da escrita vin-
culada à sua materialidade, ou seja, a história das prá-
ticas de leitura é também a história do impresso ou dos 
suportes de registro da linguagem escrita, pois esses in-
terferem demasiadamente nos modos e nos usos que se 
fazem dessas práticas. Seguindo essa premissa Chartier 
(1995, p. 220) pontua que “[...] é fundamental lembrar que 
nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere legi-
bilidade”, assim, ele aponta as grandes transformações 
ocorridas no campo da materialidade da escrita eviden-
ciando como essas transformações, nos suportes e nas 
modalidades, modificam as relações com o escrito e inter-
ferem na constituição de sentidos da leitura.

Uma das transformações diz respeito à passagem do 
volumen ao códex. Essa muda substancialmente a rela-
ção do leitor com o texto, uma vez que, o leitor passa a ter 
as mãos livres para folhear, retornar às páginas e assim, 
tem mais liberdade (materialmente) na busca de compre-
ensão do texto lido. Essa transformação, que o autor de-
nomina de revolução, é também uma revolução da leitura 
(Chartier, 1995, 2001, 1998, 2003).

Outra mudança, que o autor denomina de revolução 
técnica, modifica também a relação com o livro, com o tex-
to escrito, é a criação dos caracteres móveis e da impren-
sa que promove a disseminação de textos ocasionando 
a passagem da leitura intensiva para a leitura extensiva 
devido a grande quantidade de impressos que passam a 
circular nas cidades europeias principalmente. Além dis-
so, a leitura em voz alta gradativamente cede lugar para 
a leitura silenciosa possibilitada pela modificação na mo-
dalidade de escrita como a separação das palavras, o uso 
de letras de prensa em lugar do manuscrito (cursiva), uso 
de parágrafos, etc. Uma vez ampliado a quantidade de 
material escrito amplia-se também a quantidade de leito-
res e, consequentemente, provoca revolução na leitura 
(CHARTIER, 1998). 

Essas transformações, dentre outras citadas por Char-
tier no campo da história do impresso, não podem ser 
deixadas de lado nos estudos que tratam de reconstituir 
a história das práticas de leitura bem como a relação do 
sujeito leitor com os textos lidos modificada também por 
essas transformações históricas.

De outro lado Bakhtin, viveu de 1895 a 1975 na Rússia 
e na União Soviética, refletiu questões de seu tempo pela 
via do estudo da linguagem por ver nela a possibilidade de 
pensar os processos de constituição do sujeito, pois para 
ele, os humanos são seres de linguagem cuja natureza 
é expressa pela fala, pela palavra e esta por sua vez é 
social e não individual. A linguagem é compreendida, por 
ele, como um produto eminentemente social cujo produtor 
é o sujeito, sócio-histórico, imerso em determinada socie-
dade, por ele compreendida, como um conjunto de vozes, 
atitudes e ações. 

O pensamento elementar do autor gira em torno do 
dialogismo. Para Bakhtin (2003) o diálogo é a unidade 
fundamental da língua. O dialogismo é o princípio consti-
tutivo da linguagem e da condição do sentido no discurso. 
Para ele, o discurso não é individual tanto pelo fato de que 
se constrói entre, pelo menos, dois interlocutores, que por 
sua vez são seres sociais; como pelo fato de que ele se 
constrói como um diálogo entre discursos, ou seja, man-
tém relações com outros discursos.

É por essa via, a do dialogismo, da linguagem enquan-
to produto social elaborada historicamente por sujeitos 
também sócio-histórico que vimos possibilidade de apro-
ximação entre o pensamento dos dois autores, Bakhtin e 
Chartier, no que concerne à leitura que para o último trata-
-se de uma prática cultural e se assim, enquanto prática 
cultural é também constituída sócio e historicamente por 
sujeitos produtores de cultura, logo também de linguagem.

Entretanto, necessário se faz demarcar nossa frontei-
ra, ou seja, delimitar nosso campo de abordagem, pois 
como pontua Chartier, apesar da atual necessidade de 
amplitude da palavra leitura, devemos compreender que a 
prática leitora de um texto não é a mesma quando o obje-
to é a imagem, a paisagem ou o rito, visto esta pertencer 
exclusivamente à esfera discursiva e aqueles não.

