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De 3 a 12 de agosto, o 
Conselho Regional de 
Biblioteconomia -  8ª 
região (CRB-8) esteve 
presente na 25ª Bienal 
internacional do Livro, no 
Pavilhão de Exposições do 
AnhembiAnhembi – São Paulo/SP, 
com    um   estande    com   

profissionais bibliotecários e voluntários, para 
apresentar ao público uma Biblioteca  Escolar  
Modelo,  composta por um rico acervo de livros 
catalogados, mobiliário arrojado, sistema 
informatizado, equipamentos de autoatendimento e 
acessibilidade. Além de uma programação cultural 
voltada para o incentivo à leitura.

OO objetivo do espaço foi o de sensibilizar a 
população, os profissionais e as instituições sobre a 
Lei 12.244/2010, que regulamenta que todas as 
instituições de ensino públicas e privadas do Brasil 
tenham bibliotecas com bibliotecários até 2020.  
Também ressaltamos que a estruturação e o 
funcionamento desses espaços devem seguir as 
necessidadesnecessidades dos profissionais e dos usuários, 
tomando como base os parâmetros da Resolução 
CFB nº. 199, de 3 de julho de 2018.

E os resultados foram muito positivos. Centenas de 
bibliotecários, estudantes, pais, educadores, 
gestores públicos  e autoridades  do setor visitaram  
a Biblioteca Escolar Modelo, se sensibilizaram sobre 
a importância da Lei 12.244/2010  e aderiram ao 
lançamento da Campanha Biblioteca Escolar para 
Todos! que conseguiu 1.160 assinaturas. 
CampanhaCampanha essa que continua pela internet com 
outras quase 850 assinaturas e com expectativa de 
crescimento constante:
http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=B
R107124

A ação também despertou o interesse da mídia, 
foram dezenas de reportagens em grandes veículos 
de comunicação como TV Cultura (Metrópolis), TV 
Bandeirantes,TV Gazeta, Rede Internacional de TV,  
rádios, jornais e portais.  Ampliando o olhar sobre a 
importância da, Biblioteca Escolar com a 
participação do profissional bibliotecário para 
estimularestimular que o aluno saiba selecionar, processar 
informações e estabelecer vínculos entre elas.

Durante todo o período da Bienal, uma série de 
eventos culturais foram disponibilizados pelo CRB-8 
para bibliotecários, professores  e estudantes como: 
“Leitura sob diferentes perspectivas de linguagem: 
Tecendo a trama”,  com Angélica Miyuki Farias 
(UNIFAI);  “RPG em bibliotecas e escolas: o que é e 
como aplicar”, por Vitor Emanuel;  “Bate papo: Fake 
News”,News”, com Tania Callegaro (FESPSP) e Eugênio 
Bucci (ECA-USP);  entre outros.

E os bibliotecários que passaram pelo estande do 
Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região 
(CRB-8), durante a 25ª Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo, também puderam emitir e já sair com 
sua Cédula de Identidade do Bibliotecário (CIB). 
Documento que é uma conquista para o profissional 
de biblioteconomia.

EE tudo isso foi possível pelo apoio de diversas 
empresas para as quais deixamos nossos sinceros 
agradecimentos: Grupo Autêntica, Editora 
Brasiliense, Global Editora, L&PM Editores, Panda 
Books, Editora Dimensão, Brinque Book, Editora 34, 
Escola Lourenço Castanho, Editora Peirópolis, i10 
Bibliotecas - software da Práxis, Biccateca - 
mobiliário,mobiliário, Bibliotheca – sistema de 
autoatendimento, e Modal - ABCD Library.

Informamos, ainda, que os  livros e materiais 
disponibilizados por algumas dessas empresas 
parceiras para a montagem da Biblioteca Escolar 
Modelo, que ficou exposta durante a 25ª Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo, serão doados pelo 
Conselho Regional de Biblioteconomia -  8ª Região 
(CRB-8) para bibliotecas escolares ou comunitárias. E a 
nossanossa luta continua. Pedimos a todos que permaneçam 
divulgando o Manifesto Biblioteca Escolar para Todos, 
localizado no site Petição Pública.  Por outro, lado, o  
CRB-8 por meio de suas Comissões,  continuará  um 
trabalho voltado à conscientização e a implementação 
da Lei 12.244/2010,  pois entendemos  que a Biblioteca 
Escolar com bibliotecário é um direito de toda a 
sociedade.  sociedade.     

Regina Céli de Sousa
Presidente 
CRB/8-2385
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DuranteDurante a  25ª Bienal internacional do Livro, no 
Pavilhão do Anhembi, em  São Paulo/SP,  diversos 
jornalistas  visitaram  a Biblioteca Escolar Modelo no  
estande  do Conselho Regional de Biblioteconomia - 
8ª região (CRB-8). Foram reportagens relevantes em 
diversas emissoras de televisão como : TV Cultura 
(Metrópolis), TV Bandeirantes ,TV Gazeta, Rede 
InternacionalInternacional de TV.  Além de rádios, jornais e 
portais.

Confira as fotos e links de algumas dessas 
reportagens:

TV Cultura - Programa Metrópolis

Durante a reportagem com a Conselheira 
Alessandra Atti, a TV Cultura ressalta a importância 
da Biblioteca Escolar.

Acesse em oito minutos e cinco no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=x1YLlqtHylg

Rádio 89FM

Regina Céli de Sousa, 
presidente CRB-8,  
falou para a rádio 89 
FM  sobre a Lei 
12.244/2010.
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TV Bandeirantes: Jornal da Band

A TV Bandeirantes entrevistou a Conselheira 
Valentina Manfredi e mostrou a tecnologia presente 
na Biblioteca modelo.

Acesse: Acesse: 
https://entretenimento.band.uol.com.br/melhordatar
de/videos/16484036/andre-mantovanni-tira-cartas-d
a-semana.html

TV Gazeta - Jornal da Gazeta

TV Gazeta ressaltou  como as  bibliotecas escolares 
bem organizadas podem  incentivar a leitura.

Acesse: Acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=laKHgAsiJG0  
(15 minutos)

Rede Internacional de TV - RIT TV
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A Conselheira Alessandra Atti falou a reportagem da 
RIT TV  como deve ser estruturada uma biblioteca 
escolar.
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NaNa 25ª Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo que 
aconteceu no início do mês de 
agosto de 2018 foi uma grande 
oportunidade para que 
professores e alunos do UNIFAI 
pudessem conhecer de perto o 
trabalho  realizado  pelo  Conse-trabalho  realizado  pelo  Conse-

lho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região – 
CRB8 sob a coordenação da 23ª Gestão e ao 
mesmo tempo conhecer de perto o maior evento do 
mercado editorial no país.

Com o tema ‘Venha fazer esse download de 
conhecimento’ a 25ª Bienal do Livro trouxe como 
protagonista em meio à nova percepção dos 
brasileiros diante dos mais variados canais de 
acesso aos conteúdos, o livro e toda a tecnologia 
hoje pode ser propiciada nesse suporte.

OO CRB8 antenado às discussões do mercado 
editorial e também alinhado à realidade da 
Biblioteconomia brasileira, trouxe para a cena 
editorial o desafio enfrentado pela classe 
bibliotecária no que diz respeito a sobrevivência das 
bibliotecas escolares em meio às inúmeras 
discussões que têm permeado o ambiente da 
escolaescola e as preocupações profissionais para fazer 
valer a Lei nº12.244 de 10 de maio de 2010 que 
propõe a universalização das bibliotecas escolares 
no ambiente de ensino. 

