


Havia uma fonte
Uma fonte de luz
Que iluminava os espíritos
Que nutria as almas
Que fortalecia os corações
Era o amor

O  amor é um sentimento
Que todos podemos  sentir
É um querer bem,
É um compreender o valor igual
De toda a existência 
De todas as diferenças

A fonte se alimentava  de luz
E a luz era a renovação da compreensão
A fonte onde flui o amor,   nada retém
Tudo  assim é  recebido e transmitido

O saber
O poder
A força
O valor

O amor está nos homens
E em seus ensinamentos
Está nas suas compreensões

O amor é transmitido 
Gerações  após gerações 
Por letras bem redondinhas
Por gestos bem pequeninos
Por grandes obras também
Por pais, professores, por livros
e bibliotecas, Amém.







UM SONHO SE FAZ COM IDÉIAS

E  REALIZAÇÕES

NOSSO SONHO

CRIAR UM ESPAÇO PERMANENTE  PARA  RE- UNIÃO DAS 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ESCOLARES COMO FONTE  DE  

PRAZER DA LEITURA, CONHECIMENTO E  CULTURA

DESDE MARÇO DE 2009 COMEÇAMOS NOSSAS REALIZAÇÕES

COMO?



Conhecendo quem são os atuadores em bibliotecas escolares e públicas no nosso 
estado , quais são suas práticas, dificuldades e soluções

- temos mais de 500 bibliotecas públicas;
- mais de 10.000 bibliotecas escolares 
- atuam nestas bibliotecas mais de 30.000 profissionais (auxiliares, 

técnicos, professores, bibliotecários, dentre outros) – destes cerca de  600 são 
bibliotecários 

Quais são suas práticas?
- compartilhar práticas, projetos, programas, campanhas , trocar 

experiências, aprender o novo, encontrar soluções, pedir e receber ajuda
- ajudar com aquilo que se tem, 
Quais são suas dificuldades?
- formação, atualização, valorização, espaço para divulgação, 

reconhecimento, gratidão;



Quais são as soluções, o que ajuda?

- investir em espaço, acervo, serviços,  equipamentos remuneração  e 
formação profissional;

- integrar os diversos profissionais (professores, auxiliares, técnicos, 
bibliotecários) através de planejamento das atividades anuais;

- reconhecer a formação de leitores como fundamental para expansão da 
educação, cultura, ciência e desenvolvimento econômico e social;

- Criar campanhas de incentivo a leitura – mostrando a importância da 
capacidade de ler na formação e transformação dos cidadãos;



Nós acreditamos na leitura como capacidade de formação e transformação dos 
estudantes em melhores trabalhadores,  artistas, cientistas, técnicos, políticos, 
médicos, professores, advogados, 
pais e mães melhores,  
cidadãos que respeitam a si mesmos
Respeitam os outros
E respeitam o meio-ambiente

Ler é a solução!!!!!



Um pouco de história

MARÇO – DIA 12 DIA DO BIBLIOTECÁRIO – I- REUNIÃO 
Lançamento do Fórum  Estadual pela Melhora das Bibliotecas Escolares

ABRIL – II REUNIÃO 
Criação do blog como forma de comunicação, e escolha da forma de trabalho
-Calendário de reuniões mensais como espaço permanente de valorização dos profissionais e das bibliotecas 
escolares
-- Maiores desafios da área – melhoria dos espaços,  da organização do acervos e dos serviços e projetos de 
incentivo a leitura e formação e atualização profissional
-Formato da Programação dos encontros 
-- Palestra de atualização profissional e relatos de experiências  - boas práticas em biblitotecas escolares  para 
intercâmbio de ideias 

-MAIO – III – REUNIÃO  
-Apresentação do Trabalho da Assessoria da SMED/POA – trabalho escolhido como destaque em 2009 na área de 
bibliotecas escolares   

- JUNHO – IV REUNIÃO
-Apresentação  de Alvorada, palestra sobre Conferência Estadual de Educação 
-Apresentação do CRB-10 fiscalização e do Questionário para levantamento de informações



-JULHO – V REUNIÃO
-Apresentação de Cidreira, 
-Palestra sobre dinamização de bibliotecas escolares  - e  Conferência 
Estadual de Educação 

-SETEMBRO – VI REUNIÃO
-Apresentação de Novo Hamburgo 
- Lindolfo Collor, 
- Palestra sobre WEB 2.0 em bibliotecas escolares  

-OUTUBRO – VII REUNIÃO
-Bibliotecas Escolares na Oktoberfest  em Santa Cruz do Sul
-Palestra – Animação em bibliotecas escolares 
-Apresentação de Santa Cruz do Sul
-Lajeado 
-Venâncio Aires 