[...] pode se utilizar o termo (leitura), mas com a 
idéia fundamental de que a leitura de um texto per-
tence ao mundo das práticas discursivas e não é 
igual à leitura de uma imagem, de um rito ou de 
uma paisagem pois, realmente, aqui as técnicas e 
os procedimentos são de outra natureza. Parece-
-me assim que, contra a ‘textualização’ de toda a 
cultura, devemos manter a especificidade da leitu-
ra como uma prática que se exerce frente a textos 
e analisar suas próprias formas. Em relação a ou-
tras formas de leitura, devemos analisar como se 
desenvolve a prática da apropriação da paisagem, 
do texto ou do ritual (CHARTIER, 2001, p. 142).

Assim, a leitura aqui refletida trata-se da leitura de tex-
tos escritos.



A importância da biblioteca escolar 
aliada às redes sociais na formação de leitores

Perambulando entre os dizeres de Bakhtin e de 
Chartier

Na perspectiva bakhtiniana, discursiva, dialógica, o ato 
de leitura envolve uma dimensão de alteridade, um encon-
tro de dois sujeitos, a de um escritor e de um leitor, pois um 
inexiste sem o outro. Esse encontro é mediado pelo texto 
que de acordo com Bakhtin (1997, p. 340) não é objeto 
“[...] é a expressão de uma consciência que reflete algo”.

Para Bakhtin (1997, p. 330), “Todo texto tem um sujei-
to, um autor”. Desse modo, o texto é compreendido para 
além da coisificação. O texto não é mudo, é um sujeito 
que fala (escreve). Que fala a alguém. Possui um des-
tinatário e este está inserido no texto desde o momento 
de seu projeto de criação, cujo encontro entre o locutor, 
aquele que escreve, e o destinatário, aquele para quem 
se escreve - o leitor, se dá no ato de leitura. Desse en-
contro estabelece uma relação interlocutiva, uma relação 
de sentido. Por isso, “ler é dialogar com o texto lido”, a 
relação dialógica, segundo Bakhtin (1997, p. 345), “[...] é 
uma relação de sentido”.

Seguindo essa premissa da relação entre o escritor e 
o leitor na atividade de leitura o pensamento de Bakhtin 
converge com o de Chartier quando este pontua que “[...] 
o ato de leitura, supõe uma relação íntima entre um lei-
tor e um livro [...] (CHARTIER, 2004, p. 215). O leitor, por 
sua vez “[...] encontra-se, sempre, inscrito no texto, mas, 
por seu turno, este inscreve-se diversamente nos seus 
leitores [...]” (CHARTIER, 1996, p. 123). Esta situação é 
possível pelo caráter extremamente dialógico que marca 
o texto escrito. Que torna possível as marcas daquele que 
escreve e do outro que lê. Ambos são marcados no e pelo 
texto.

Tal proposição, pensamos, pode ser contemplada em 
Chartier (1996) ao se utilizar de um postulado de Herá-
clito, associando-o à leitura, ao dizer que o homem após 
banhar-se nas águas do rio nem o homem nem o rio são 
o mesmo. Ou seja, para o autor o mesmo ocorre com a 
leitura pelas marcas que ela deixa. O sujeito que lê é mo-
dificado pelo texto e do mesmo modo o texto é modificado 
após ser lido. Nenhum sujeito sai do mesmo jeito no ato 
de leitura. Entretanto, o mesmo texto lido pode agir de ma-
neira diferente em diferentes leitores. Isto se dá pelo cará-
ter que lhe é atribuído. Isto é, “[...] as leituras são sempre 
plurais, são elas que constroem de maneira diferente o 
sentido dos textos, mesmo se esses textos inscrevem no 
interior de si mesmos o sentido de que desejariam ver-se 
atribuídos” (CHARTIER, 2001, p. 242). 

O que Chartier (1996) postula, se bem entendemos, é 
que o leitor é livre no processo de atribuição de sentidos 
para a leitura, no entanto, tal liberdade é de certo modo 
cerceada, uma vez que, no interior de dada obra existem 
todo um conjunto de valores, de crenças, de restrições. 
Mas mesmo assim, é dado ao leitor condição de dialogar 
com esses pressupostos, com esse sujeito e a partir daí 
concordar, discordar, acrescentar proposições.

Ao tratar da constituição de sentido Chartier (2001, p. 
33) salienta que “[...] dentro da história da leitura, supõe-
-se, em princípio, que a leitura seja uma prática de inven-
ção de sentido, uma produção de sentido”. Mas é preciso, 
ainda segundo ele, “[...] compreender que essa invenção 

não é aleatória, mas está sempre inscrita dentro de coa-
ções, restrições e limitações compartilhadas; e por outro 
lado que, como invenção, sempre desloca ou supera es-
tas limitações que a restringem”. 