Com o tema: Biblioteca Escolar para Todos, 
proposta que surgiu no Grupo de Trabalho sobre 
Biblioteca Escolar do CRB8 no início do ano, tomou 
forma na Bienal do Livro com a proposta de 
apresentar para a sociedade um modelo de 
biblioteca escolar ideal e convidar toda a 
comunidade leitora para o debate sobre o tema.

IniciativaIniciativa que certamente trouxe muitas expectativas 
para todos que participaram diretamente e se 
envolveram com as discussões levantadas ao longo 
da feira, como possibilidade de colocar para o 
escrutínio público uma causa que certamente é de 
todos.

OutraOutra ação de muito impacto durante a 25ª Bienal do 
Livro de São Paulo foi a carta aberta a sociedade 
apresentada pelo Conselho Regional de 

Biblioteconomia – CRB8 com objetivo de reiterar o 
assunto em Brasília e fazer valer a Lei 12244/2010 para 
que as bibliotecas escolares não sejam mais uma vez 
colocadas de lado nas discussões estratégicas 
voltadas a educação.

ComCom mais de 3.000 (três mil) assinaturas alcançadas 
durante o evento, esse resultado mostrou que estamos 
no caminho certo e que a luta não deve parar. 
Principalmente agora que a Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, o CAE em 10/10/2018 aprovou 
um Projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases – LDB 
a obrigatoriedade de bibliotecas em escolas públicas, 
semsem a presença do bibliotecário. O senador Pedro 
Chaves (PRB – MS) retirou o dispositivo sobre a 
contratação de bibliotecários com formação superior 
para cuidar desses espaços, alegando que isso 
representaria para muitos municípios, um custo que 
inviabilizaria a iniciativa.

Essa decisão afronta diretamente a classe e 
coloca no centro da discussão o papel do 
bibliotecário escolar em caráter de urgência!

OO trabalho de interação, integração entre a classe 
bibliotecária, as Escolas de Biblioteconomia, 
professores e alunos unidos por essa causa, mostra 
que o CRB8 precisa continuar a promover o debate, 
trazer para a arena questões como essa, a biblioteca e 
o bibliotecário escolar, de forma que não fiquem 
adormecidas nos ambientes acadêmicos ou setoriais 
da área.da área.

A luta é de todos os profissionais da educação. Não é 
possível que a biblioteca escolar seja mais uma vez 
tratada como um apêndice da escola e que o seu 
funcionamento seja prejudicado por questões 
exclusivamente salariais. 

Em novembro CRB-8 fez mais ações a favor da 
biblioteca escolar e nós, do curso de Biblioteconomia 
do UNIFAI estávamos presentes. Pois sabemos que 
juntos somos muito mais fortes e que a nossa força é a 
nossa voz! 

Saiba mais sobre Rogério Xavier Neves

Coordenador/Docente

Em novembro CRB-8 fez mais ações a favor da 
biblioteca escolar e nós, do curso de Biblioteconomia 
do UNIFAI estávamos presentes. Pois sabemos que 
juntos somos muito mais fortes e que a nossa força é a 
nossa voz! 

Saiba mais sobre Rogério Xavier Neves

Coordenador/DocenteCoordenador/Docente na área de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação no Centro Universitário 
Assunção - UNIFAI-SP. Coordenador do curso de 
Especialização em Gestão de Arquivos e Bibliotecas 
Escolares (UNIFAI). 
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Durante a Bienal Internacional do Livro a professora 
doutora Angélica Miyuki Farias, ministrou a oficina 
“Leitura sob diferentes perspectivas de linguagem: 
tecendo a trama”. 

ConvidamosConvidamos Angélica para escrever um artigo para o 
Bob News sobre a biblioteca como possibilidade de 
ampliação do universo das experiências leitoras. 
Confira: 

FrequentementeFrequentemente ouvimos falar e 
também falamos sobre a 
importância da leitura em nossa 
vida, sobre a necessidade de se 
cultivar o hábito de ler, sobre o 
papel da escola na formação de 
leitores competentes e da 
biblioteca   como   possibilidade biblioteca   como   possibilidade 

de ampliação do universo das experiências leitoras. 
Mas, no bojo dessa discussão, destacam-se 
questões como: O que é leitura? Para que ler? Como 
ler? Evidentemente, as perguntas podem ser 
respondidas de diferentes modos, os quais 
revelarão uma perspectiva de leitura decorrente da 
concepção de sujeito, de língua, de texto e de 
sentido que se adote.sentido que se adote.

Pensando sobre tais aspectos, este texto objetiva 
discutir as perspectivas de leitura que carregamos, 
articulando-as às vertentes teóricas referentes à 
linguagem para ampliar/transformar a inter-relação 
entre leitor e texto. Muitos de nós vivenciamos 
experiências leitoras em que o ato de ler pauta-se 
em concepções de leitura nas quais o leitor 
passivamentepassivamente ora é compreendido como aquele que 
é capaz de traduzir o pensamento do escritor, 
pensamento este materializado em texto, ora é visto 
como aquele que, conhecedor do sistema 
linguístico, é capaz, por meio do processo de 
decodificação, chegar ao sentido do texto. No 
entanto, sabemos que ao ler um texto, 
estabelecemos um diálogo com ele.estabelecemos um diálogo com ele.

A leitura, sob essa ótica, é uma atividade interativa 
de produção de sentidos que se realiza com base 
nos elementos linguísticos organizados na superfície 
do texto e na sua estruturação, porém exige a 

mobilização de conhecimentos e experiências do 
leitor no interior do evento comunicativo. Ler, nessa 
vertente, é relacionar o texto com os diversos 
contextos que o envolvem; não há, pois, nesse 
processo, um sentido único, fechado em si, ao 
contrário, os sentidos são coproduzidos pelos 
sujeitos leitores ativos em dada situação de 
interlocuçãointerlocução em um contexto marcado por aspectos 
sociais, históricos e ideológicos.

A leitura, na concepção dialógica de linguagem, é 
uma atividade na qual os sujeitos são construtores 
sociais que dialogicamente se constituem e são 
constituídos no texto, concebido como o lugar da 
interação e da constituição dos interlocutores.

Se, nessa vertente, apreende-se que, por meio da 
leitura, constituímo-nos  socialmente, uma vez que 
nos posicionamos diante dos textos de forma crítica, 
dialogando com eles a partir da articulação de todas 
as vozes que nos constituem, podemos chamar 
para esta reflexão o profissional bibliotecário, pois, 
na perspectiva dialógica de linguagem, este 
profissionalprofissional pode compreender a biblioteca como 
espaço social para a formação da consciência 
crítica daqueles que a frequentam. Em outros 
termos, sob essa ótica, a leitura é prática social, 
fomentada por vários agentes, entre eles, o 
bibliotecário cuja atuação pode ser fundamental no 
processo constitutivo do leitor no espaço propício à 
produção cultural, a biblioteca.produção cultural, a biblioteca.

