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Cinquenta anos

A SERVIÇO DA INFORMAÇÃO
NO ANO DO CINQUENTENÁRIO DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO,
BIBLIOTECÁRIOS ESTÃO PRONTOS PARA NOVOS DESAFIOS

– EMPREENDEDORISMO –
CONHEÇA PROFISSIONAIS
QUE DECIDIRAM INVESTIR
NO PRÓPRIO NEGÓCIO

– ESPECIAL –
COMO FILMES BASEADOS EM
LIVROS PODEM INFLUENCIAR
O HÁBITO DE LEITURA

– ENTREVISTA –
CONFIRA UM BATE-PAPO COM GALENO
AMORIM, CRIADOR DO PLANO
NACIONAL DO LIVRO E LEITURA
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Empresa
registrada
As empresas registradas no Conselho Regional de Biblioteconomia
6º Região (CRB-6) agora contam com mais um novo serviço a
sua disposição.
Todas as empresas regulares com o CRB-6 poderão divulgar em seus sites,
blogs e redes sociais os banners especialmente desenvolvidos para elas.
A presença de um desses banners no site das empresas que atuam com
gestão da informação e gestão de documentos significa que a empresa, além
de estar registrada no CRB-6, cumpre com suas obrigações legais para com o
Conselho, em 2015.

Empresa registrada no CRB-6
Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região
Minas Gerais & Espírito Santo

Empresa Registrada no CRB-6
2015

EMPRESA
REGISTRADA
NO CRB-6
EMPRESA
REGISTRADA
NO CRB-6

2015

2015

Arte para as redes sociais

Artes para sites institucionais e blogs

Mais informações em nosso site www.crb6.org.br em nosso blog blog.crb6.org.br e
em nossos Boletins Eletrônicos semanais.
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PALAVRA DA PRESIDENTE

MARIZA MARTINS COELHO
Presidente do Conselho
Regional de Biblioteconomia
6ª Região (CRB-6)

Em janeiro, fui eleita presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6) para o triênio 2015/2017. Sei que
é um desafio muito grande gerir recursos públicos e me responsabilizar pela fiscalização da classe profissional, pela qual tenho grande
amor e respeito, uma vez que nós, bibliotecários, temos um papel
muito importante no processo de formação intelectual da sociedade.
Assumi como missão levar adiante um trabalho pautado pela
ética, transparência e compromisso em fortalecer a imagem do
profissional Bibliotecário e associá-lo ao papel transformador da
educação e da cultura.
Durante a 16ª Gestão, fui coordenadora da Comissão de Fiscalização, que teve como meta julgar todos os autos de infração
herdados de administrações anteriores, de maneira a repassar à
direção que tomou posse em 2015 apenas aqueles relativos ao
segundo semestre de 2014. Vale observar que não apenas conseguimos alcançar o objetivo como levamos a julgamento autos de
infração expedidos inclusive nos seis últimos meses daquele ano.
Aproveito para parabenizar toda a equipe de funcionários e conselheiros da 16ª Gestão. Não tenho dúvida de que sem esses
esforços não teríamos alcançado tal resultado.
O ano de 2015 é especial, pois estamos comemorando os 50
anos da regulamentação da nossa profissão, 65 anos da Escola de
Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais
(ECI/UFMG) e 50 anos da fundação do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e do Setor Braile da Biblioteca Pública Estadual
Luiz de Bessa. Estamos organizando junto com os nossos parceiros
diversos eventos para comemorar a passagem destes 50 anos e,
com isso, dar visibilidade ao profissional bibliotecário.
O trabalho em uma autarquia é resultado de doação e de muita
responsabilidade, além de ser gratificante, principalmente quando
vemos ações sendo efetivadas. Exemplo disso ocorreu por ocasião
do Dia do Bibliotecário, quando encaminhamos ofício a diversas
instituições para lembrar a data e solicitar que fossem organizados
eventos comemorativos. Graças a esse trabalho, nove em cada dez
instituições atenderam ao apelo.
Nas páginas a seguir, você também poderá conferir um pouco
da trajetória da nossa profissão nas últimas cinco décadas. São
muitos os desafios que temos pela frente e muitas novas ações estão
sendo organizadas, tanto para colocar em evidência o profissional
como para melhorar a gestão administrativa do Conselho.
Aproveito para parabenizar a todos os bibliotecários pela passagem do dia 12 de março e convidá-los a serem parceiros na
divulgação e valorização da profissão.
A todos, muito obrigada e boa leitura!
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GIRO

JANEIRO
No dia 6, o CRB-6
realizou em sua sede
a cerimônia de posse
de sua 17ª Gestão.
Além dos conselheiros
regionais, Kátia Lúcia
Pacheco, representante do CFB, Carlos
Alberto Ávila Araújo,
diretor da ECI/UFMG,
e Andréa Brandão,
vice-presidente da
ABMG, estiveram
presentes.

No dia 28, a diretoria do CRB-6 reuniu-se com a
Superintendência de Bibliotecas Públicas para apresentar a nova gestão e debater questões ligadas à
classe. Foram abordados temas como concursos,
bibliotecas escolares, estratégias de marketing
voltadas para o profissional e para a área, além de
ações culturais. Estiveram presentes a vice-presidente
do Conselho, Denise Ramos, a bibliotecária Cleide
Fernandes, a conselheira Fabíola Terenzi, a diretora
da SUB/MG, bibliotecária Marina Ferraz, e a presidente do Conselho, Mariza Martins Coelho.

No dia 11, Mariza Martins Coelho e Denise Teixeira Ramos, respectivamente
presidente e vice do CRB-6, se reuniram com Zélia Cunegundes, coordenadora
do núcleo de Educação a Distância (EaD) da Universidade Salgado de Oliveira
(Universo), e Marta Maria Freitas, bibliotecária da instituição, em Belo Horizonte.
O objetivo foi o de estabelecer diálogos com a Universo – que oferece bacharelado a distância na área – para acompanhar o andamento do curso.

No dia 12, Dia do Bibliotecário, o CRB-6 realizou uma cerimônia na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa em comemoração à data.
Dentre os presentes, o Secretário de Estado de
Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo, a
presidente do CRB-6, Mariza Martins Coelho,
e o superintendente de Bibliotecas Públicas do
Estado, Lucas Guimaraens. (Leia mais sobre as
comemorações na p. 18).

MARÇO
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ABRIL

FEVEREIRO
Nos dias 2 e 3,
Brasília (DF) sediou
o XV Workshop
Sistema CFB/CRB, que
apresentou as ações do
Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB),
conduzidas de forma
integrada e colaborativa,
planejadas e pautadas
pela autonomia
de cada conselho
regional. Presidentes e
conselheiros de todo o
país participaram. O
CRB-6 foi representado
pela presidente Mariza
Martins Coelho, pelo
tesoureiro Álamo Chaves
de Oliveira Pinheiro e
pela 1ª secretária Jéssica
Mara Pongelupe Assis.

No dia 9, reuniram-se na sede do CRB-6 a presidente
Mariza Martins Coelho, a vice Denise Ramos e a gerente do Conselho, Fernanda Alvarenga, além do assessor
jurídico André Siqueira Sales (OAB/MG 142.671),
o coordenador da Comissão de Fiscalização, Felipe
Lopes, os bibliotecários fiscais Lúcio Tannure e Orfila
Mudado, e o assistente de diretoria do CRB-6, Mário
Garrido. O objetivo do encontro foi analisar o retorno
dado por algumas prefeituras mineiras e capixabas ao
ofício encaminhado pelo CRB-6. (leia mais na p. 27).

GIRO

No dia 15, a Comissão Própria de Avaliação de Curso (CPAC)
de Biblioteconomia da
Universidade Federal
do Espírito Santo (Ufes)
realizou a sua primeira
reunião, que contou
com as presenças do
delegado do Conselho
Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB6), Eduardo Valadares,
e de representantes da
coordenação do curso
e do setor de gestão,
além de professores e
alunos.