Dito de outra forma o sujeito leitor para Chartier é, 
como para Bakhtin, um ser autônomo. Sujeito de atitude 
responsiva e criativa diante do texto. Nunca um sujeito 
mudo, pois “[...] a leitura é prática criadora, actividade pro-
dutora de sentidos singulares, de significações [...] ela é 
uma caça furtiva” (CHARTIER, 1990, p. 123).   

Nesta abordagem (discursiva) parte-se do princípio 
de que o leitor interage com o texto, dialogando com ele, 
tendo em vista os objetivos da leitura, ou seja, a compre-
ensão, a constituição de sentido. A compreensão, para 
Bakhtin (1997) é de natureza dialógica, pois implica uma 
resposta. Se não há resposta não há relação dialógica, 
não pode haver constituição de sentido. “[...] o sentido 
sempre responde a uma pergunta. O que não respon-
de a nada parece-nos insensato, separa-se do diálogo” 
(BAKHTIN, 1997, p. 386).

Sem acabamento, mas possibilidade de retomada

Os postulados apontados até aqui nos dão uma nítida 
idéia do que é leitura e o que ela representa no pensa-
mento de Bakhtin e Chartier, ou seja, ela além de ser uma 
prática cultural constituída historicamente é uma atividade 
criadora. Criadora de possibilidades de interação, de diá-
logo entre pares que no encontro mediado pelo texto po-
dem expor suas idéias, seus valores, pontos de vista, etc.

Ler é constituir sentido. Constituir sentido a partir de 
pistas deixadas no texto pelo autor. Constituir sentido a 
partir do diálogo estabelecido, do encontro firmado pelo 
escritor e pelo leitor. A leitura é também possibilidade de 
mudança, pois o mundo muda na medida em que o ho-
mem também muda, pois depois de banhar-se nas pa-
lavras ditas, impressas, o homem não é mais o mesmo, 
assim como não é mais a mesma a água que corre no rio. 
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A importância da biblioteca escolar 
aliada às redes sociais na formação de leitores
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Profissionais que trabalham diretamente em bibliotecas 
escolares tratam de um dos fundamentos das bibliote-
cas: formar leitores

Assim como foi apontado no artigo “A Formação Literária 
do Jovem Leitor”, as bibliotecas escolares junto ao trabalho 
dos profissionais bibliotecários são imprescindíveis, princi-
palmente, em dois modos para a formação de leitores cons-
cientes. Pela funcionalidade, que diz respeito às habilidades 
necessárias para que os jovens compreendam os processos 
de comunicação social e se insiram nas comunidades de que 
participam. E ainda como repertório de conhecimentos que 
dê a estes jovens instrumentos de esclarecimento. Ou seja, 
saber é poder. A bibliotecária Sabrina Sanches (CRB-6/2316) 
lida diariamente com essas questões na biblioteca escolar 
em que atua. E pontua: as bibliotecas escolares fornecem os 
insumos necessários para o incentivo à leitura e a pesquisa 
escolar. 

“Entendo que o profissional bibliotecário auxilia na forma-
ção do leitor através do trabalho com a leitura e com a pes-
quisa escolar. Tanto em um como no outro, a informação está 
presente. Dentro da escola, estas atividades estão diretamen-
te relacionadas com o fazer da instituição, ou seja, o aluno 
precisa ler para todas as disciplinas. A biblioteca complementa 
esse trabalho, que é desenvolvido na sala de aula pelo profes-
sor, já que promover a leitura é um compromisso de todas as 
áreas”, declara. 

Josemberg Mendes (CRB-6/2800) acrescenta que a biblio-
teca precisa ainda estabelecer um vínculo de comunicação 
com os alunos. E para estabelecer esse vínculo é necessário 
conhecer – realmente – esse público. “O ambiente da biblio-
teca tem que ser sempre propício ao estudo e a pesquisa e o 
bibliotecário deverá estabelecer uma boa comunicação com 
seu público. Para isso, ele precisará conhecê-lo bem, e nesse 
caso se faz necessário o estudo de usuários”, afirma. Nesse 
sentido, acrescenta o profissional, formar uma parceria junto à 
supervisão pedagógica da instituição de ensino é fundamental 
para que possam ser formalizadas discussões sobre tendên-
cias de leituras, além de novas propostas pedagógicas

E como as redes socias são úteis nesse processo? 