Saiba mais sobre Angélica Miyuki Faria
 
PossuiPossui graduação em Bacharel em Língua e 
Literatura Inglesas, Mestrado em Linguística 
Aplicada e Estudos da Linguagem é doutorando 
em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem, ambos pela PUC-SP . Atualmente é 
professora assistente da  FECAP e UNIFAI 
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DuranteDurante a 25ª  Bienal Internacional do Livro, trinta e 
nove estudantes entre 10 e 11 anos da escola CEB 
estiveram presentes na Biblioteca Escolar Modelo 
organizada pelo CRB-8 . Os pequenos leram 
algumas histórias para os visitantes que passavam 
pelo espaço. O entusiasmo das crianças encantou o 
público presente.

DeDe acordo com a bibliotecária da CEB,  Caroline 
Altea, que acompanhou os alunos, eles adoraram 
participar do projeto. “Os estudantes não tinham 
ideia do alcance que teriam e de como seriam vistos 
pelo público”, contou Caroline.

AA bibliotecária elogiou ainda a proposta da 
Biblioteca Modelo. “É uma biblioteca a qual todos 
deveriam ter acesso, pois é uma grande ferramenta 
para a nutrição cultural de cada aluno. Torcemos 
para que, um dia, todas as escolas possam se 
beneficiar de um espaço tão rico e privilegiado de 
cultura”, avaliou Caroline Altea que é especialista 
em Bibliotecas Escolares. em Bibliotecas Escolares. 

Educadores, professores, autores, bibliotecários e 
outros estudantes prestigiaram o evento.

Alunos do CEB cotando histórias para os visitantes 
do estande do CRB-8, na Bienal Internacional do 
Livro
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Pensando em ampliar o olhar sobre a Biblioteca 
Escolar e buscar novos espaços de debate o Conselho 
Regional de Biblioteconomia - 8ª Região (CRB-8) criou 
um  abaixo-assinado convocando a sociedade a 
discutir  sobre as bibliotecas escolares.

DentreDentre as políticas públicas para o qual se têm 
buscado sensibilizar a população, os profissionais e as 
instituições públicas e/ou privadas, está a Lei 
12.244/2010, que dispõe sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino do País até 2020. 

AA Campanha Biblioteca Escolar para Todos! foi 
lançada durante a Bienal Internacional do Livro com 
grande  adesão.  De 3 a 12 de agosto foram 
conquistadas  3.600 assinaturas. Um marco que 
mostra a importância desse novo espaço que se abre 
para o profissional bibliotecário.

AA Campanha continua pela internet com outras quase 
1000 assinaturas. Mas precisamos do seu apoio para 
ampliar ainda mais esses números.   Convide  seus 
familiares, amigos e conhecidos para que entrem 
nessa luta que é de todos! :

 http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR107124 

Participe da
Campanha

Biblioteca Escolar
para Todos!

Participe da
Campanha

Biblioteca Escolar
para Todos!

Sobre  o CEB:

Desde 1972 o CEB desenvolve suas atividades tendo 
como foco principal o olhar integral para seus alunos do 
berçário ao 9º ano. A escola fica na Alameda dos 
Tupiniquins, 997 - Moema - São Paulo – SP -  Para saber 
mais:  http://escolaceb.com.br
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3 - Hoje há núcleos em universidades dedicados a 
estudar o potencial do RPG no ensino de diversas 
disciplinas. Você acha que esse pode ser um 
caminho para estimular que as crianças leiam 
mais? 

GeneralizarGeneralizar é arriscado. O RPG pode estimular algumas 
crianças e jovens a lerem mais. Os interessados em 
aprimorar as histórias de seus personagens, ou narrar 
adequadamente em um determinado cenário podem se 
utilizar do arsenal disponível na biblioteca (daí a 
importância da orientação do profissional). Ao observar 
que a curiosidade e a leitura são recompensadas no jogo, 
osos jogadores podem ser estimulados a seguir o exemplo. 
O que considero universal na prática do RPG é a 
valorização da leitura e compreensão dos cenários.

4 - Para a aplicação do RPG em uma biblioteca, a 
organização do jogo precisa de adaptações?

Basta que haja uma mesa com cadeiras ou espaço para os 
jogadores sentarem no próprio chão. É uma atividade que 
envolve conversa quase que ininterrupta, então se sugere 
um período ou espaço em que isso não atrapalhe outros 
usuários. Fora isso, bastam alguns dados e um livro de 
referência. 

55 - Como o bibliotecário pode se especializar no 
assunto? Cite livros, teses ou vídeos que ele possa 
pesquisar.

EmboraEmbora haja conteúdo em livros e vídeos, acredito que o 
profissional deve começar jogando (se tiver acesso a um 
grupo). Após jogar uma vez fica fácil imaginar como narrar 
para o público-alvo da sua biblioteca e qual seria o cenário 
ideal.

NoNo Brasil há mais conteúdo sobre o RPG pedagógico. O 
livro pioneiro sobre o assunto no Brasil é da Sonia 
Rodrigues (Roleplaying game e a pedagogia da 
imaginação no Brasil) - editora Bertrand Brasil (2004). 

EsseEsse livro é baseado na tese de doutorado da 
pesquisadora, e como diversos outros, foca no RPG como 
ferramenta pedagógica. Cabe ao profissional relativizar os 
conceitos abordados e focar na parte lúdica da proposta. 
Destaco esse ponto pois acredito que o RPG em sala de 
aula difere do RPG na biblioteca em alguns sentidos.

OO site http://www.rpgnaescola.com.br/ do prof. Ricardo 
Amaral tem orientações e artigos acadêmicos sobre o 
RPG pedagógico. 

Há uma vídeo aula disponível no Youtube sobre o RPG 
como prática pedagógica, com o prof. Carlos Machado: 
https://www.youtube.com/watch?v=GWGdu3cJIE0.

HáHá mais conteúdo em inglês (especificamente sobre RPG 
em bibliotecas). O site da ALA tem uma seção sobre o 
assunto:
http://www.ala.org/rt/gamert/role-playing-games.

UmUm novo recurso didático que 
vem ganhando espaço cada vez 
maior na educação é o Role 
Playing Game, ou simplesmente 
RPG, como é mais conhecido. O 
RPG, que surgiu nos anos 70, 
funciona como uma espécie de 
dramatização,  os  jogadores  sãodramatização,  os  jogadores  são

 levados para um lugar e uma determinada  época e 
se transformam em personagens ficcionais, 
seguindo um enredo predefinido e contado por um 
narrador.

O engenheiro e mestre em energia pela 
Universidade de São Paulo, Vitor Emanoel Siqueira 
Santos falou sobre o assunto e também ministrou, 
durante a Bienal Internacional do Livro, a palestra 
“RPG em bibliotecas e escolas: o que é e como 
aplicar”. 

AA palestra atraiu bibliotecários e  educadores de 
várias regiões, incluindo a bibliotecária carioca 
Samara Gomes, que gostou tanto do assunto que 
fez um vídeo sobre o tema em seu canal no youtube 
“Ser Bibliotecário”.

ParaPara esclarecer outras dúvidas sobre o assunto, 
convidamos Vitor para responder algumas 
perguntas. Confira: 

1 - O RPG desenvolve quais características nos 
alunos? (Exemplo criatividade, socialização, 
capacidade de argumentação, etc.)

Jogar RPG é um exercício de imaginação e comunicação. Jogar RPG é um exercício de imaginação e comunicação. 
Como normalmente não se utilizam recursos audiovisuais, 
é apenas através da descrição das situações, ambientes e 
personagens que se sabe o que está acontecendo. O 
trabalho em grupo também é valorizado pois só através da 
cooperação entre os jogadores que se atinge êxito em 
certas tarefas.