Dando continuidade às comemorações do Dia do Bibliotecário, no mesmo dia 15, o Prof. Dr. Cristian Santos, bibliotecário da Câmara dos Deputados, proferiu
a palestra O shopping, a biblioteca e a ética, incluída
na programação do VI Fórum de Biblioteconomia do
UNIFOR-MG. A presidente e vice-presidente do CRB-6
estiveram lá para representar o Conselho.

No dia 30, os conselheiros Álamo Chaves de Oliveira
Pinheiro e Felipe Lopes apresentaram, a convite da
professora Marlene Oliveira, a estrutura e o funcionamento do CRB-6 aos estudantes do primeiro período
de graduação em Biblioteconomia da UFMG.

MARÇO

ABRIL

MAIO
No dia 4, a Comissão de Fiscalização do
CRB-6, representada
pelos conselheiros Felipe
Lopes e Pablo Diego
Silva de Souza Jorge, se
reuniu com a presidente
Mariza Martins Coelho,
a vice Denise Aparecida
Teixeira Ramos e com
os bibliotecários fiscais
Lúcio Alves Tannure e
Orfila Maria Mudado
Silva para debater
ações relacionadas
ao Projeto de Lei Complementar n.º 04/2015,
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, que trata da implantação do Programa
de Escolas Estaduais de
Ensino Médio em Turno
Único neste Estado. O
CRB-6 enviou ofício à
relatora solicitando a
inclusão do bibliotecário
no projeto e, no dia
25, a ALES incluiu uma
Emenda Aditiva à matéria, que reconhece a
presença do profissional
bibliotecário no Escola
Viva, como a iniciativa
também é chamada.

No dia 14, Galeno Amorim marcou
presença no Auditório Azul da ECI/
UFMG com a palestra Dos tablets de argila
aos eBooks: Uma revolução na palma da mão.
(Confira entrevista exclusiva na p. 24).
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GIRO

MAIO
No dia 26, conselheiros do CRB-6 representaram os interesses
da classe profissional
bibliotecária na edição
mineira do eDOC
2015, maior evento sobre gestão de
documentos do país.
Na foto, a presidente
Mariza Martins Coelho,
a organizadora do
evento, Todeska Badke,
os conselheiros Fabíola
Terenzi e Heros Leite, e
a vice-presidente Denise
Ramos.

No mesmo dia 14, a presidente e vice-presidente do
CRB-6 visitaram a Praxis, empresa parceira do Conselho, para conhecer o i10 Biblioteca, software de gestão
de bibliotecas que tem como objetivo atender principalmente instituições públicas e escolares. Elas foram
recebidas pela gestora da empresa, Izabela Bernardes,
e pela bibliotecária Carla Martins.

No dia 27, a presidente Mariza Martins Coelho
participou de uma solenidade no Teatro da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na qual prefeitos
de dez municípios assinaram o Termo de Doação de
Acervos para a Criação de Bibliotecas Públicas Municipais. O secretário de Estado da Cultura, Ângelo
Oswaldo, também esteve presente.

A vice-presidente do CRB-6, Denise Ramos, e a conselheira Fabíola Terenzi
reuniram-se com representantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
para debater o PL 347/15, que trata da classificação por faixa etária do
acervo literário das bibliotecas integrantes do Sistema Estadual.
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No dia 21, foi realizada a primeira reunião
da Comissão Temporária de Biblioteca
Escolar do CRB-6, no
Centro Pedagógico da
UFMG. O objetivo do
encontro foi criar o Plano de Ação da Comissão, com metas para
o ano de 2015. Na
foto, da esquerda para
a direita: Lilia Virginia
Martins Santos, a coordenadora da Comissão
Sindier Antônia Alves,
Prof. Marilia de Abreu
Martins de Paiva, Rejane Oliveira do Nascimento, Flávia Filomena
Rodrigues da Mata e
a presidente Mariza
Martins Coelho.

Também no dia 27,
conselheiros do CRB6 estiveram reunidos
com a presidente e o
tesoureiro do Sindicato
dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado de Minas Gerais
(SAAE) para debater
o piso salarial para
bibliotecários, ainda
inexistente no Estado.

NA MÍDIA

Reprodução/O Tempo

JORNAIS ESTADO DE
MINAS E O TEMPO
DESTACAM PROFISSÃO
No dia 4 de março, o jornal mineiro O Tempo publicou artigo escrito por Mariza Martins
Coelho (CRB-6/1637), presidente do Conselho
Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6),
que narrou os 50 anos de lutas e conquistas dos
bibliotecários e destacou o trabalho da autarquia neste período. Uma semana depois, outro
artigo sobre o mesmo tema, também de autoria
da presidente do CRB-6, foi publicado pelo jornal Estado de Minas.

CONSELHEIRO DO CRB-6
PARTICIPA DE QUADRO NO
JORNAL HOJE, DA TV GLOBO
Para exemplificar as mudanças pelas quais a profissão tem passado com o avanço tecnológico,
a equipe do Jornal Hoje, da TV Globo, entrevistou o bibliotecário Igor Rezende Quintal (CRB-6
2881), do Colégio Batista Mineiro, no quadro Sala de Emprego.
Reprodução/TV Globo
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EMPREENDEDORISMO

HORA DE ARRISCAR

Conheça a trajetória de bibliotecários que apostaram no próprio negócio
Empreender é assumir riscos. É saber visualizar o
mercado para tomar a decisão certa, no momento
certo, sempre a partir de um plano de negócios coerente, para que a ideia que se pretende tirar do
papel tenha chances reais de sucesso. Para os brasileiros que almejam abrir o próprio negócio, o percurso pode ser ainda mais problemático, em razão da
burocracia e do alto custo para abrir uma empresa.
Mas, mesmo com tantos desafios, o Brasil parece
vocacionado a formar grandes empreendedores.
Uma pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
e o Instituto Brasileiro da Qualidade Produtiva (IBQP),
mostra que o país lidera o ranking mundial de empreendedorismo, à frente de nações como China, EUA,

Japão e França. Para se ter uma ideia, três em cada
dez compatriotas adultos entre 18 e 64 anos possuem empresa ou estão envolvidos com a criação de
um negócio próprio.

BOAS IDEIAS
Em tempos de crise econômica, pensar em abrir
um negócio pode parecer imprudente, certo? Para
Wander Lúcio Garcia, não. Ele acredita que o mercado continua a oferecer espaços para quem tem
boas ideias e consegue criar uma boa rede de relacionamentos no meio em que atua.
Garcia trabalhava como bibliotecário até decidir romper o vínculo mantido há alguns anos e abrir
seu próprio negócio. Hoje, é dono da Dokument
Brasil, empresa especializada em gestão de conteúdos corporativos. O leque de atividades
Arquivo pessoal
é extenso: digitalização, microfilmagem,
elaboração de projeto de levantamento de
Arquivo pessoal
processos administrativos (BPM), organização de bibliotecas e armazenamento digital, entre muitas outras tarefas executadas
pela empresa. Com o passar do tempo,
ele percebeu que a Dokument Brasil também poderia atuar na locação de equipamentos (scanners e máquinas copiadoras) e
com representação comercial de softwares
e desenvolvimento de tecnologia da informação para seus clientes.
“Deixei meu salário fixo para apostar
em um ganho variável maior”, comenta o
empresário. Ele, no entanto, adverte: “Não
há segurança no mercado em que vivemos
hoje. Se você quer abrir um negócio, se
especialize, não tenha medo. O mercado
sempre oferece oportunidades para quem
Wander Garcia acredita que ainda há espaço no mercado para quem
tem boas ideias
tem uma visão corporativa apurada”.
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EMPREENDEDORISMO
EMPREENDEDORISMO