-NOVEMBRO – VIII REUNIÃO
-Bibliotecas Escolares na Feira do Livro de Porto Alegre
-- Carlos Urbim – Patrono da Feria
-- Farroupilha, Santo Antônio da Patrulha, Esteio, 

-DEZEMBRO – IX – REUNIÃO
-Encontro Nacional de Bibliotecas Escolares  no Natal Luz em Gramado
-- Apresentação de Gramado.
-- Palestra com especialista em biblioteca escolar 



ALGUNS NÚMEROS

-A Rede Estadual de Ensino conta com mais de 10.000 escolas
-- Estaduais
-- Municipais
- privadas

-CADA ESCOLA TEM QUE TER UMA BIBLIOTECA QUE É ESSENCIAL NA FORMAÇÃO DE 
NOVOS LEITORES E NOVAS LEITURAS DO MUNDO 

-- O SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES É A MAIOR REDE DE
INCENTIVO A LEITURA NO NOSSO ESTADO
-NELE TRABALHAM MAIS DE 30.000 PESSOAS



BIBLIOTECAS ESCOLARES – QUEM SOMOS NÓS?

-As bibliotecas escolares são atendidas em nosso estado  na sua grande maioria 
por professores que muitas vezes não tem a formação necessária  e precisam 
de  ajuda para 
-Organizar o acervo
-Organizar os serviços
-Dinamizar a biblioteca
-Orientar a pesquisa

-Por lei desde 1964 – os Bibliotecários são os profissionais  competentes para 
organizar e coordenar bibliotecas públicas, privadas, escolares, gerais, 
especializadas, etc.



NOSSA PROPOSTA
1 - FORMAÇÃO DA EQUIPE 

-Criar Coordenações, assessorias e /ou consultorias na área de bibliotecas escolares para 
que todos os sistemas (estadual, municipal e privado) atendam os aspectos técnicos e 
legais em suas bibliotecas  com a contratação de no mínimo um bibliotecário por CRE e 
por Município para integrar a equipe técnica e pedagógica das redes de ensino e 
planejar e executar as ações na área de bibliotecas públicas e escolares;

-Municípios pequenos – um bibliotecário para atender o sistema municipal de 
bibliotecas escolares e biblioteca pública

-- Municípios médios e grandes – no mínimo dois bibliotecários para atender
- Investir na  formação da equipe – auxiliares, técnicos, professores, pedagogos, para 
melhoria dos serviços



As principais ações desenvolvidas para Mobilização das Bibliotecas 
Escolares foram:

1. Ativação da Comissão de Educação e Cultura do CRB-10;

2. A criação de um Fórum Estadual de Bibliotecas Públicas e Escolares  
em caráter permanente, que integra entidades apoiadoras do livro, 
da leitura, da educação, cultura,  etc

3. Reuniões mensais do fórum para divulgação de boas práticas na 
área de bibliotecas públicas e escolares no nosso Estado e palestras 
com temas para atualização profissional;



4 - Divulgação das nossas ações através do crb10@yahoo para todos
os bibliotecários registrados no CRB-10, para 496 prefeituras, e mais
de 200 apoiadores que já participaram do nossos encontros - num
total de mais de 2000 emails cadastrados entre profissionais,
prefeituras e apoiadores que recebem o programa da reunião
mensal;

5 - Descentralização das atividades do Fórum -
Já foram realizadas reuniões mensais no CRB-10, na FABICO/UFRGS,
na Assembleia Legislativa, uma reunião no interior na Oktoberfest
em Santa Cruz do Sul, com previsão de mais duas reuniões,
Novembro - Feira do Livro de Porto Alegre com participação de
Carlos Urbim - Escritor Patrono da Feira
Dezembro - Reunião Nacional do Fórum no Natal Luz de Gramado,
com participação de palestrante de renome nacional na área de
biblioteca escolar



A quem cabe mediar leitura?

Sueli Bortolin

O termo mediador deriva do latim mediatore, e significa aquele que medeia ou 
intervém. Em se tratando de leitura, podemos considerar que o mediador do ato de 
ler é o indivíduo que aproxima o leitor do texto e que facilita esta relação.

Podemos considerar como mediadores de leitura os familiares, os professores, os 
bibliotecários, os editores, os críticos literários, os redatores, os livreiros e até os 
amigos que nos emprestam um livro. 

Porém, os mediadores que mais se destacam são os familiares, os professores e os 
bibliotecários; portanto, é sobre eles que iremos tecer considerações.