22 - Os jogos estimulam que o bibliotecário conheça 
melhor os alunos? Por quê?

OO conhecimento do perfil dos jogadores é útil ao narrador 
à medida em que este se utiliza de suas preferências e 
ambições para criar situações nas quais a aderência a 
esse perfil é premiada ou punida, fazendo o jogador refletir 
sobre suas ações. Ao mesmo tempo, à medida em que o 
jogador é exposto a situações-limite, é possível 
conhecê-lo melhor através das suas ações nessas 
situações.situações.
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9 - É possível que o bibliotecário, depois de alguma 
experiência possa desenvolver seus próprios 
RPGs?

ComCom certeza! É recomendável que desde o início, se 
possível, o sistema e a ambientação sejam 
adaptados para o público-alvo e para as limitações 
(de tempo, espaço, acesso a material oficial, etc).

10 -   O conteúdo apresentado pelo bibliotecário no 
jogo de RPG pode estar  alinhado ao  Plano 
Pedagógico da Escola?
  
Sim.Sim. Aproveitando os exemplos de história e 
matemática, pode-se realizar sessões mensais nas 
quais os problemas (no caso da matemática) ou a 
ambientação (na história) vão se adaptando e 
evoluindo com o conteúdo visto em classe. O 
trabalho junto ao professor potencializa os resultados 
dessa aplicação.

Saiba

adolescência procura introduzir elementos de 
fantasia em atividades didáticas como estímulo à 
leitura e escrita.

SAMARA GOMES

Para conhecer o Canal do youtube Ser 
Bibliotecário da bibliotecária carioca Samara 
Gomes:
https://www.youtube.com/watch?t=1s&v=6Y_tClSOXsw&app=desktop

Ser Bibliotecário – RPG em Biblioteca Escolar
Fonte: Youtube 

Saiba mais sobre Vitor Emanoel Siqueira 
Santos
 
EngenheiroEngenheiro e mestre em energia, ambos pela 
Universidade de São Paulo. Atualmente é 
doutorando no Instituto de Energia e Ambiente da 
USP, podcaster, consultor em educação e 
professor no Projeto Potência, iniciativa voluntária 
de universitários. Apaixonado por jogos e ficção 
desde a infância e jogador de RPG desde a 
adolescênciaadolescência procura introduzir elementos de 
fantasia em atividades didáticas como estímulo à 
leitura e escrita.

SAMARA GOMES

Para conhecer o Canal do youtube Ser 
Bibliotecário da bibliotecária carioca Samara 
Gomes:

Por fim, ressalto que qualquer suplemento é 
preparado para narradores novatos. Os livros 
ensinam e fornecem o passo-a-passo da 
ambientação e da prática de narração. Os RPGs em 
português mais interessantes são:

• Tormenta (RPG brasileiro, cenário medieval)
•• Dungeons&Dragons (RPG tradicional de cenário 
medieval, atualmente na 5ª edição)
• GURPS (diversos cenários) Vampiro, a Máscara 
(RPG focado em narrativa de horror pessoal, voltado 
para jovens adultos)

66 - No uso pedagógico, algumas práticas do 
RPG recreativo devem ser suprimidas para 
facilitar o entendimento e manter o 
dinamismo, já que muitos RPGs de 
entretenimento têm enredos complexos e 
exigem tempo para ser decifrados?

Sim.Sim. Uma narrativa mais simplificada, focada em 
ambientação e/ou resolução de problemas é ideal 
para o RPG pedagógico. Por exemplo, para ensinar 
história, pode-se focar na ambientação, descrição e 
interpretação; enquanto que no ensino de 
matemática a resolução de problemas é ideal.

77 - Crianças a partir de qual idade podem 
participar?
 
HáHá ambientações, cenários e narrativas adequados 
para cada faixa etária. Tive a experiência positiva de 
narrar para crianças de 11 a 13 anos em um cenário 
de super-heróis, e acredito que crianças até mais 
jovens podem jogar. Na verdade elas já fazem isso ao 
brincar juntas.

8 - Onde escolher um bom RPG educativo?

EuEu aconselho os narradores a adaptarem o enredo 
de suas histórias para incluir cenários e problemas 
que cumpram a função pedagógica necessária. 
Nesse contexto, a própria biblioteca possui material 
de base para a criação da proposta. O conjunto de 
regras básicas e o cenário podem ser de um RPG 
consolidado (como D&D ou Tormenta) mas o 
narradornarrador tem total liberdade de adaptar as regras 
para satisfazer as necessidades dos jogadores.

Como fonte de inspiração (e uma boa aquisição para 
bibliotecas), recomendo a série mini GURPS. São 
histórias ambientadas em partes da história do Brasil 
(como o Quilombo dos Palmares) que são jogadas 
por um único jogador, mas cumprem a função 
educativa.

HáHá um estudo de caso para RPG educativo, com 
problemas de matemática, aplicado em uma escola 
do Rio de Janeiro. Está documentado na dissertação 
de mestrado do Felipe Queiroz, encontrada neste 
link:
http://repositorio.ufjf.br:8080/xmlui/bitstream/handle/ufjf/746/feli
pequeirozdasilva.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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suasua conformação nos moldes de uma indústria do 
imaginário global e monopolista, com poder 
ilimitado. O Facebook tem atualmente cerca de 2 
bilhões de perfis ativos no mundo. Em comparação 
com a carteira de assinantes de um jornal brasileiro 
o Facebook tem aproximadamente 10 mil vezes 
mais “leitores” do que um grande diário de 
qualidade no país. qualidade no país. 

Combater as Fake News exige de professores e 
bibliotecários uma postura crítica em relação as 
redes sociais e, principalmente, em relação às 
plataformas sociais, como é o caso do Facebook (as 
plataformas são a infraestrutrura industrial, 
monopolista, que abriga e se apropria dos fluxos 
formados pelas redes sociais, criadas pelas 
pessoaspessoas que usam essas plataformas.) Além disso, 
professores e bibliotecários devem compreender e 
ensinar o valor da imprensa de qualidade, uma 
instituição essencial na democracia. É preciso 
entender que, na imprensa, a verdade está sempre 
em processo – o que não é ruim, não é um defeito, é 
apenas natural. A verdade está menos no que a 
imprensaimprensa diz e muito mais nas perguntas que ela 
cobra do poder. A imprensa é menos uma fonte da 
verdade e mais um desejo de verdade. A imprensa, 
instituição movida pelo exercício do jornalismo 
profissional, erra muitas vezes, como bem sabemos. 
Mas, aí, o erro terá de ser corrigido, mais cedo ou 
mais tarde. Como verdade me processo, a imprensa 
sese reescreve a cada minuto, mas ela tem autoria, 
tem endereço, tem responsabilidade. 

Com as fake news, nas redes, a informação se 
falsifica de relato jornalístico, mas não tem origem, 
não tem autoria certa e não tem endereço. Portanto, 
não tem responsabilidade. A informação política 
que circula nas redes não precisa prestar contas 
aos fatos. No mais das vezes, presta-se apenas a 
reafirmar preconceitos e promover a reafirmação 
narcísicanarcísica das multidões homogêneas. Outro traço 
distintivo das fake news é que elas sempre 
carregam uma intenção oculta de ludibriar as 
audiências e de induzi-las a tomar decisões sem 
fundamento factual. 