Se é papel do bibliotecário dar suportes e ferramentas para 
que os leitores das bibliotecas escolares leiam – literalmente – 
a realidade em que vivem, as redes sociais (e de informação) 
são de grande valia nesse processo. O bibliotecário carioca 
Moreno Barros (CRB-7/582), também editor do blog Bibliote-
cários Sem Fronteiras, é um dos entusiastas dessa questão. 
Segundo Barros, as redes sociais nada mais são que uma 
ferramenta que amplia a ligação que as pessoas têm pela bi-
blioteca. 

“As redes sociais aplicadas a qualquer tipo de biblioteca 
são uma oportunidade para os bibliotecários encontrarem 
pessoas que ‘curtem’ a biblioteca e proponham maneiras de 
nutrir esse vínculo por meio dessas redes, oferecendo a eles o 
que as bibliotecas têm de melhor, essencialmente livros, ma-
teriais que não encontram em outros lugares dentro de um 
ambiente físico neutro e acolhedor”, afirma. 

Nesse sentido, Eduardo Valadares (CRB-6 ES/615), dele-
gado do CRB-6 no Espírito Santo, alerta para as adaptações 
que o profissional bibliotecário deve se atentar. “O bibliotecá-
rio não poderia ficar omisso a essas novas ferramentas, pois 
elas aproximam os usuários dos serviços e produtos ofereci-
dos pelas bibliotecas de maneira ágil, descontraída e numa 
linguagem que se aproxima de nossos usuários”. E acrescen-
ta: “É preciso que o profissional desenvolva habilidades para 
que haja uma interação dos recursos disponíveis, sejam eles 
considerados tradicionais ou inovadores, para promover o 
acesso à leitura, cultura e a formação do conhecimento crítico 
na sociedade”. 

O bibliotecário paulista Eduardo Graziosi (CRB-8 195/2011)
aponta que as bibliotecas escolares devem possibilitar a au-
tonomia dos usuários na busca, avaliação e uso da informa-
ção. E essa busca de autonomia, especificamente nas redes 
sociais, pode ser mediada pelos profissionais. “É esperado 
que o comportamento desses estudantes em relação à busca 
por informação passe pelas redes sociais, bem como pelos 
buscadores, que geralmente são as primeiras fontes às quais 
recorrem, já que estas redes possuem um grande potencial 
para auxiliar na realização de suas atividades”, avalia. 

No que diz respeito à mediação, Graziosi usa um exemplo 
para ilustrar: um professor pode criar um grupo de uma clas-
se no Facebook para disponibilizar textos complementares ou 
links relacionados a um determinado assunto abordado em 
aula, de forma a incentivar os alunos a pesquisarem mais so-
bre tal assunto e expandirem as discussões iniciadas na sala 
de aula. Mas atenção, lembrar a importância de se atribuir a 
fonte de informação é de grande importância. “Ensinar aos 
alunos a observar se um determinado texto encontrado na 
Internet possui autor(a) e quem é ele(a), de forma que seu tra-
balho seja baseado em autoridades é interessante”, pontua.

A respeito dessa mediação, Josemberg Mendes é mais 
enfático. Para ele o jovem estudante ainda não domina as 
potencialidades que a rede oferece. “Será importante a utili-
zação de uma ferramenta deste porte desde que tenha uma 
orientação através de um mediador, ou até mesmo através 
de um estudo dirigido que possa propor discussões. O leitor 
contemporâneo ainda não domina todas as potencialidades 
oferecidas por essas redes de informação, e por isso a neces-
sidade de se fazer uma filtragem”, afirma ele. 
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Este texto tem como objetivo apresentar a pesquisa 
que se encontra em curso “Formação acadêmica, 
inclusão e mobilidade social: história/memória dos 
graduados-graduandos em Biblioteconomia da ECI/

UFMG” (Escola de Ciência da Informação da Universidade de 
Minas Gerais) cujo objetivo é o de resgatar a trajetória dos 
ex-discentes e discentes em Biblioteconomia pela UFMG no 
período 1950-2011. A pretensão é de fazê-la sob o prisma da 
história e da memória, com vistas a apreender de que forma a 
experiência acadêmica contribuiu para os processos de inclu-
são educacional, ascensão e mobilidade social.

A pesquisa, aprovada pelo Departamento de Teoria e 
Gestão da Informação e pela Pró-Reitoria de Pesquisa da 
UFMG, conta com a participação de um bolsista de iniciação 
científica, cuja bolsa na primeira fase foi subvencionada pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico e nesta segunda fase conta com uma bolsa concedida 
pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais). Acrescenta-se ainda à equipe, além do bolsista aci-
ma indicado – Gesner Francisco Xavier Junior – os alunos 
de doutorado, atuando voluntariamente na pesquisa, Fabrício 
José Nascimento da Silveira e Leonardo Vasconcelos Re-
nault, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação. Integra-se também à equipe, como voluntário, 

Hugo Avelar Cardoso Pires, graduando em Biblioteconomia e 
que ocupou a função de bolsista no nível de iniciação científi-
ca, na primeira fase do trabalho.