Arquivo pessoal

Kelly Sampaio (CRB-6/2930) viveu experiência semelhante há cinco anos, quando ainda fazia estágio. Com muita vontade de crescer
profissionalmente, ela começou a
pesquisar a faixa salarial dos bibliotecários em atuação no mercado e
não ficou satisfeita. Arrojada, decidiu abrir sua própria empresa para
atuar na área de digitalização de
documentos, estruturação e organização de arquivos físicos e eletrônicos. “Gosto de trabalhar com flexibilidade e focada em resultados.”
Seu negócio oferece soluções em
gestão da informação e documentação em seus diferentes suportes. O
objetivo da empresa é facilitar o trabalho do cliente, para permitir que
Para o economista Gelton Pinto, é preciso que o empreendedor fuja do óbvio
ele se dedique inteiramente à sua
atividade-fim, ao acelerar o acesso a informações e tece é uma mudança nos padrões de consumo. Pesdocumentos. De acordo com Kelly, a empresa atua soas que iriam viajar para o exterior passam a se
na estruturação e organização de arquivos físicos e deslocar pelo interior do país. Quem queria trocar
eletrônicos, criação de bancos de imagens, consulto- o carro, renova o seguro e deixa para o próximo
ria e treinamento em gestão documental e conserva- ano a compra de um novo veículo. Preocupa-me o
ção de acervos.
chamado ‘efeito manada’, ou seja, quando todos
passam a se orientar pelas mesmas informações e
“EFEITO MANADA”
a adotar determinado comportamento. Em minha
O bom momento vivido pela economia brasilei- avaliação, passaremos por um ajuste de oito a dez
ra nos primeiros anos desta década possibilitou a meses, mas a retomada virá.”
expansão de diversas áreas. Para os bibliotecários,
O especialista avalia que em um mercado como
não foi diferente. Houve um nítido crescimento da o editorial é preciso que os profissionais do segmento
renda, que levou a uma ampliação do número de “pensem fora da caixa”. Isso implica fugir do óbvio e
estudantes em universidades públicas e particulares concretizar parceria com hotéis, centros de negócios,
e permitiu que, ano após ano, a venda de livros se universidades e outras instituições que reúnem pessoas
mantivesse crescente.
interessadas em livros e profissionais aptos a gerir este
Em 2015, porém, a realidade apontada pelos tipo de conteúdo. “Quem consome livros deseja cultuespecialistas é bastante diferente. Às voltas com a ra, troca, experimentação. Isso não vai acontecer em
necessidade de promover ajustes, o Governo apos- grandes lojas, que têm no lucro o principal fator de
ta no corte de gastos para equilibrar suas contas, crescimento. A hora, portanto, é de focar em determie concursos públicos até então esperados já se nados mercados e identificar nichos que outros ainda
encontram ameaçados. No entanto, mesmo neste não viram. O momento é de estudar com mais profuncenário, para o economista Gelton Pinto, é preciso didade e oferecer ao cliente não apenas um produto,
deixar o pessimismo de lado. “O que sempre acon- pois isso qualquer um faz”, recomenda.
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ESPECIAL

LIVRO x FILME

Especialistas explicam como as adaptações de livros para o cinema
podem influenciar o hábito de leitura e o mercado editorial
Ler o livro ou assistir primeiro à adaptação cinematográfica da obra? Seja qual for a sua opção,
fato é que o mercado editorial tem lucrado com a publicação de obras que caem no gosto popular após
se materializarem nas telonas. E quando se trata de
sagas adolescentes, estreladas por astros teens, o sucesso é ainda maior.
Em 2008, por exemplo, a Intrínseca, responsável, dentre outros títulos, pela saga Crepúsculo, havia
vendido 725 mil exemplares. No ano seguinte, após
a versão do romance vampiresco para os cinemas,
a obra de Stephenie Meyer virou febre entre jovens e
adultos e teve sua vendagem alavancada, atingindo
a marca de 3,8 milhões de exemplares. Mas como
essa convergência de mídias (livro e filme) reflete no
hábito de leitura dos brasileiros?
Bárbara Maia conta que só desenvolveu o hábito
de leitura a partir dos 12 anos. Até essa idade, “só
lia quando precisava fazer algum trabalho escolar”,
Victor Alves

Com uma coleção de 320 livros, Bárbara é adepta das sagas
adolescentes
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confessa. A partir daí, entretanto, quando passou a
acompanhar os filmes da série Harry Potter – e graças ao incentivo da mãe – decidiu comprar os livros
para saber o final da história. Aos 18 anos, a moradora do bairro Jardim Pirineus, em Belo Horizonte
(MG), lê aproximadamente 10 obras literárias todos
os meses, em sua maioria histórias de aventura e romances para jovens e adultos. “Atualmente, gasto
boa parte do meu salário para alimentar minha coleção”, acrescenta. Bárbara é uma leitora que nunca
troca o livro pelo filme. “Gosto de ler primeiro, porque o livro proporciona maiores detalhes e oferece
uma visão mais ampla da história. Eu me sinto mais
envolvida”, diz. Ela ainda observa que “acompanhar
a produção de um filme baseado em um livro que
você já leu é simplesmente incrível”. “No cinema, a
sua imaginação vira realidade”, explica.
Para Carolina Marinho, doutora em Literatura
Comparada e professora na Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas), a adaptação da literatura para os cinemas envolve experimentação de linguagens, utilizada com o intuito de
dar forma a uma história. “Essa ‘transmidialidade’
que cerca as produções literárias e cinematográficas é, também, consequência da vida contemporânea. Aqueles que não leem por falta de tempo,
por exemplo, preferem assistir ao filme, pois ele é
capaz de contar uma história mais brevemente que
os livros”, diz Carolina, baseando-se em uma pesquisa divulgada recentemente pela Fecomércio RJ,
que revelou que 70% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2014 por inúmeros motivos, dentre
os quais, falta de tempo.
A especialista não condena a relação literatura-cinema, embora, para ela, geralmente quem lê o
livro antes de ver o filme acaba se decepcionando,

ESPECIAL

pois a leitura permite que o leitor use a imaginação
e construa, de forma ideal, a história que lhe é apresentada. “No cinema, o espectador é limitado a ver
aquilo que é apresentado na tela. Mas aqueles que
preferem assistir ao filme primeiro podem se sentir
estimulados a conferir a versão literária.”
A bibliotecária e coordenadora da Comissão Temporária de Biblioteca Escolar do CRB-6, Sindier Antônia Alves (CRB-6/1542), que também é pedagoga
em uma escola em Belo Horizonte, acredita que toda
forma de leitura é válida. “Essas sagas fazem sucesso entre os jovens porque o texto se aproxima da
linguagem deles. É uma forma de fazer com que os
adolescentes cultivem o hábito de ler.” Para ela, uma
vez familiarizado com a leitura, o jovem pode sentir-se preparado para explorar outros campos, como a
literatura clássica, que em geral contém vocabulário
mais rebuscado e narrativa mais aprofundada.
INVERSO TAMBÉM É VERDADEIRO
Para Carlo Carrenho, consultor editorial e fundador do PublishNews, site especializado no mercado
editorial brasileiro, as adaptações de obras literárias
para o cinema não são determinantes para alavancar a tiragem de uma publicação. Embora não negue que o diálogo entre os dois formatos representa
um fôlego extra de divulgação e promoção, ele afirma que isso não chega a ser fundamental para o
sucesso ou fracasso de um livro. “A indústria editorial
está longe de ser subordinada à tendência livro/filArquivo pessoal

Para a bibliotecária Sindier Antônia, é importante que o jovem
tenha contato com a literatura que lhe interesse.