OS FAMILIARES 

Os familiares deveriam ser os primeiros mediadores de leitura, pois são os primeiros 
a estabelecer o elo de ligação entre a criança e o mundo; mas, em geral, os pais e 
demais membros da família não têm a dimensão da influência que podem exercer 
sobre as crianças no sentido de motivá-las à leitura. 

E também, infelizmente, nem sempre as condições econômicas do brasileiro 
permitem a ele a inclusão do livro no orçamento familiar, resultando que a maioria 
passa toda uma vida sem nunca ter comprado sequer um livro.



A ESCOLA 

E assim, como a família nem sempre tem condições (econômicas e culturais) 
de cumprir a tarefa de mediadora da leitura, as escolas, de maneira precária 
ou de forma enriquecida, tentam fazer esta mediação. 

Portanto, o professor é encarregado compulsoriamente de aproximar o 
educando da leitura; e é fundamental que ele faça esta mediação, 
mostrando o texto de maneira prazerosa e não como instrumento de 
avaliação e tarefa. 

Para que o leitor, além de se ‘cumpliciar’ com o autor e as personagens, 
tenha no professor também um cúmplice; isto é, se o professor estiver 
disposto a compartilhar com ele a leitura/as leituras.



O BIBLIOTECÁRIO 

Da mesma forma, esperamos que isto também ocorra com o bibliotecário. 
Sobre este profissional, Silva (1987, p.5), comenta que: ”*...+ percebo como 
impossível uma revolução qualitativa na área da leitura sem a participação 
e sem o compromisso dos bibliotecários para com os processos de 
mudança e transformação.” Possivelmente esta responsabilidade atribuída 
ao bibliotecário deve-se ao fato do mesmo se encontrar em uma situação 
privilegiada em relação aos demais mediadores citados, pois mesmo tendo 
um acervo de pequena quantidade, uma biblioteca pode possibilitar uma 
diversificação de leitura. Outra prerrogativa que pode ser considerada 
positiva na atuação do bibliotecário, é que ele, diferentemente do 
professor, não está atrelado a currículos e avaliações; portanto, tem maior 
liberdade para propor leituras, dialogar espontaneamente com o leitor, 
sem que o mesmo se sinta pressionado.



Independentemente de quem seja o mediador, vale salientar que a ele 
compete “*...+ criar soluções próprias ou adaptar experiências alheias, 
consciente de que o leitor tem uma porta diante de si, em direção à leitura 
e ao conhecimento” (BARROS, 1995, p.58). 

Tamanha responsabilidade deve ser interpretada pelos mediadores como 
um desafio constante, pois o papel que eles desempenham na motivação 
de leitura pode interferir com maior ou menor profundidade na formação 
dos leitores de uma coletividade. 

Esperamos ainda, que os mediadores de leitura facultem aos leitores uma 
pluralidade de experiências, para que eles percebam a leitura não apenas 
como aprendizagem escolar, mas como elemento de lazer e satisfação.



REALIZAÇÃO  

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA – CFB
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – CRB10

FABICO/UFRGS, 
CÂMARA RIOGRANDENSE DO LIVRO

INSTITUTO GOETHE, CÂMARA DE VEREADORES POA, 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO/AL/RS, 

SMED/POA, SEC/RS, SMED/ALVORADA, SMED/CACHOEIRINHA, 
SMED/ESTEIO, SMED/GUAÍBA, SMED/VIAMÃO;  CIDREIRA, 

LINDOLFO COLLOR, NOVO HAMBURGO, VENÂNCIO, SANTA CRUZ 
DO SUL, LAJEADO, CAXIAS, FARROUPILHA, GRAMADO, SÃO 
LEOPOLDO, CANOAS, CACHOEIRINHA, SAPUCAIA DO SUL



Alguns pensamentos  para inspirar Bibliotecários*

No seu  dia a dia, os Bibliotecários são procurados para ajudar  nas mais diversas 
pesquisas e questões, inclusive sobre  mensagens para emocionar Bibliotecários.  

“Boa Tarde, mais uma vez,  venho pedir a ajuda de vocês.  Sou auxiliar de biblioteca  e 
dia 12 de março estaremos comemorando o Dia do Bibliotecário. Como acontece  todos 
anos,   nosso Diretor vai  homenagear  cada uma das nossas Bibliotecárias e eu o ajudo.   
Preciso de uma mensagem, mas este  ano queria algo mais especial, que as alegrasse,  
emocionasse, mas não consigo achar nada...  O  que achei de bonito na internet já 
utilizei outros anos... Por isso queria pedir a ajuda de vocês... Poderiam enviar algumas 
mensagens? Mesmo que as mensagens sejam longas eu posso resumir. Desculpem pedir 
mais este favor, mas as meninas merecem muito.”