 Considerando que a temática da pesquisa, por pretender 
resgatar histórias/memórias, tem um caráter importante para 
os profissionais, o campo acadêmico e os órgãos de classe 
(Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região e Associa-
ção dos Bibliotecários de Minas Gerais), faz-se oportuno es-
clarecer para estas comunidades os elementos motivadores 
que justificaram sua proposição, as diretrizes metodológicas 
que a orientam e indicam os caminhos que devem nortear 
sua análise e divulgação científica, a fim de que os saberes 
advindos do universo pesquisado possam se constituir não 
só como resgate das vivências/histórias, mas possibilitar ca-
minhos para a ação. 

Assim, em face dos elementos acima indicados, o texto se 
organiza com a seguinte estrutura: uma Introdução na qual 
se aponta em linhas gerais o objetivo da pesquisa e ainda os 
tópicos: 1. Graduandos da UFMG e contexto social, 2. Ele-
mentos macro-sociais e educação, 3. Diretrizes metodológi-
cas para apreensão de histórias/memórias e ainda no tópico 
4. Perspectiva de análise e discussão, elementos que serão 
apresentados de forma sintética conforme indicado a seguir.

HISTÓRIAS/MEMÓRIAS DOS BIBLIOTECÁRIOS FORMADOS PELA ECI/UFMG
TRAJETÓRIAS EM RETROSPECTIVA

Alcenir Soares dos Reis ¹
  Gesner Francisco Xavier Junior ²



NOTAS
1. GRADUANDOS DA UFMG E CONTEXTO SOCIAL

A problematização do tema anteriormente indicado e a reali-
zação da pesquisa a partir do 2º semestre de 2009 tiveram como 
uma das motivações, dentre outras, as indagações suscitadas 
pela publicação do Censo Socioeconômico e Étnico dos Estu-
dantes de Graduação da UFMG, de 2006. De acordo com os da-
dos apresentados naquele trabalho por Braga e Peixoto (2006), 
foi possível efetivar-se uma leitura da realidade dos alunos da 
UFMG, e em termos específicos dos sujeitos pertencentes à 
graduação em Biblioteconomia. O estudo acima indicado tornou 
evidente que os discentes da área de humanas e sociais, e, de 
forma destacada, os de Biblioteconomia, se constituem como 
aqueles que economicamente estão inseridos no nível de ren-
da mais baixo, comparativamente aos outros estratos de estu-
dantes da UFMG. No que se refere ao nível de formação dos 
pais tal informação também merece ser considerada, podendo 
constituir-se como elemento importante para análise da trajetória 
dos estudantes, haja vista que neste quesito, os dados apontam 
também a situação da baixa escolaridade dos pais.

Ressalva-se, porém, que a explicação desta realidade, apre-
endida pelos dados do Censo de 2006 não pode ser transposta 
para toda a história dos sujeitos formados pela Escola de Bi-
blioteconomia, atualmente Ciência da Informação, fato que nos 
levou a uma proposição de pesquisa que pudesse resgatar as 
histórias/vivências em consonância com a trajetória da ECI, em 
termos de sua singularidade e especificidade, tendo como âmbi-
to de leitura a realidade macro-estrutural brasileira. 

Em razão destes elementos tornou-se possível indagar e 
buscar compreender a relevância e o papel da Universidade para 
este grupo de estudantes, destacando-se dentre os questiona-
mentos, os seguintes: 

• Qual é o lugar social ocupado pelos alunos de gradu-
ação em Biblioteconomia no contexto da UFMG e qual o papel 
dessa formação como mecanismo de ascensão e mobilidade so-
cial? 

• Qual a relação entre a história pessoal, a trajetória edu-
cacional e as oportunidades de mobilidade social? 

• Em termos históricos qual é como vem se constituindo 
o perfil dos graduados/graduandos em Biblioteconomia da ECI/
UFMG;

• Qual é a relação entre o perfil dos estudantes e a reali-
dade histórico-social? 