Ola Kjelbye

Carlo Carrenho, fundador do PublishNews e consultor editorial

me. Trata-se de uma via de mão dupla. Muitos filmes
também pegam carona no livro, como é o caso de
50 Tons de Cinza. Não fosse o sucesso do livro, não
haveria filme”, comenta Carrenho, ao lembrar o fato
de que, com apenas quatro meses de lançamento no
Brasil, em 2012, o romance de E L James vendia uma
média de 13 livros por minuto – a obra só chegaria aos
cinemas em 2015.
Sobre a estagnação do mercado editorial brasileiro na última década – de acordo com a Câmara
Brasileira de Livros (CBL) e o Sindicato Nacional dos
Editores de Livro (SNEL), entre 2004 e 2013, a indústria editorial aumentou seu faturamento em apenas
7,34%, enquanto o PIB brasileiro cresceu 41,82% –
o consultor atribui o fenômeno à concorrência com
outras indústrias do entretenimento, agravada por
uma resistência do setor editorial em adotar novos
formatos de livros e modelos de negócio. “Enquanto
a indústria de internet, celular, games e cinema procura cada vez mais entregar ao seu público aquilo
que ele quer, a indústria do livro ainda é reticente
em fazer as mudanças tecnológicas e econômicas
necessárias para conquistar o consumidor. E tais mudanças são fundamentais na disputa pelo tempo e
pelo dinheiro do leitor.”
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ESPECIAL

Dirigido por Guel Arraes, o filme lançado em 1999 é inspirado no livro
de mesmo nome escrito por Ariano Suassuna e ambientado no sertão nordestino.
Uma mistura de drama e comédia.

Abril Despedaçado

é um filme suíço-franco-brasileiro de 2001, dirigido por Walter Salles e baseado no romance Prilli i Thyer, de Ismail Kadare. Foi
esse filme que deu visibilidade internacional ao ator Rodrigo Santoro, que interpreta um rapaz estimulado pelo pai a vingar a morte de seu irmão mais velho.

Baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos e lançado em 1963, a
obra conta a história de uma família vítima da seca que atravessa o sertão nordestino para sobreviver. A direção é de Nelson Pereira dos Santos.

Estrelado por Deborah Secco e dirigido por Marcus Baldini, o filme é
inspirado na obra O Doce Veneno do Escorpião e conta o drama de uma garota de classe média que decide se tornar prostituta.

Lançado em 2007 e dirigido por José Padilha, o filme é inspirado no livro
A Elite da Tropa, escrito pelos ex-policiais André Batista e Rodrigo Pimentel. A
adaptação, estrelada por Wagner Moura, narra a história de um policial do
BOPE em meio à violência urbana no Rio de Janeiro. A sequência do filme ocupa hoje o posto de maior bilheteria nacional em todos os tempos.
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Crédito: Divulgação

Não é só o cinema norte-americano que costuma adaptar obras literárias para o formato audiovisual.
Confira alguns títulos nacionais que também ganharam versão para as telonas:

CINCO DÉCADAS DE
COMPROMISSO COM
A INFORMAÇÃO
Lutas e conquistas marcam os 50 anos de regulamentação da profissão

Defender os interesses da comunidade que utiliza
as bibliotecas tem sido, há 50 anos, a principal diretriz do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB).
Por isso, entre as várias conquistas da classe bibliotecária neste meio século, a regulamentação da pro-

fissão talvez seja a mais importante delas, pois, além
de ter assegurado o exercício profissional de pessoas qualificadas a atender o público, representou um
passo importante para a disseminação do conhecimento e da cultura.
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“É necessário destacar que o esforço coletivo
da comunidade bibliotecária tem sido determinante
para as realizações e conquistas da profissão nas
últimas cinco décadas, como o amparo dado pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, afirma Regina Céli de Sousa (CRB-8/2385), presidente do
Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB). Ela observa, entretanto, que ainda é no serviço público que
o bibliotecário encontra maiores oportunidades de
atuação. “O setor público ainda é o maior contratante, mas essa é uma situação que varia conforme o
grau de desenvolvimento de cada estado brasileiro”.
A presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6), Mariza Martins Coelho (CRB-6/1637), concorda. Ela acredita, contudo, que novas frentes de trabalho têm surgido nos
últimos anos, graças, especialmente, ao surgimento das redes de informação, proporcionado pelo
avanço da tecnologia.
Fato é que hoje é possível encontrar profissionais
dessa área em indústrias, organizações do terceiro setor e fundações, consultorias e assessorias, escritórios
de advocacia e em instituições que oferecem educação a distância, entre outras, ou na organização de
acervos particulares, desenvolvimento de pesquisa,
Arquivo pessoal

Presidente do CFB atribui conquistas da classe ao esforço
conjunto dos bibliotecários
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normalização e gestão de serviços de informação
de museus e arquivos. Regina lembra ainda que as
competências profissionais do bibliotecário tornam a
profissão um campo oportuno ao empreendedorismo.
Mariza cita a Lei Federal N.º 12.244/10 como
exemplo de conquista recente da classe, ao estabelecer que, até 2020, todas as escolas do Brasil tenham
uma biblioteca sob os cuidados de um profissional
com formação no curso de Biblioteconomia. Isso, de
certa forma, amplia o nicho de atuação do bibliotecário. Entretanto, de acordo com o CFB, existem
hoje cerca de 19 mil bibliotecários no país (aproximadamente 2.300 bibliotecários ativos somente em
Minas Gerais e no Espírito Santo) e, para que a demanda seja atendida, esse número precisaria chegar
a quase 180 mil – apenas 35% das escolas contam
atualmente com bibliotecários.
“Essa escassez de profissionais é preocupante,
uma vez que o bibliotecário tem papel fundamental
no processo de formação intelectual dos estudantes.
Ele é um agente mediador entre a informação e o
usuário. No momento crítico por que passa a educação no Brasil – milhares de estudantes receberam
nota zero na prova de redação do Enem –, percebe-se a importância de valorizar o hábito da leitura e o
uso frequente das bibliotecas”, pontua.
Para a presidente do CFB, a regulamentação provocou uma expansão do mercado, que se refletiu no
surgimento de novos cursos de graduação. Atualmente, de acordo com o site do Ministério da Educação
(MEC), são ao todo 63 cursos de Biblioteconomia
presenciais, em instituições públicas e privadas, e
mais 24 cursos a distância no Brasil.
Sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados, Regina Céli enfatiza que “a classe bibliotecária precisa ser mais participativa socialmente”. Ela
acredita que “é preciso fortalecer os segmentos de
bibliotecas públicas e escolares e sua inclusão no
trato de questões ligadas à educação e à cultura
e, por extensão, à própria sociedade, para que os
profissionais possam influenciar na elaboração de
políticas públicas que venham a ser contempladas
por investimentos em infraestrutura, tecnologia e, principalmente, pessoal capacitado”.

Victor Alves

Presidente do CRB-6 lembra que a escassez de profissionais no
Brasil ainda é um desafio a ser enfrentado

O COMEÇO
As funções atribuídas hoje ao bibliotecário já
eram executadas no país desde que a Família Real
Portuguesa aportou em solo brasileiro, trazendo consigo uma infinidade de documentos que contribuíram
para a formação intelectual do povo brasileiro.
Entretanto, de acordo com o arquivo histórico do
Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), foi na
década de 1950 que algumas bibliotecárias brasileiras, lideradas por Laura Garcia Moreno Russo
(CRB-8/1), primeira presidente do CFB, iniciaram
esforços para que a Biblioteconomia fosse oficialmente reconhecida junto aos poderes públicos e à
sociedade.
Em 1958, veio a primeira conquista: a publicação da Portaria n.º 162 do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (MTPS), que garantiu que a profissão fosse regulamentada no Serviço Público Federal e, posteriormente, incluída no 19º Grupo das
Profissões Liberais. Em 1962, a aprovação da Lei
n.º 4084 coroou todo o trabalho realizado desde
então, ao regular, até hoje, o exercício da profissão
no Brasil e estabelecer as prerrogativas dos portadores de diploma em Biblioteconomia no país.