A atenção dos bibliotecários e dos professores para 
reduzir os danos causados pelas fake news é 
imprescindível. Precisamos nos educar, como 
sociedade, se queremos que a nossa democracia 
sobreviva a esse grande mal. Fiquemos alertas.

QuemQuem redistribui as calúnias e as infâmias que 
circulam por aí são pessoas comuns e desavisadas, 
que trabalham de graça para que alguém, na 
surdina, ganha dinheiro ou poder. Não basta checar 
as origens das mensagens, embora isso ajude. Não 
basta conferir se elas foram produzidas por  órgãos 
de imprensa conhecidos e responsáveis. Mais do 
queque isso, é preciso verificar os impulsos que nos 
levam, a cada um de nós, a propagar histórias que 
não sabemos de onde vêm. 

A expressão “fake news” (notícia 
fraudulenta1) continua na moda. 
Desde 2016, quando uma rede de 
hackers e conspiradores inter- 
nacionais utilizaram máquinas 
que falsificaram e disseminaram 
informações para eleger Donald 
Trump    como    presidente    dos Trump    como    presidente    dos 

Estados Unidos, a apreensão sobre o assunto tem 
crescido e sido tema de estudos e debates 
especializados. No Brasil o tema também tem 
causado preocupação. Já era tempo. Aqui, as 
eleições de outubro foram influenciadas 
grandemente pelas informações que circulam nas 
redes sociais, sejam elas verídicas ou não. O 
problemaproblema não é restrito à política – assim como não 
é restrito ao jornalismo. O flagelo das notícias 
fraudulentas alcança todo o fluxo de informação na 
sociedade contemporânea. Deve ser, portanto, um 
tema do interesse mais alto de todos os 
bibliotecários.

Por isso, foi uma alegria para mim, participar, a 
convite de Hugo Oliveira, de uma roda de conversa 
no estande do CRB, na tarde de 11 de agosto, um 
domingão, na Bienal do Livro, em São Paulo. O papo 
rendeu. Foi para mim uma experiência motivadora e 
gratificante – apesar da gravidade da questão sobre 
a qual estávamos falando.

NãoNão se trata de uma simples questão de calúnia ou 
maldade. As fake news afetam processos decisórios 
nas democracias de diversos países. Além do caso 
americano, que continua sendo investigado, há 
indícios sólidos de que a decisão do Brexit, que 
afasta o Reino Unido da zona do Euro, também 
tenha sido influenciada por notícias fraudulentas que 
circulam nas redes sociais.circulam nas redes sociais.

As redes sociais têm o seu lado positivo, é claro. 
Foram fundamentais na Primavera Árabe e nas 
manifestações de 2013 no Brasil.  O  problema  é  a 

1 A expressão “fake news”, em inglês, costuma ser traduzida como 

“notícia falsa” ou “notícias falsas”. Na tradução sugerida pelo professor 

Carlos Eduardo Lins da Silva, adotada aqui, é “notícias fraudulentas”. O 

sentido do adjetivo “fake”, em inglês, envolve intenção do agente de 

enganar o interlocutor, o público ou o destinatário. O adjetivo “falsa”, em 

português, não implica esse dolo, essa intenção maliciosa. Desse 

modo, a expressão “notícias falsas” é fraca para traduzir o sentido da 

expressão “fake news”.expressão “fake news”.
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não sabe é que uma boa história também pode 
ajudar a aliviar diversos problemas como a 
depressão, ansiedade, stress, entre outros.

VocêVocê já ouviu falar em biblioterapia? O conceito é 
bem novo no Brasil, mas a biblioterapia existe desde 
a Antiguidade e vem sendo estudada pelo menos 
desde meados do século 20. A palavra foi retirada 
do Grego Antigo (biblíon: livro e therapeía: terapia) e 
significa “curar por meio dos livros”.

DuranteDurante a Bienal Internacional do Livro, o estande do 
CRB-8 recebeu as bibliotecárias Emília da 
Conceição Camargo e Priscila Ramos Barbosa de 
Andrade que ministraram as seguintes atividades: 
“Biblioterapia: Interculturalidade” e “Biblioterapia 
com Professores”.

Atividade: “Biblioterapia: Interculturalidade”

           Atividade: “Biblioterapia com Professores”           Atividade: “Biblioterapia com Professores”

Fo
to
: V
al
et
in
a 
M
an
fre
di

Fo
to
: V
al
et
in
a 
M
an
fre
di

Será que buscamos apenas compartilhar 
implicâncias pessoais que mal admitimos em nós 
mesmos? Será que queremos parecer bem 
informados e engraçadinhos aos olhos dos nossos 
amigos virtuais? O que buscamos com o 
compartilhamento irresponsável desses conteúdos?

NãoNão devemos redistribuir nada de forma 
indiscriminada, nem trabalhar de graça para os 
falsificadores anônimos. Fiquemos realmente 
alertas. Não sigamos de modo irrefletido os nossos 
próprios sentimentos de ódio, de intolerância, de 
inveja. Não nos deixemos mover por nossas 
carências afetivas. Debatamos isso com nossos 
alunosalunos e com os frequentadores das nossas 
bibliotecas. A verdade factual precisa de proteção 
e, sem ela, a política na democracia perde todos os 
alicerces.
 

Saiba mais sobre Eugênio Bucci:

Imagine sair de um consultório e ir à biblioteca 
buscar “remédios”. Na prescrição doses de  
Machado de Assis, gotas de João Guimarães Rosa, 
Eça de Queiróz, José Saramago ou tantos outros 
mestres da literatura.

Sabemos que a literatura estimula a memória, a 
compreensão e a escrita.  Mas  o  que  muita  gente

alunos e com os frequentadores das nossas 
bibliotecas. A verdade factual precisa de proteção 
e, sem ela, a política na democracia perde todos os 
alicerces.
 

Saiba mais sobre Eugênio Bucci:

Professor Titular da Escola de Comunicações e 
Artes (ECA-USP). Membro do Conselho 
Científico-Cultural do Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Escreve quinzenalmente na 
página 2 do jornal "O Estado de S. Paulo". É 
membro do Conselho Consultivo da Fundação 
OSESPOSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo). Integra o Conselho Consultivo da Aberje 
(Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial) e o Conselho Consultivo do Instituto 
Palavra Aberta. 

 
 

Entrevista com:
Priscila Andrade

Ao invés de
remédios, livros.
O que é a
Biblioterapia?

Ao invés de
remédios, livros.
O que é a
Biblioterapia?
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ondeonde a Biblioteca e os livros ja eram vistos como 
um movimento de cura do ser. Conforme nos informa 
Marilia Pereira, no livro Biblioterapia, a partir do 
século XX as práticas biblioterapêuticas começaram 
a ser desenvolvidas em hospitais nos Estados Unidos 
entre os anos de 1802 e 1853, como uma leitura 
apenas para recreação , mas que de uma certa forma 
tinhatinha uma ação terapêutica.   Hospitais da Cruz 
Vermelha na época da Primeira Guerra Mundial 
começaram a utilizar a Biblioterapia para trazer 
conforto aos pacientes na Europa. Em 1930 o 
interesse pela Biblioterapia era tão grande, que neste 
ano mais de 400 artigos sobre Biblioterapia foram 
publicados.  