A partir destes questionamentos e do trabalho que vem sen-
do desenvolvido, e tendo como base o referencial teórico que 
subsidia a pesquisa, acredita-se que os dados obtidos permitirão 
avaliar a contribuição dada pela formação em Biblioteconomia 
enquanto alternativa de inclusão educacional e fator de ascen-
são e mobilidade social. 

Vale ainda acrescentar que a pesquisa também é relevante 
por recuperar, preservar e divulgar, a partir da memória dos su-
jeitos, a memória institucional em suas interconexões, haja vista 
que a ECI/UFMG tem um importante papel no contexto de forma-
ção dos bibliotecários brasileiros. 

2. ELEMENTOS MACRO-SOCIAIS E EDUCAÇÃO

Considerando as indagações que norteiam a presente pes-
quisa, sua efetividade requer que se tenha como fundamentação 
teórica, de forma predominante, a interlocução entre as áreas de 
biblioteconomia, educação, história e sociologia.

Com recurso simples em blog, professora da 
UNIFOR disponibiliza conteúdo para deficientes 
visuais

A Profª Drª Célia Dias (CRB-6/1379), professora 
da disciplina Fontes Especializadas de Informação 
no Centro Universitário de Formiga (UNIFOR), a 
exemplo dos bibliotecários blogueiros entrevistados 
pelo CRB-6, viu na ferramenta uma forma de dar 
destaque a um desejo que possuía há alguns anos: 
fazer com o conteúdo disponibilizado no blog Fon-
tes (http://fontesgerais.blogspot.com), que ela edita, 
pudesse ser utilizado por alunos e acadêmicos com 
alguma forma de deficiência visual. O recurso usado 
para realizar este desejo foi o voz.me, que converte 
texto em fala através da tecnologia de síntese vocal. 
“Tenho pensando há algum tempo em buscar um 
recurso que possibilitasse, também aos deficientes 
visuais o acesso ao conteúdo do blog. Esta iniciativa 
é uma preocupação com um público que tem pouca 
oportunidade de compartilhar informações e experi-
ências”, comenta. Confira a iniciativa: acesse http://
fontesgerais.blogspot.com

84% dos bibliotecários acessam periódicos 
eletrônicos científicos

Bibliotecários auxiliaram o CRB-6 em uma deter-
minada questão: “Bibliotecário, você acessa algum 
periódico ou revista eletrônica?”, que foi disponibi-
lizada desde junho de 2011 pelo CRB-6 nas contas 
da instituição no Facebook e Twitter, através de en-
quete. Essa apuração diz respeito aos dados colhi-
dos até meados de agosto de 2011. Assim, 84% dos 
respondentes deram o seu voto a resposta “Sim. 
Acesso periódicos eletrônicos científicos”. Por ou-
tro lado, 12% dos bibliotecários optaram por “Sim. 
Acesso periódicos eletrônicos, mas não científicos”. 
Apenas um profissional informou não ler periódicos 
no formato eletrônico.

Submarino lança rede social de livros

Na 15° Edição da Bienal do Livro do Rio de Ja-
neiro, realizada entre os dias 1 e 11 de setembro de 
2011, o Submarino.com lançou o Submarino Digi-
tal Club, uma plataforma social de leitura. O projeto 
permite que os clientes ampliem a interação digital 
com outros leitores por meio de conteúdos como 
livros, revistas, jornais, música, jogos e filmes. Os 
consumidores poderão ler, comentar e compartilhar 
conhecimento do que estão lendo, escutando ou as-
sistindo. A idéia é oferecer uma experiência digital 
que integre as mais variadas mídias e plataformas 
de leitura, como smartphones, tablets e notebooks.

Fonte: GSMD Gouvêa
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Portanto, a partir do norteamento acima indicado o referen-
cial teórico vem se desenvolvendo tendo como sustentação 
os aportes teóricos da biblioteconomia, o resgate do processo 
histórico de criação dos cursos, da evolução dos currículos e 
da problemática de formação acadêmica, consolidando tanto 
a produção bibliográfica em relação à história-memória da bi-
blioteconomia no Brasil e em termos específicos da UFMG. 
Há ainda, em termos de sistematização, as discussões que 
contemplam a questão educacional, o contexto histórico-po-
lítico, a problemática da mobilidade e inclusão educacional. 

É oportuno ainda acrescentar que a pesquisa também se 
orienta pela concepção de que há uma intrínseca relação en-
tre a realidade social e individual e que o entendimento das 
trajetórias individuais, em sua complexidade, podem ser com-
preendidas e iluminadas, à medida que as dimensões macro-
-sociais, ou seja, os aspectos históricos, políticos e sociais são 
adotados como mecanismos de interpretação da realidade. 