No intervalo de 1962 a 1998, é possível observar algumas alterações no exercício profissional do
bibliotecário. Por volta de 1990, o CFB elaborou
um Projeto de Lei que alteraria a Lei n.º 4084/62.
Escolas de Biblioteconomia, entidades associativas e
os próprios profissionais colaboraram com sugestões.
Nesse documento, a intenção era garantir que as
atividades de tratamento, registro e recuperação da
informação, independentemente do suporte, fossem
executadas exclusivamente por bibliotecários. A Lei
n.º 9.674 foi promulgada em 1998 para complementar a Lei n.º 4084/62 no que tange à normatização de denúncias e o enquadramento de pessoas
não habilitadas na Lei de Contravenções Penais, bem
como o pagamento de multa em caso de descumprimento do que está previsto no texto legal.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
A natureza interdisciplinar da Ciência da Informação também traz importantes contribuições para a fundamentação teórica da Biblioteconomia, ao possibilitar
o intercâmbio com outras áreas do conhecimento e permitir que o futuro profissional se beneficie da aquisição
de novos saberes. Fato é que hoje a atuação do bibliotecário pode ser construída junto a outros profissionais,
como o arquivista e o museólogo.
Carlos Alberto Ávila Araújo, diretor da Escola de
Ciência da Informação da UFMG, conta que, em
2007, iniciaram-se os
Arquivo pessoal
trabalhos de reestruturação do curso de Biblioteconomia, justamente
quando a ECI preparava-se para criar os cursos de Arquivologia e
Museologia. “A intenção
foi criar estruturas curriculares harmonizadas entre os três cursos, tendo
disciplinas comuns num
eixo central e também
Primeira presidente do CFB,
Laura Garcia Moreno Russo, foi atividades curriculares
responsável por unir esforços
optativas, de pesquisa e
para que a profissão fosse
de extensão.”
oficialmente reconhecida
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COMEMORAÇÕES DO DIA 12 DE MARÇO
Em 12 de março, Dia do Bibliotecário, o CRB-6
promoveu uma solenidade em comemoração aos
50 anos de regulamentação da profissão. O evento
foi realizado no teatro da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, em Belo Horizonte (MG). Ângelo
Oswaldo, secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, parabenizou os profissionais, a quem
considera “agentes fundamentais para o acesso
à cultura”. Na ocasião, o secretário manifestou o
compromisso de multiplicar o número de bibliotecas
no Estado, por reconhecer o papel desses espaços
para a formação dos cidadãos. “O livro será sempre um objeto precioso na promoção cultural e do
conhecimento.”
Mariza Martins Coelho disse acreditar que “ainda há muito que ser feito em relação à profissão”.
“Somos uma classe coesa e continuaremos sempre
a trabalhar em conjunto, avançando em nossas lutas e conquistas”, sublinhou.
Na mesma noite, Cláudio Paixão, psicólogo,
mestre em Ciência da Informação, doutor em Psico-

Victor Alves

Mariza Martins Coelho, presidente do CRB-6, ao lado
de Ângelo Oswaldo, Secretário de Estado de Cultura de
Minas Gerais (dir.), e Lucas Guimaraens, Superintendente de
Bibliotecas Públicas do Estado (esq.).

logia Social e professor da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais
(ECI/UFMG), proferiu palestra sobre a importância
da Biblioteconomia como atividade mediadora e
transformadora no campo social.
Em seguida, foram apresentados os membros da
17ª Gestão do CRB-6. Quase 100 pessoas compaVictor Alves

Convidados prestam homenagens ao Dia do Bibliotecário
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receram à cerimônia, encerrada com um coquetel que
contou com uma apresentação de Edméa Aguiar, pianista diplomada pela UFMG.
Também estiveram presentes Lucas Guimaraens,
superintendente de bibliotecas públicas do Estado;
Marina Ferraz (CRB-6/2194), diretora do Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas; Kátia Pacheco (CRB6/1709), representante do CFB em Minas Gerais;
Andréa Brandão (CRB-6/1905), vice-presidente da
Associação Brasileira dos Bibliotecários de Minas
Gerais (ABMG); Carlos Alberto Ávila, diretor da
ECI/UFMG, e Wellington Marçal (CRB-6/2303),
diretor do Sistema de Bibliotecas da UFMG.
Nos dias 10 e 12, a Faculdade de Educação da
UFMG promoveu o IV Ciclo de Comemoração do
Dia do Bibliotecário, em que alguns profissionais da
área discutiram temas como o papel das bibliotecas
no processo de formação da cultura informacional,
práticas informacionais na internet, tecnologias da informação e exclusão digital no Brasil. O conselheiro
Felipe Lopes (CRB-6/2897) esteve lá para representar o CRB-6, parceiro do evento.
Victor Alves

Em sua palestra, Cláudio Paixão abordou a importância do
fazer bibliotecário

ATUAÇÃO
No dia 11 de março, na Universidade Federal
do Espírito Santo (Ufes), Igor Rezende Quintal (CRB6/2881), bibliotecário do Sistema Batista Mineiro
de Educação, abordou em palestra os desafios e as
possibilidades de atuação do profissional no atual

Victor Alves

IV Ciclo de Comemoração do Dia do Bibliotecário

mercado de trabalho. A apresentação foi elogiada
pelos cerca de 150 estudantes de Biblioteconomia
da Ufes e bibliotecários presentes.
“A palestra nos trouxe a reflexão de que áreas
de trabalho consideradas tradicionais na Biblioteconomia, como a biblioteca escolar, podem se transformar a cada dia”, comentou Eduardo Valadares
(CRB-6 ES/615), delegado do CRB-6.
FÓRUM DE BIBLIOTECONOMIA
Já no dia 15 de abril, o CRB-6 foi um dos promotores do VII Fórum de Biblioteconomia do Centro
Universitário de Formiga (UNIFOR-MG), que contou
com a palestra O shopping, a biblioteca e a ética,
ministrada pelo bibliotecário da Câmara dos Deputados, Cristian Santos (CRB-1/1812). Ele falou sobre o
papel da ética na adoção de medidas destinadas a
popularizar a figura da biblioteca no imaginário do
brasileiro. Cerca de 150 pessoas, entre profissionais,
estudantes e professores dos cursos de Biblioteconomia, Pedagogia e Marketing, estiveram presentes.
Em 14 de maio, foi a vez de Galeno Amorim,
criador do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e
atual presidente da Fundação Observatório do Livro
e da Leitura, participar das comemorações do cinquentenário da profissão. Com a palestra Dos tablets
de argila aos eBooks: Uma revolução na palma da
mão, Amorim buscou debater, entre outros pontos,
o preparo das escolas e profissionais da informação para lidar com a leitura em plataformas digitais
(Confira entrevista exclusiva na p. 24).
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Victor Alves

Victor Alves

Galeno Amorim, ao lado de Álamo Chaves, tesoureiro do CRB6, e da presidente do Conselho, Mariza Martins Coelho, e de
sua vice, Denise Ramos

Presidente do CRB-6 e Diretor da ECI/UFMG fazem a entrega
da Carteira Profissional aos novos bibliotecários.

O CRB-6 prepara, atualmente, uma série de atividades para comemorar o Dia do Bibliotecário no
segundo semestre. Em nosso site (www.crb6.org.br)
e em nosso blog (blog.crb6.org.br) você confere,
além da programação, a cobertura completa dos
eventos já promovidos pelo Conselho alusivas à
passagem da data.

miett de Almeida (CRB-6/3228) e Elisete Sousa
Santos (CRB-6/3234).
No dia 27 de abril, outros dois profissionais
receberam o Cartão de Registro Provisório: Eliana
Maia Junger (CRB-6/3137P) e Gladson Henrique
Oliveira (CRB-6/3138P). Além da presidente e da
vice-presidente do CRB-6, estiveram presentes também os conselheiros Pablo Diego Silva de Souza
Jorge (CRB-6/2558), Mirian da Conceição Rezende Scalabrini (CRB-6/769) e Heros Leite Chaves
(CRB-6/2690).