No Brasil e no mundo há um grande interesse sobre a 
Biblioterapia e estudiosos sobre isso, como:  Clarice 
Caldin, Galeno Amorim, Cristiana Seixas, Marilia 
Pereira , Ouaknin entre outros. Falta em nossas 
Faculdades um curso ou matéria sobre a Biblioterapia 
que forme profissionais. Ainda é pouco difundida em 
nosso pais como uma classe, apesar de ser uma 
disciplinadisciplina da Biblioteconomia. Há vários cursos livres 
no pais sobre a Biblioterapia, mas é a própria 
experiência que tem construído ótimos 
Biblioterapeutas. 

Não há hoje ainda uma formação específica. Apesar 
do quadro de funções dizer que a Biblioterapia seja 
para o Bibliotecário, ainda não há associações ou 
certificações que atestam o profissional 
Biblioterapêutico o que também dificulta o 
levantamento estatístico desta atuação no país. Há 
no Brasil muitos profissionais de diversas formações 
utilizandoutilizando a Biblioterapia em diversos locais como um 
alento de cuidado ao leitor. 

As sessões de biblioterapia são feitas com   
orientação de leituras? 

A Biblioterapia é feita não só com a indicação de 
leituras, como com a própria leitura no momento da 
roda. Na maioria das vezes, durante o momento do 
grupo reunido, a leitura de alguma parte do livro, 
previamente escolhida pelo Biblioterapeuta é feita, 
para suscitar nos leitores sua participação. Um 
trabalho de abertura que permite a cada um trazer 
dentrodentro as ressonâncias que aquela leitura trouxe, e 
fazer o compartilhamento.

A técnica pode ajudar a evitar o bullyng nas 
escolas? Em quais outras áreas pode auxiliar os 
estudantes? 

Como educadora social, bibliotecária e pesquisadora 
no campo do desenvolvimento e relacionamentos 
humanos, venho buscando estudos e propostas que 
possam trazer insights para novas metodologias 
educacionais e de desenvolvimento que sejam uma 
contribuição positiva e preventiva a esta realidade 
que certamente incomoda, preocupa e traz 
transtornostranstornos a todos, independente do nível social que 
faça parte. 

Para quem se interessa mais sobre o assunto, 
entrevistamos a bibliotecária e terapeuta Priscila 
Andrade sobre o tema. Confira:

Como funciona a biblioterapia? 

OsOs processos de biblioterapia atuais, mais do que a 
leitura de livros, consistem na dinamização ativa da 
linguagem, valendo-se para isso, de histórias e textos 
de diversos formatos, inclusive audiovisual. É o 
movimento que as diversas linguagens promovem 
que torna a biblioterapia rica em múltiplas 
possibilidades na abordagem, em função das 
interpretaçõesinterpretações e contribuições trazidas pelos 
diversos grupos.

Através de uma história,  narrativa ou poema, é feita 
uma mediação para que um momento de 
autoconhecimento seja produzido e experienciado 
pelos participantes. Pode ser feito em formato de 
roda, ou mesmo em formato de grupos online, como 
WhatsApp,  por exemplo, onde um grupo se une, 
para ser mediado por um biblioterapeuta numa 
jornada terapêutica através de uma informação.jornada terapêutica através de uma informação.  

O significado que dou é deixar ser cuidado por algum 
livro, receber este cuidado da literatura, previamente 
escolhida pelo Biblioterapeuta. O processo permite 
que de maneira amena, porém profunda, o 
participante olhe para dentro de si e perceba o 
potencial que possui para reconhecer, através do 
próprio comportamento e atitudes, a realidade que 
estáestá vivendo. A partir deste olhar validador, ele passa 
a se ver como autor da realidade que vive, e está 
pronto para assumir a responsabilidade de fazer 
escolhas diferentes, que vão levá-lo a transformar a 
própria vida.  

A cada encontro, através das histórias trazidas em 
linguagens diferentes, os participantes vão se 
percebendo como protagonistas de suas próprias 
histórias. Através das metáforas que cada recurso 
traz, eles aprofundam e expandem suas 
consciências, para perceber seu eu verdadeiro, se 
reconhecer com todo o potencial que possui e se 
permitir criar a cura que deseja viver.permitir criar a cura que deseja viver.

Todo o trabalho é realizado dentro de um ambiente 
de sonoridade e empatia, criado intencionalmente 
para facilitar o processo dos participantes nesta 
busca. É um momento de escuta de si e do outro 
muito rico para todos que participam; é ainda uma 
oportunidade fantástica para desenvolver a escuta 
empática, cuja falta no cotidiano, tem sido a causa de 
tantos problemas de comunicação.tantos problemas de comunicação. 

Quem introduziu o método? Quando? A 
biblioterapia já é aplicada em bibliotecas em 
SP e no Brasil? Há alguma estatística? 

A Biblioterapia existe desde a Antiguidade e remonta  
às  antigas  civilizações   egípcia,   grega   e  romana,
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todas as pessoas que se propõem a estudar a 
Biblioterapia, e criarem este movimento são livres 
para assim o fazerem. 

O biblioterapeuta precisa estar acompanhado  
de um psicólogo ou sob a orientação dele?

DependeDepende da finalidade, do propósito. Há três tipos de 
Biblioterapia: a institucional, que é feita dentro de 
uma instituição e precisa de uma equipe 
interdisciplinar para ocorrer. Por exemplo, dentro de 
uma instituição psiquiátrica, os médicos e 
bibliotecários, podem construir um acervo 
propriamente para uma doença específica, não só 
parapara explicar a doença, bem como para recreação. 
Neste caso não há necessidade de acompanhamento 
psicológico. Há também a Biblioterapia clínica 
realizada em consultório, para pessoas que estão em 
algum tratamento psicológico. Pessoas que estão em 
tratamentos comportamentais ou emocionais, os 
psicólogos podem “receitar” livros, ou criar no 
ambienteambiente do consultório, grupos de terapia com o 
auxílio de livros. Neste caso a presença do psicólogo 
é necessária. O terceiro tipo é a Biblioterapia de 
desenvolvimento, quando um grupo de pessoas se 
juntam e através de um mediador - o Biblioterapeuta 
- que os conduzirá através da leitura para promover o 
autodesenvolvimento, autoconhecimento, a fruição 
dada leitura, ajudando a compreender a si, e superar 
momentos de vida, como momentos individuais de 
vida, e até mesmo criar habilidades através do 
diálogo com o livro, desatar os nós da linguagem, os 
nós da alma, reabrir os sentidos, sair do fechamento 
de vida, para inventar-se, e renascer, como nos diz 
Ouaknin. Neste caso, a biblioterapia pode ser 
realizadarealizada pelo Bibliotecário, ou qualquer outro 
profissional sem necessariamente o 
acompanhamento do psicólogo. 

As sessões ajudam o aluno a tirar um proveito 
maior dos livros e/ou descobrir o prazer da 
leitura? 

Sim, a Biblioterapia é uma grande contribuição no 
incentivo à leitura, e também para criar a conexão 
com livros, criar este movimento de busca de livros, 
tendo a leitura como um movimento de prazer.
 

Em quais locais pode ser usado a biblioterapia? 