Integrando-se às perspectivas antecedentes há também, 
como norteamento metodológico, uma proposta de apreender 
os dados conjugando-se a dimensão quantitativa e qualitativa. 
Tal opção visa captar a realidade dos graduados/graduandos 
da ECI de forma a caracterizar as singularidades das experi-
ências dos sujeitos que marcam a realidade institucional, haja 
vista que são estes atores que constroem a realidade histórica 
e profissional.

3. DIRETRIZES METODOLÓGICAS PARA APREENSÃO 
DE HISTÓRIAS/MEMÓRIAS

No tocante a proposta metodológica e em função dos obje-
tivos da pesquisa sua realização foi planejada para ser efetiva-
da em duas etapas; a primeira de caráter quantitativo (dados 
já consolidados) e a segunda de caráter qualitativo (etapa em 
desenvolvimento), devendo realizar-se nesta segunda fase os 
procedimentos metodológicos qualitativos com o resgate da 
história/memória dos sujeitos a serem selecionados.

A primeira etapa, denominada de fase exploratória da pes-
quisa, possibilitou o mapeamento de dados quantitativos atra-
vés do levantamento documental, realizado junto a Seção de 
Ensino da ECI, o que tornou possível ter uma visão global do 
universo de 2919 alunos titulados devendo elaborar ainda o 
perfil dos estudantes de Biblioteconomia formados e em for-
mação pela UFMG. 

Em termos gerais, a consolidação dos dados obtidos nesta 
primeira etapa norteou a delimitação de critérios/categorias de 
incorporação na segunda etapa, a partir dos seguintes recor-
tes:

a) ex-alunos que pertencem/pertenceram ao quadro da 
ECI como docentes;

b) ex-alunos que integraram/integram como profissionais o 
quadro de bibliotecários do sistema de bibliotecas da UFMG e 
profissionais que se encontram atuantes no âmbito da educa-
ção, em instituições públicas e privadas de ensino; 

c) Profissionais vinculados aos órgãos de classe (Conse-
lho Regional de Biblioteconomia 6ª Região e Associação dos 
Bibliotecários de Minas Gerais) e em exercício profissional 
nos demais espaços de atuação, bem como a representação 
dos estudantes que estejam em curso na ECI em 2011;

d) Profissionais formados pela UFMG, e que possam con-
tribuir com depoimentos sobre sua história pessoal/trajetória 
profissional; 

Vale enfatizar que atualmente, a pesquisa concentra-se 
em sua dimensão qualitativa e que a identificação e seleção 
dos atores conforme os eixos anteriormente indicados orien-
tam-se por critérios amostrais e/ou por escolha intencional. 

Assim, considerando que nesta etapa atual da pesquisa a 
mesma terá como fonte central de informação os atores sele-
cionados, o plano de coleta de dados prevê, fundamentando-
-se na metodologia de história oral, recuperar por entrevistas 
as trajetórias/histórias individuais; obter, através da metodo-
logia de “storytelling” memórias e vivências acadêmicas e 
profissionais, além de captar experiências profissionais, na 
discussão em Seminário a ser realizado na ECI, cuja orien-
tação temática é de discutir “formação bibliotecária, trabalho 
e mobilidade social”. A estes elementos deverá se agregar os 
depoimentos registrados pelos profissionais no blog da pes-
quisa, conforme endereço indicado a seguir: http://memóriabi-
bliotecarioseci.wordpress.com ou através de remessa para o 
e-mail: memoriabibliotecarioseci@gmail.com

É oportuno ainda chamar a atenção para o fato de que esta 
etapa, por sua complexidade e dificuldades para identificação 
e seleção dos sujeitos, precisa contar com a participação dos 
profissionais, que sensibilizados pela temática da história/me-
mória possam dar adesão a proposta ora divulgada.

4. PERSPECTIVA DE ANÁLISE E DISCUSSÃO

Após a efetividade dos procedimentos acima indicados 
dar-se-a inicio a sistematização, consolidação e análise dos 
dados, que será feita buscando interpretar as realidades pes-
soais em termos de similaridades e singularidades, tendo 
como ênfase a dimensão histórica e social e em correlação 
com os aspectos da educação, da política e da economia bra-
sileira. 