CARTEIRA PROFISSIONAL
Ao lado do diretor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Carlos Alberto Ávila Araújo, a
presidente do CRB-6 também entregou aos recém-formados em Biblioteconomia da Universidade
a Carteira Profissional.
Mariza orientou os novos
bibliotecários a se manterem próximos do Conselho e a informá-lo sempre
que alguma irregularidade for constatada.
Na foto, as bibliotecárias que receberam a
Carteira (da esq. para
direita): Ana Clara Ribeiro Rocha (CRB-6/3235),
Glaucia Aparecida Vaz
Conselheiros entregam Cartão de Registro Provisório aos novos bibliotecários.
(CRB-6/3226), Rubia Ta20 CRB-6 Informa v.9, n.1, 2015
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LINHA DO TEMPO
Publicação da Portaria
n.º 162 do MTPS,
que regulamentou
a profissãono Serviço
Público Federal

1958

1962

Aprovação da Lei 4.084,
que reconhece a profissão
legalmente

1965

Regulamentação
da Lei 4.084/62

1990

Promulgação da
Lei 9.674, que c
omplementa a
Lei 4.084/62

CFB elabora PL 9.674
para complementar
a Lei 4.084/62

1998

2010

Promulgação da Lei 12.244
que obriga todas as escolas
brasileiras a ter uma biblioteca
dirigida por um bibliotecário
habilitado e capacitado.

Em 2015, outras entidades e instituições da área também fazem aniversário:
• 65 anos da Escola de Ciência da Informação da UFMG
• 50 anos do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
• 50 anos do Setor Braile da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa
• 49 anos do Conselho Regional de Biblioteconomia 6º Região (CRB-6)
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CAPA

VOLUNTARIADO NA
LUIZ DE BESSA
Ação de voluntários permite acesso de deficientes
visuais a obras ainda não adaptadas
Victor Alves

Pedro Borges e Ricardo Vieira relembram trabalho voluntário na Luiz de Bessa

No segundo andar da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que também completa 50 anos em
2015, funciona o Setor Braile. Gabriela Mendes,
de 26 anos, é uma das frequentadoras que comparecem ao espaço para se encontrar com os chamados “ledores”. Assim são conhecidos os voluntários
que se oferecem para ler livros ainda não disponíveis em formato adaptado, com áudio ou impresso
em alto-relevo.
A procura maior é por material didático para
concursos públicos e vestibulares. Gabriela participa
desses grupos de estudo desde o ano passado, a
fim de se preparar para a próxima prova do Enem
− sua meta é cursar Psicologia. “Eu não tenho nem
palavras para descrever o quão maravilhoso é esse
trabalho desenvolvido pelos voluntários”, diz, ao des22 CRB-6 Informa v.9, n.1, 2015

tacar a boa vontade daqueles que dedicam parte do
seu tempo para auxiliar os deficientes visuais.
Voluntário na Luiz de Bessa desde 1989, Pedro
Borges, de 86 anos, conta como tudo começou.
“Eu costumava ter as manhãs livres e, como morei
durante muitos anos nas proximidades da Biblioteca,
decidi aceitar o convite de uma conhecida que já
fazia esse trabalho voluntário no Braile.” E foi por
meio dessa iniciativa que conseguiu ajudar vários frequentadores a alcançarem seus objetivos. Um deles
é Ricardo Vieira, de 38 anos.
Ricardo conta que “seu” Pedro, como costuma chamá-lo, foi fundamental na sua formação. Quando ele
entrou no Ensino Médio, precisava da ajuda dos voluntários para ler livros didáticos que, na época, ainda
não estavam disponíveis em braile. “Lembro- -me até

CAPA

hoje de um livro de História que o ‘seu’ Pedro gravou
e que me ajudou nos estudos.” Além de ler, Pedro também produzia audiolivros para os deficientes. “O mais
legal é que ele colocava música clássica no fundo das
gravações”, lembra Ricardo.
Foi graças ao voluntariado que Ricardo conseguiu graduar-se em Filosofia e Direito e, posteriormente, ser aprovado em concursos do Tribunal de
Justiça do Estado (TJMG) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) − o segundo foi o escolhido para seguir
carreira. Como forma de agradecer à Biblioteca
por suas conquistas, ele hoje é um dos cerca de 30
voluntários atuantes no Setor Braile. “Ano passado,
dei um curso de Direito Constitucional para os deficientes. Lembro-me de ter enfrentado certas dificuldades com o vocabulário jurídico quando comecei
a estudar Direito. Então, achei que seria bom dividir
esse conhecimento.”

não custa menos do que R$ 700 cada exemplar.
Já as páginas em alto-relevo de um livro da saga
Harry Potter desdobram-se em 22 volumes, cada
um com 100 páginas.
Com a dificuldade para adquirir publicações em
braile, desde 2008 a Biblioteca tem desenvolvido
um trabalho que consiste em imprimir algumas publicações em formato adequado aos deficientes. “Os
voluntários escaneiam as obras, fazem uma revisão
e, depois disso, eu imprimo os livros. Em seguida,
um leitor deficiente visual se encarrega de revisá-los”, conta Glicélio Ramos, coordenador do setor.
Ele, que também não enxerga, ainda destaca que a
Biblioteca busca atender os usuários de acordo com
as suas especificidades e limitações, oferecendo a
eles a oportunidade de encontrar novos caminhos.

ACERVO
Os deficientes visuais que chegam ao Setor Braile encontram cerca de três mil títulos e mais de oito
mil volumes impressos à disposição, além de aproximadamente mil audiolivros. “A nossa biblioteca é
uma das poucas fontes de informação para aqueles
que nos procuram, pois as obras em braile não são
facilmente comercializadas, em razão do alto custo
de produção e do fato de ocuparem muito espaço”,
comenta Gildete Santos Veloso (CRB-6/2884), diretora do setor. O Caçador de Pipas, por exemplo,

SOCIALIZAÇÃO
O Setor Braile da Luiz de Bessa também desenvolve projetos que objetivam promover a socialização entre os usuários. Hora do Conto e Leitura,
realizado bimensalmente, possibilita que profissionais e voluntários narrem histórias para o público,
geralmente textos em prosa e poesia de escritores
brasileiros; Cine Braile reúne filmes exibidos com
audiodescrição no teatro da Biblioteca; Saber em
Foco promove reuniões para esclarecer e debater
assuntos práticos de interesse dos deficientes, como
acessibilidade urbana, direitos previdenciários e utilização de dispositivos tecnológicos.

Divulgação/Assessoria

Divulgação/Assessoria

Fachada da Luiz de Bessa na década de 1960

Fachada da Luiz de Bessa nos dias atuais
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ENTREVISTA

ENTREVISTA
GALENO AMORIM
Galeno Amorim iniciou-se no jornalismo
aos 15 anos. Trabalhou por quase duas décadas no jornal O Estado de São Paulo e
acumulou passagens por algumas das principais redes de televisão do país. Nesse período, também foi professor do curso de Jornalismo em Ribeirão Preto (SP), sua cidade
natal. Envolvido desde sempre com projetos
de fomento à leitura, ele próprio é autor de
17 livros e já realizou mais de 800 palestras
no Brasil e no exterior em que busca estimular o debate sobre políticas públicas voltadas para o livro e a leitura. Além disso, tem
seu nome ligado à criação de diversas instituições que lidam diretamente com o tema.
Já presidiu organizações internacionais como o
Centro Regional para o Fomento do Livro na América
Latina e Caribe (Cerlalc), o único na área do livro e
da leitura ligado à Unesco, com sede na Colômbia.
Também integrou a equipe do Ministério da Cultura
durante o governo Lula, quando, em parceria com
o Ministério da Educação, criou o Plano Nacional
do Livro e da Leitura (PNLL), e presidiu a Fundação
Biblioteca Nacional (FBN).
Nesta entrevista, realizada após a sua palestra Dos tablets de argila aos eBooks: Uma revolução na palma da mão, na UFMG, ele fala de sua
infância, do engajamento em projetos relacionados
à leitura no Brasil e das bibliotecas digitais, formato
que, em sua avaliação, veio para ficar.
O sr. é um profissional engajado em ações que buscam
incentivar a leitura. Como esse envolvimento começou?
Começou como leitor. Sempre gostei de ler muito.
Fui crescendo e comecei a perceber o papel que o
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Arquivo pessoal