AA biblioterapia pode ser utilizada em diversos locais, 
como serviços sociais (pessoas em situação de rua, 
crianças em vulnerabilidade); hospitais, tanto para 
crianças que estão internadas, até seus familiares, 
bem como para grupos que desejam juntar-se para 
um momento de fluidez através da leitura; escolas 
desde as creches, até os EJAS podem ser 
beneficiadosbeneficiados pela contribuição da Biblioterapia. É 
claro que  as  Bibliotecas  públicas  podem  ter  uma

A partir de minhas pesquisas, estudos e experiência 
prática, venho utilizando e aperfeiçoando um método 
próprio para desenvolvimento, e empoderamento 
pessoal, que utiliza a Biblioterapia de maneira 
ressignificada por mim, cujo escopo deu origem a 
um projeto para levar para escolas públicas e 
privadas um trabalho de transformação através 
dessa tecnologia social.dessa tecnologia social. 

Vejo a Biblioterapia como uma Tecnologia Social, ou 
seja, uma grande ferramenta que poderá transformar 
diversas áreas, como a Escola. Utilizando livros que 
já existem na Biblioteca Escolar, e formando através 
de cursos livres os professores, e criando este 
movimento de olhar e escuta, empatia e cuidado das 
emoções, com certeza seria uma grande ferramenta 
nono combate a bullyng, depressão juvenil e até 
mesmo suicídio. Se pensarmos que a Biblioterapia é 
uma grande contribuição na questão de criarmos 
inteligência emocional, de olhar para nossas 
emoções, e de uma forma simples, promover o 
autoconhecimento, estamos falando em prevenção 
ao uso de drogas, diminuição nos casos de gravidez 
adolescente,adolescente, prevenção e diminuição nos casos de 
suicídio adolescente e até mesmo da criminalidade. 
Diminuição da ansiedade e depressão. Para isso é 
necessário um movimento biblioterapêutico dentro 
das escolas. Ocupar os espaços para criar o 
movimento de autoconhecimento. 

Qual formação o biblioterapeuta precisa ter?

O Biblioterapeuta precisa gostar do cuidado e da 
literatura. Como já dito anteriormente, hoje ainda não 
há uma formação específica. Em Santa Catarina, 
Clarice Caldin oferece na Universidade Federal de 
Santa Catarina uma disciplina, mas não há ainda uma 
formação específica. Hoje em dia, a experiência dos 
interessados na Biblioterapia, bem como o estudo de 
terapias,terapias, de terapias em grupos, cuidados 
sistêmicos, complementares, assim como o grande 
conhecimento em Literatura, e até cursos livres 
oferecidos em todo o Brasil, propiciam a formação 
desse profissional.

Quais os principais requisitos para um 
biblioterapeuta? O bibliotecário seria indicado 
para essa função? Por quê? 

AcreditoAcredito que o Bibliotecário tem um grande 
diferencial na Biblioterapia, que é o Serviço de 
Referência. Para ser um bom Bibliotecário de 
Referência é necessário saber ouvir, e um 
Biblioterapeuta precisa ter esta habilidade. Claro, 
existem outras habilidades que o profissional 
precisará cultivar, como a empatia, o cuidado com o 
outro,outro, saber conduzir grupos, respeitar os desejos e 
direitos do leitor, responsabilidade e compreensão. 
Como não há formação, certificações, ou 
associações  q ue   atestem  a   Biblioterapia ,    hoje, 
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AA participação da FESPSP no stand 
do CRB8 durante a Bienal do Livro 
em São Paulo foi um momento de 
troca entre professores e os 
participantes da roda de conversa. 
A informação e o conhecimento são 
considerados recursos das 
organizações    modernas    e    nasorganizações    modernas    e    nas

últimas décadas vem sendo gerenciados como 
recursos estratégicos, tendo impacto direto na 
sustentabilidade delas, independente da sua área 
de atuação. 

Com o advento da internet e dos inúmeros 
desdobramentos sociais e econômicos que a 
informação digital vem causando, há necessidade 
de capacitar os profissionais para o perfeito 
entendimento do complexo processo de gestão da 
informação, da geração ao uso, em todas as suas 
etapas, incluindo um entendimento claro do papel 
dasdas Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação.

Nesse sentido, cabe às instituições de ponta 
fornecer suporte conceitual e prático para que esse 
profissional possa planejar e implantar sistemas de 
informação capazes de gerenciar de maneira eficaz 
a informação digital, considerando todos os seus 
aspectos e elementos essenciais, incluindo 
conceitos de curadoria digital, arquitetura de 
informação e preservação digital.informação e preservação digital.

Dessa forma é necessário aprimorar e desenvolver 
competências relacionadas à gestão da informação 
digital por meio de uma abordagem sistêmica, além 
de promover o acesso às novas tecnologias e 
metodologias para sua utilização e compreender e 
reconhecer as tecnologias que se adaptam à 
necessidade dos locais onde atua.

HojeHoje os profissionais da informação devem versar e 
conhecer métodos em gestão da informação digital 
das mais diversas áreas, como por exemplo: 
Biblioteconomia, Arquivologia, Sistemas de 
Informação, História, Ciências da Computação, 
Comunicação, Recursos Humanos, Administração, 
dentre outros.

grande contribuição criando este movimento, pois 
não só temos o papel importante do incentivo à 
leitura, como também o movimento de olhar para 
si mesmo que é tão importante em uma sociedade 
que cada vez mais desenvolve contextos que 
buscam robotizar as relações. 

Qual a faixa etária é possível atender? 

AssimAssim que a criança começa a falar, já é possível 
introduzir a Biblioterapia. Como havia dito antes, é 
possível introduzir até mesmo nas creches.

É  possível  atender  crianças  que  ainda  não  
estão  alfabetizadas? Como?  

Sim,Sim, ela não precisa ler. Neste caso, o 
Biblioterapeuta lê a informação, e através de 
perguntas, introduz todas as pessoas nesta roda. O 
intuito da Biblioterapia é que cada um fale um pouco 
de si, reconheça a si mesmo, muitas vezes através 
dos personagens, da superação dos personagens, 
do ritmo da escrita e assim vá criando uma bagagem 
de vida.de vida.

Ela pode ser aplicada individualmente e em  
grupos? 

Ela pode ser aplicada tanto em grupos como 
individualmente.

O bibliotecário que tiver interesse sobre o tema 
onde deve pesquisar? 

Há um grande material sobre a Biblioterapia, como 
livros, e cursos. No Instituto Priscila Andrade ministro 
curso livre de Biblioterapia, tanto on line como 
presencial. Atualmente escrevo um projeto para 
aplicar a Biblioterapia nas escolas públicas.

Saiba mais sobre Priscila Andrade:

Graduada

Facilitadora Internacional das Barras de Access do 
Access Consciousness.  Promove workshops e 
palestras sobre autodesenvolvimento e auto- 
conhecimento, além de facilitar o curso de 
Biblioterapia. Através de treinamento que utilizam a 
Biblioterapia, já treinou mais de 2000 pessoas.

por Charlley Luz

Gestão da informação
digital: novos desafios
aos profissionais
da informação

Gestão da informação
digital: novos desafios
aos profissionais
da informação

Há um grande material sobre a Biblioterapia, como 
livros, e cursos. No Instituto Priscila Andrade ministro 
curso livre de Biblioterapia, tanto on line como 
presencial. Atualmente escrevo um projeto para 
aplicar a Biblioterapia nas escolas públicas.