Espera-se, ainda que a partir dos dados obtidos possa-
mos analisar a relação entre a dimensão individual e coletiva 
de forma a compreender a interação entre história pessoal/
historia social, tendo em vista que a interconexão entre estas 
dimensões podem ser os elementos que permitem ao sujeito 
estabelecer estratégias de ação em face da realidade. Pode-
-se talvez inferir, tendo como base as discussões da literatura, 
que as vivências resultantes deste processo manifestam-se 
de forma intrínseca na visão de mundo e nas memórias do 
sujeito.

Acredita-se, portanto, que constituído este painel de dados 
quantitativos e de visões pessoais não só se resgata a história 
dos profissionais formados pela ECI, mas, de forma relevan-
te, se obterá elementos fundamentais para se compreender 
o papel da Universidade no contexto das classes populares.
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Naquela manhã de chuva, fui traba-
lhar algumas horas mais cedo do 
que meu horário ordenava. Mais 
uma vez a biblioteca receberia 
uma comissão de avaliação do Mi-

nistério da Educação, dessa vez dois doutores 
com muita experiência no currículo e uma vida 
acadêmica movimentada. 

Há quase um ano trabalhando naquela bi-
blioteca universitária eu ainda não compreen-
dia muito bem esse processo e tantos outros 
processos educacionais que iam muitas vezes 
contra a minha ideologia de educação supe-
rior. Estudei parte do ensino fundamental, en-
sino médio e superior em instituições públicas 
e, apesar de todas as mazelas que presenciei, 
minha idéia de educação nunca foi abalada.  

Quando era estudante, não fui a melhor 
da classe, mas sempre me esforcei muito, 
principalmente fora da sala de aula. Busquei 
projetos e estágios. E era chata! O local que 
não me proporcionava aprendizado, caia fora 
e partia para outro. Eu queria trabalhar com os 
grandes, corria atrás dos melhores estágios, 
ficava no pé dos profissionais que tinha como 
exemplo.  

Desde que terminei o curso de graduação, 
e cai no mercado de trabalho, tenho me depa-
rado não com a falta de oportunidades, já que 
desde que sai estou empregada, mas ter um 
emprego não quer dizer que é só ir lá e fazer o 
melhor que você pode fazer. Ser bibliotecário 
é matar um leão a cada dia, um? Não, não, 
talvez dois... 

O descaso com a profissão por parte dos 
próprios profissionais, o descaso com a cultu-
ra e a educação por parte dos empregadores 
e de toda a sociedade em geral, nos deixa tão 
pequeninos diante de qualquer outra profis-
são. E por que somos menos importantes que 
um médico? O médico cuida do corpo, biblio-
tecário cuida da alma, auxilia na formação dos 
pequenos e dos grandes. 

Como iríamos receber os nossos convida-

dos, fui até o salão verificar como estavam as 
coisas do lado de fora da minha sala, quase 
não tinha tempo para estar mais próxima do 
que considerava realmente importante, o usu-
ário. Tinha dias que estar dentro daquela sala 
por oito horas chegava ser torturante, mas o 
processamento técnico e os relatórios ainda 
tomavam muito tempo para eu me dar ao luxo 
de guardar um livrinho e outro, isso para não 
perder a prática de fazer um empréstimo e 
também de dar um bom dia ou boa tarde para 
os alunos. Sentia falta disso, de estar próximo 
a quem utiliza a biblioteca. Penso que só perto 
daqueles que utilizam a biblioteca é que eu te-
ria o conhecimento do que melhorar. Parto da 
intenção que não posso melhorar um serviço 
se não me coloco como cliente.

Resolvi verificar as estantes, se tem um 
local que me faz esquecer qualquer dor ou 
tristeza, ou simplesmente quando quero um 
pouco de paz, esse lugar é entre as estantes 
de livros. Ah, ainda recordei-me de quando 
sentava no chão entre as estantes na biblio-
teca central da universidade. Eu nunca tinha 
uma intenção específica, só ia até lá e esco-
lhia alguns livros e lia pequenas partes, ou só 
folheava-os... Saudosa lembrança que me en-
cheu de nostalgia. 

Observei que muitos livros estavam sem 
espaço suficiente para respirar nas pratelei-
ras, e por um súbito desejo de dar espaço 
àquelas obras que estavam esperando, an-
siando, desejando serem retiradas e levadas 
para darem uma voltinha. 

Como me perdi no tempo e consegui me 
encantar novamente com a magia daqueles 
livros! 

Passei de corredor em corredor, olhei cada 
estante, cada prateleira, e cheguei à conclu-
são que para trabalhar com biblioteca e com 
livros você não tem só que fazer um serviço 
bem feito, você tem que gostar daquelas cria-
turinhas inanimadas que causam tantas emo-
ções.
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