Criador do Plano Nacional do Livro e Leitura conversou com o CRB-6

livro pode ter na vida das pessoas. Um papel transformador, enquanto ferramenta poderosa para abrir
mentes e promover a cidadania. Quando me dei
conta, já estava organizando concursos e projetos
de incentivo à leitura. De repente, fui convidado a
implantar um programa em minha cidade, por meio
do qual foram abertas 80 bibliotecas em três anos,
que fizeram aumentar muito o índice de leitura. A
partir daí, as coisas foram acontecendo.
Como era a sua relação com a leitura na infância?
Minha mãe era analfabeta e meu pai trabalhava na
zona rural. O livro não era algo tão presente em casa.
Fui criado por uma família na cidade de Sertãozinho.
Eis que uma das filhas dessa família quis ser profes-

ENTREVISTA

sora e começou a levar um ou outro livro para casa.
Quando ela se casou e mudou de lá, conseguiu montar uma coleção de livros do Monteiro Lobato. Eu viajava quilômetros e quilômetros por dia para poder ler
esses livros. Até que um dia descobri uma biblioteca,
que abriu um cenário maravilhoso pra mim.
Eu não me recordo o nome do primeiro livro que li, mas
era uma obra que tratava do cangaço. Era sobre um
menino que sonhava ser cangaceiro e, de repente, se
dá conta da triste situação do lugar em que morava.
Fale um pouco mais sobre a Árvore de Livros. Como
funciona?
A Árvore de Livros é uma biblioteca digital que empresta e-books. É uma espécie de Netflix dos livros. Ela está
implantada em mais de 500, quase 600 cidades em
todos os estados brasileiros. Nessa plataforma, o leitor
pode ler em tablets, smartphones e notebooks mais de
14 mil livros de variados gêneros, exceto didáticos.
É uma oportunidade fantástica de facilitar o acesso à
leitura. Uma biblioteca que nunca fecha.
Como surgiu a ideia?
Eu passo a vida pensando que existem cerca de 140
mil escolas sem bibliotecas no Brasil. Então, sempre
pensei em maneiras de atender às demandas, acreditando que a tecnologia vem para resolver um problema concreto.
O que o bibliotecário precisa fazer para lidar melhor
com essas novas plataformas digitais?
Primeiramente, o bibliotecário e o estudante de Biblioteconomia devem se dar a oportunidade de conhecer essa possibilidade de leitura. Hoje, há uma
quantidade expressiva de leitores que aderem a esse
formato, além de um número significativo de jovens
que estão prontos para começar a ler digitalmente.
Se o bibliotecário não se apodera dessa ferramenta,
ele terá dificuldades em fazer a mediação. Então, o
primeiro passo é esse: conhecer, se informar e começar a ler digitalmente.
Na palestra de hoje, o sr. questiona o preparo de nossas
escolas e bibliotecas frente à chegada dos livros digitais.

Acredita que as nossas instituições de ensino estejam
prontas para receber e trabalhar com os e-books?
Na verdade, de certa forma, o mundo ainda não estava preparado para receber os livros digitais. Não
se trata apenas das escolas. Ninguém estava preparado. Agora é hora de correr atrás do tempo perdido.
E aí eu me refiro às próprias bibliotecas, às universidades, aos gestores, aos governos e a todos os setores.
Como avalia o comportamento dos leitores no Brasil,
principalmente os jovens, em relação às novas
plataformas de leitura, como os e-readers?
Os jovens adoram quando colocados frente a frente com essas oportunidades de leitura digital. Eles
têm uma reação altamente positiva. Eu tenho sentido isso com crianças e adolescentes de diversas
classes sociais e regiões do Brasil. É algo que tem
feito parte da rotina deles. Gerações que acordam
e dormem com smartphones e que são muito aderentes a essas tecnologias.
Uma pesquisa feita recentemente pela Bookwire,
especializada em distribuição de e-books, diz que
as vendas de livros digitais na América Latina devem
saltar de 1% para 10% a 15% do total de livros
comercializados até 2020. Como as editoras devem
se comportar frente a essa previsão?
Essa pesquisa confirma uma tendência que nós já
podemos observar no dia a dia. O mercado editorial
está cada vez mais aberto para o digital. Editoras tradicionais que até um ano atrás não se abriam para
o e-book – seja para vender ou emprestar – agora já
fazem parte de projetos de empréstimos. Elas estão
percebendo que algo está acontecendo. As vendas
de livros digitais dessas editoras podem representar
apenas 3% ou 4% do faturamento, mas há uma tendência a aumentar. E se elas não se prepararem agora, serão atropeladas pela história.
O sr. acredita que há alguma diferença na
incorporação dos e-books por escolas públicas e
privadas? Se existe, qual é?
Há escolas particulares com problemas e outras que
são formidáveis. Há escolas públicas que estão utiliCRB-6 Informa v.9, n.1, 2015 25
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zando maravilhosamente bem e aquelas com dificuldades em aderir. Isso significa que o digital depende
muito do papel do mediador de leitura. O bibliotecário tem um papel muito mais nobre nesse processo
que começa a acontecer agora.
Do ponto de vista pedagógico, quais as vantagens
e desvantagens do uso dos e-books nas escolas
brasileiras?
Eu não vejo desvantagens. As vantagens que eu vejo
são redução de custos, universalidade do acesso e
aumento da quantidade de livros disponíveis.

bém um aumento da população leitora. Ou seja,
tem mais gente lendo, porém, há também outras
mídias disputando a atenção dos leitores por meio
de outras oportunidades de entretenimento e lazer
cultural. Temos que criar novas ações para mudar
esse cenário, e as políticas públicas têm muita relevância nisso.

O sr. acredita que os índices de leitura no Brasil estão
relacionados à renda da população?
Sim. Estão ligados a dois fatores, na verdade: à escolaridade, principalmente, e à renda. Isso não quer
dizer que quem tem
Victor Alves
mais renda lê mais.
Quem tem mais recursos tem também maior
acesso a bens culturais,
como teatro, televisão
com canais pagos e
livros. À medida que
aumenta a renda e a
escolaridade, aumenta o índice de leitura.
As possibilidades de
acesso a esse universo
Em palestra promovida pelo CRB-6, Galeno Amorim aborda o
cultural tornam-se muito
uso de e-books nas escolas brasileiras
mais amplas.

Quais devem ser
as estratégias dos
governos para que
a leitura seja parte
efetiva e importante no
projeto pedagógico das
escolas?
Os governos precisam apoiar projetos
de implantação de bibliotecas digitais nas
escolas, que devem
ser acompanhados de
workshops, seminários
e atividades de forma“...ATÉ QUE UM DIA DESCOBRI
ção dos educadores e
Crê que a tecnologia é
UMA
BIBLIOTECA,
QUE
ABRIU
UM
bibliotecários, além de
capaz de democratizar
CENÁRIO
MARAVILHOSO
PRA
MIM”
dar suporte às políticas
o acesso à leitura?
de fomento à leitura,
Eu acredito que a teccomo clubes de leitura digital nas redes sociais.
nologia é uma grande oportunidade que a civilização moderna tem para ampliar o acesso à leitura.
Uma pesquisa realizada pela Fecomércio RJ, É uma possibilidade também de diminuir o fosso
divulgada recentemente, mostrou que 70% dos social e, ao mesmo tempo, promover inclusão tecbrasileiros não leram nenhum livro em 2014. O que nológica, contribuindo para o acesso à educação.
precisa ser feito para melhorar esse cenário?
Essa é uma das pesquisas. Tem outras. Eu não co- Em tempos de vasto fluxo de informações na internet,
nheço seus critérios e amostras. Mas posso dizer ainda há espaço para o livro como ferramenta de
com propriedade sobre a Retratos da Leitura no consulta?
Brasil, que eu conheço e cuja metodologia ajudei Eu acredito que sim. Mas esse questionamento entre
a desenvolver. Essa pesquisa mostrou que há uma físico e digital não tem a menor relevância. O que
pequena redução do índice de leitura, mas tam- importa mesmo é o conteúdo.
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
ZELA PELO RESPEITO À
HABILITAÇÃO E À ÉTICA
A Comissão Permanente de Fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB6) tem realizado um intenso trabalho em Minas Gerais e no Espírito Santo com o intuito de zelar pela
preservação de dois aspectos essenciais ao exercício da atividade: a habilitação técnica e o respeito
à ética profissional.
Assim como foi feito pela gestão anterior, a atual
diretoria pretende manter a divisão do Estado de Minas Gerais em 10 regiões. A meta é visitar cada uma
delas nos próximos três anos – a prioridade do Conselho será apurar as denúncias recebidas e visitar
municípios que ainda não foram fiscalizados, e isso
inclui instituições e escolas públicas e particulares,
nos níveis fundamental, médio e superior.