Prezada consulente, teu pedido nos emocionou.  Mensagens para emocionar 
bibliotecários. Que lindo isso! Fiquei pensando no que poderia ser, espero poder 
atender tua expectativa.



Sentir emociona. É tudo que toca nossa alma, nossa essência e está relacionado à nossa 
origem e ao amor. Bibliotecários amam o ser  e o saber. É  nossa vocação. 
Quando amamos nos sentimos completos, centrados e de volta ao essencial, como quando 
nossa vida foi tecida e nutrida por nossa mãe. 

Amor é nosso sentimento primário,  que nos dá bem estar e alegria de viver.

Somos aqueles que ajudam quando solicitados e depois deixam a correnteza fluir. Em geral 
falamos pouco, ouvimos muito e atentamente. Procuramos enxergar o que move as 
pessoas. Temos muita consideração por todos que nos procuram. 

Não impomos nossas verdades. Respeitamos as necessidades de quem nos solicita. Somos 
aqueles sinais na estrada que orientam aqueles que por nós passam. 
O que você precisa? Onde quer chegar? Perguntas simples, respostas em geral curtas.

Nós confiamos que,  do encontro do homem com o conhecimento,  surgem sempre novas 
e infinitas soluções.  Na dúvida,  lembramos que estamos a serviço das soluções, daquilo 
que é de ajuda e  faz bem.



Somos um tipo diferente de heróis. Somos aqueles que não ficam famosos, aqueles que 
poucos lembram o nome. Aqueles que levam uma vida comum e que em geral ficam bem 
velhinhos. Nossos cargos não são os mais importantes, não somos muito conhecidos ou 
lembrados.

Além de ganhar a vida com nosso trabalho, ganhamos sorrisos, gratidão e  um rosto que 
se ilumina quando atinge a compreensão. E quantas vezes,  nos vemos sorrindo também 
com perguntas estranhas, ou quando o leitor procura verdades novas que ainda não 
foram descobertas, soluções que ainda precisam ser encontradas.  Nós sabemos o quanto 
é grande aquilo que ainda não existe e que ainda precisa ser feito, conhecido e criado. 
Nós sabemos esperar.

Hoje,  representamos aqueles que se ocuparam de preservar,  organizar e tornar acessível 
o conhecimento com o passar das gerações. Atrás de cada um de nós,  existem gerações e 
gerações de pessoas que também serviram a esta simples e humilde  causa: manter 
abertas as Bibliotecas. Nós  olhamos  para todos que nos antecederam  e prestamos nossa 
homenagem, agradecemos  e aprendemos  com eles a humildade que só o passar do 
tempo ensina.



O grandioso é esse todo. Diante daquilo que é grande, não importa o fio, e sim o tapete 
que foi sendo tecido ao longo do tempo.  Quem teceu o tapete?
Olhar para este todo com humildade...   os bibliotecários sabem fazer isso. Nós sabemos 
que o grande tempo apaga as marcas individuais, mas não apaga a vida e como ela foi 
vivida.

Se você tem um problema, procure um Bibliotecário, ele será de grande ajuda. Tudo o 
que ajuda,  faz bem para  alma e para o todo. Vamos então procurar soluções que sejam 
boas para todos, que incluam todos, que respeitem e considerem todos e  que se 
submetam ao todo maior que nos guia.

A sabedoria é um sentimento que nasce do amor, cresce com a  vida e nos inunda de 
tempos em tempos quando podemos sentir. Os Bibliotecários cultivam a sabedoria, 
permitindo que sementes vinguem, criem raízes, cresçam e se transformem naquilo que 
nasceram para  ser.



Para finalizar,  temos a  missão de encontrar  soluções para ajudar a  todos aqueles 
que amam o saber, os livros, a informação,   mas que ainda são rejeitados pela 
leitura por não terem acesso a bibliotecas públicas e escolares.

Vamos usar  nossa força, nossa ajuda e nossas soluções  para aqueles que gostariam 
de ler e ainda não tem este poder.  Afinal,  nós respeitamos aqueles que rejeitam a 
leitura, mas não nos conformamos que ainda existam pessoas  rejeitadas pela 
leitura.

Loiva Teresinha Serafini –
Bibliotecária – Conselheira CRB-10  loivateresinha@gmail.com
•inspirado nas obras de  Bert Hellinger e Rainer Maria Rilke

MUITO OBRIGADO

mailto:loivateresinha@gmail.com