A cada mês, os fiscais visitarão duas regiões distantes de Belo Horizonte durante uma semana. Já
nas demais semanas, serão fiscalizadas seis cidades
da região central do Estado, que permitam ao fiscal
retornar no mesmo dia à capital – que continuará a
ser alvo de fiscalização permanente. No Estado do
Espírito Santo, o procedimento também segue o padrão proposto pela gestão anterior, com duas visitas
por semestre, para que as quatro regiões do Estado sejam atendidas. Assim como em Minas Gerais,
são priorizadas as cidades com maior número de
habitantes e com maior número de bibliotecas. No
caso de denúncias, o CRB-6 tratará do caso com
prioridade, seja qual for o volume populacional ou
o tamanho do município.

Confira a seguir um balanço do trabalho de fiscalização
realizado pelas duas últimas gestões:
PROCESSOS JULGADOS
Os dados apresentados nestas tabelas demonstram como foi intensificado – e produtivo – o trabalho da
fiscalização nos seis últimos anos:
Processos Julgados

Quantidade

Processos Julgados

Quantidade

2009

16

2012

34

2010

20

2013

42

2011

25

2014

37

Total de processos
julgados na 15ª Gestão

61

Total de processos
julgados na 16ª Gestão

113
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PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO

Visitas realizadas

Quantidade

Visitas realizadas

Quantidade

2009

494

2012

439

2010

282

2013

437

2011

462

2014

363

Total de visitas realizadas
na 15ª Gestão

1.238

Total de visitas realizadas
na 16ª Gestão

1.239

Cidades visitadas em 2014, em Minas Gerais e no Espírito Santo:
LEGENDA
Regiões de Minas
Cidades visitadas em 2014

Vale do
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AUTOS DE INFRAÇÃO
Nos dados abaixo, é possível verificar que o número de autos de infração diminuiu da 15ª para 16ª
Gestão. Isso se deve ao fato de as instituições irregulares terem contratado bibliotecários. “Muitas prefeituras estão abrindo concursos públicos e as instituições privadas estão contratando, principalmente as
faculdades”, reconhece o fiscal Lúcio Tannure (CRB-6/2266).
Autos de infração

Quantidade

Autos de infração

Quantidade

2009

72

2012

32

2010

64

2013

53

2011

28

2014

25

Total de autos de infração
na 15ª Gestão

164

Total de autos de infração
na 16ª Gestão

110

OFÍCIO
Neste primeiro semestre da 17ª Gestão, o CRB6 enviou ofício às prefeituras das cidades com mais
de 80 mil habitantes em Minas Gerais e no Espírito
Santo para solicitar a documentação comprobatória
da situação regular de suas bibliotecas escolares. No
documento foram incluídas informações sobre a profissão e um alerta às autoridades municipais sobre a
importância desse profissional para a implantação de
projetos culturais e educacionais, de incentivo à cultura e de combate à alienação e ao analfabetismo.
Felipe Lopes (CRB-6/2897), coordenador da
Comissão Permanente de Fiscalização da 17ª Gestão, informa que a Comissão trabalhará “com empenho e comprometimento na análise e investigação de
denúncias acerca do exercício ilegal da profissão de
bibliotecário, buscando sempre o reconhecimento e
a valorização do profissional”.
DENTRO DA LEI 12.244/10
Belo Horizonte e Vitória são dois entre poucos
exemplos de cidades brasileiras que cumprem atualmente a Lei 12.244/2010, que prevê que, até
2020, todas as escolas públicas e particulares tenham uma biblioteca com a presença de um bibliotecário devidamente habilitado, ou seja, com formação no curso de Biblioteconomia e registrado em seu
Conselho Regional.

Eduardo Valadares (CRB-6 ES/615), bibliotecário da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, em São José (ES), e Delegado do CRB-6 no
Espírito Santo, destaca a importância da biblioteca
escolar: “O trabalho realizado na biblioteca não é
para ‘passar o tempo’ da criança. Em tempos em
que a informação chega a nós praticamente mastigada, a biblioteca escolar assume o papel de estimular o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a
reflexão do estudante.”
Prefeitura Municipal de Vitória/Douglas Schneider

Delegado do CRB-6 no ES, o bibliotecário Eduardo Valadares,
desenvolve ações de incentivo à leitura na escola onde trabalha.
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QUE TAL LER UM LIVRO?

FILHOS DA SENZALA

SILVÂNIA DIAS

Baseado em documentos históricos, Filhos da Senzala
conta a história de um jovem (Francisco) que, na região
de Ouro Preto e Mariana, nas Minas Gerais do século
XIX, resolve explorar o mundo após a morte da sua mãe,
Ana Leocádia. Ele, então, se instala na Fazenda Cantareira – propriedade de um homem impiedoso – e se apaixona por uma jovem e
provocante escrava, Eugênia. Os dois decidem se casar e, para garantir a liberdade da amada, Francisco assina um contrato com o qual se compromete a trabalhar
como escravo para o Capitão Bartolomeu
Moutinho Esteves durante 12 anos.
Mas, ao cumprir o acordo, após
anos de trabalho e maus tratos, ao pretender se mudar com a família, ele é
informado pelo fazendeiro que os filhos do casal não
são livres e devem permanecer na propriedade como
escravos. Desesperado, Francisco inicia uma luta judicial para conquistar a liberdade dos filhos.

Destaque para a construção do personagem Capitão,
que, no decorrer da história, revela toda a vilania que o
caracteriza: Condenado pela ambição desmedida, sua
ganância por poder e riqueza era um vício pernicioso
que fazia dele um escravo devotado e não demorou muito para que o demônio que o habitava resDivulgação
surgisse ainda mais perverso e mais brutal.
Por meio desse romance histórico, composto a partir de uma minuciosa pesquisa
arquivística, a autora busca revisitar o ambiente social que compunha o cotidiano
da época. Filhos da Senzala narra de
forma lúdica as experiências vividas pelos
escravos em Minas Gerais e detalha os
costumes e tradições do período. A autora
utilizou, além de documentos, recortes de
jornais da época, que ilustram o dia a dia das pessoas.
A obra tem forte ponto de contato com a História, o Direito e a Biblioteconomia, além de ser uma ótima opção
de leitura recreativa com foco na educação.
ÁLAMO CHAVES
Tesoureiro do CRB-6
Divulgação

CONDENADO PELA AMBIÇÃO
DESMEDIDA, SUA GANÂNCIA
POR PODER E RIQUEZA ERA UM
VÍCIO PERNICIOSO QUE FAZIA
DELE UM ESCRAVO DEVOTADO
E NÃO DEMOROU MUITO PARA
QUE O DEMÔNIO QUE O
HABITAVA RESSURGISSE AINDA
MAIS PERVERSO E MAIS BRUTAL.

30 CRB-6 Informa v.9, n.1, 2015

Silvânia Dias é historiadora e especialista em História da Cultura e da
Arte pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Arte
e Cultura Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

LANÇAMENTO

Mesas Altas Yes: toda a
versatilidade Biccateca na Biblioteca
Desenvolvidas especialmente para bibliotecas, podem ser usadas para divisão de ambientes,
servindo como ponto de apoio e consulta rápida ao acervo. Também são bastante funcionais para
reuniões rápidas ou quando o objetivo é compor ambientes mais despojados.
ELETRIFICAÇÃO INTEGRADA

www.biccateca.com.br
facebook.com/biccateca

102,5 CM DE ALTURA

RESISTENTE E DURÁVEL
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