Saiba mais sobre Priscila Andrade:

GraduadaGraduada em Biblioteconomia e Ciências da 
informação (FESPSP), é também Terapeuta 
Complementar. Empreendedora na área de 
desenvolvimento pessoal criou o Instituto Priscila 
Andrade, empresa especializada em Treinamentos 
que promovem autoconhecimento e ampliação da 
consciência através de reflexão utilizando a 
Biblioterapia,Biblioterapia, Tecnologia Social que desenvolveu para 
grupos de todas as idades para transformação de 
comportamento, desenvol- vimento pessoal e 
profissional. Educadora Social (PUC/SP), foi voluntária 
nas bibliotecas do CEU com círculos femininos de 
Empoderamento através da leitura do livro “Mulheres 
que correm com lobos”, de Clarissa Pinkola Estes.  
FacilitadoraFacilitadora Internacional das Barras de Access do 
Access Consciousness.  Promove workshops e 
palestras sobre autodesenvolvimento e auto- 
conhecimento, além de facilitar o curso de 
Biblioterapia. Através de treinamento que utilizam a 
Biblioterapia, já treinou mais de 2000 pessoas.
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NessaNessa visão do profissional da informação digital, 
ainda, aborda-se os usos, usuários e serviços de 
informação, como o estudo de usuários os conceitos, 
a evolução e as tendências. Além dos usuários e os 
tipos de sistemas de informação, os ambientes de 
uso da informação e modelos de comportamento 
informacional. Já os tipos de usuários e não usuários, 
suassuas características e os serviços de informação 
como os museus, bibliotecas e arquivos, suas 
semelhanças e diferenças também são estimulados 
no profissional da informação digital.

Para encerrar esta verdadeira imersão no mundo 
digital da informação não poderia se deixar de 
abordar o Direito Autoral em Midias Digitais, como a 
Propriedade intelectual, industrial e autoral, as obras 
protegidas e limitações a aplicação do direito autoral 
e temas como os conflitos entre direito autoral e 
outros ramos do direito, além da tecnologia e as 
mídias digitais e as Licenças públicas.mídias digitais e as Licenças públicas.

Por último, a web social invade a realidade dos 
profissionais da informação digital e as Mídias 
Sociais em suporte digital são tratadas, assim como 
a Arquitetura da colaboração e as Ferramentas de 
Mídias Sociais como suporte de comunicação, 
relacionamento e atendimento.

A este profissional da gestão da informação digital 
cabe a aplicação de conceitos de tecnologia 
aplicados à informação, conteúdo e documentação 
com ênfase em boas práticas da aplicação de 
ferramental e suporte digital para a gestão da 
informação, com a análise e ações de mitigação dos 
riscos associados à informação. Encerra o 
desenvolvimentodesenvolvimento destas competências a aplicação 
dos conceitos de gestão de conteúdo empresarial 
(ECM), Gestão Eletrônica de Documentos, Gestão 
de Documentos Eletrônicos. Sempre equilibrando a 
aplicação prática de ferramental digital com 
conceitos teóricos.
 

Logo, parte-se da ideia de que a Gestão da 
Informação e do Conhecimento apresenta um 
panorama conceitual da gestão da informação e do 
conhecimento, incluindo a criação do conhecimento 
e a aprendizagem organizacional. Destaca-se o 
papel do elemento humano e da tecnologia. 
Aplicações práticas e iniciativas implantadas nas 
Organizações.Organizações.

Outra competência requerida na formação do 
profissional da informação é a Gestão Estratégica de 
Pessoas, pois abarca a evolução da gestão de 
pessoas no ambiente empresarial. Destacando a 
liderança, delegação, comunicação, formação e 
fortalecimento de equipes. A Retenção de talentos e 
os desafios do ambiente multigeracional nas 
empresasempresas mostram a importância da liderança no 
clima e cultura organizacionais.

Além disso, desse profissional valoriza-se a Gestão 
de Projetos na educação e nas organizações. Para 
isso, é necessário que o Plano de Projeto reflita o 
Modelo para gerenciamento de projetos: se PMP ou 
SCRUM. Numa abordagem contemporânea deve-se 
ponderar o uso do Design Thinking em projetos. 
Essa formação é complementada pela Inovação e 
EmpreendedorismoEmpreendedorismo que visa a gestão da inovação 
(produtos, serviços e processos) e trabalha-se os 
Fundamentos de Empreendedorismo e 
Intraempreendedorismo no contexto dos Serviços 
de Informação além do uso de Ferramentas de 
tomada de decisões (Plano de Negócios e Canvas).
Outras competências desse profissional da 
informação digital passa pela Arquitetura da 
Informação e estruturação de dados e de boas 
práticas de webwriting, usabilidade e wireframing 
para ambientes digitais.

AA esse profissional digital cabe o registro da 
Informação e os processos de organização da 
informação. A classificação por meio da teoria da 
classificação e as ontologias e os Fundamentos de 
taxonomia, folksonomia e uso de tags.

Competências contemporâneas

TemasTemas como a Curadoria de Conteúdo e a função do 
curador e as fases da curadoria de conteúdo: 
pesquisar, filtrar, agrupar e arranjar, compartilhar 
além do monitoramento de resultados são 
qualidades essenciais do Curador de Conteúdos 
nesta competência desenvolvida pela FESPSP em 
seu curso de gestão da informação digital.

A Preservação e Segurança de Informações Digitais A Preservação e Segurança de Informações Digitais 
traz os conceitos de tecnologia e os fundamentos de 
segurança da informação. Políticas de acesso, uso e 
disseminação da informação contínua e a longo 
prazo. A durabilidade dos múltiplos suportes com os 
registros informacionais. A preservação da 
informação contempla aspectos da administração e 
dada gestão da informação e dialoga com as 
tecnologias de informação.

Saiba mais sobre Charlley Luz

Arquivista, professor da pós-graduação em 
gestão de documentos da FESPSP e consultor em 
estratégia de informações e ambientes digitais da 
Feed Consultoria. Autor dos livros Arquivologia 
2.0,  Primitivos Digitais e Ontologia Digital 
Arquivística. 
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"Acredito no que o psicanalista Bruno Bettelheim 
disse: a contação de histórias tem poder curativo, 
para quem conta e para quem ouve", afirma a arte 
educadora Cleusa Santos, que participou na Bienal 
com contação de história e declamações, com o 
grupo O Poder do Conto, formado por Evany 
Antunes, Lourdes Borelli, Zú Souza e Cidinha 
Rezende, além de Cleusa.Rezende, além de Cleusa.

Márcia Marins, na atividade “poetando com a música”

O que não muda, porém, é algo tão antigo quanto o 
livro: sempre haverá público para boas histórias. As 
bibliotecárias e educadoras ouvidas para esta 
reportagem foram unânimes em afirmar que não 
existe uma idade “certa” para contar histórias. Há, 
sim, a necessidade de adaptações no conteúdo.

“É“É preciso adequar a história a cada faixa etária, 
escolhendo com cuidado o que pode interessar a 
cada idade”, diz a bibliotecária Regina Garcia Brito, 
que na Bienal apresentou, as histórias Qual o sabor 
da lua?, de Michael Grejniec, e A Zeropeia, de 
Herbert de Souza, intercaladas com músicas infantis, 
junto com as também bibliotecárias Vânia Coelho e 
Priscila Ferreira.Priscila Ferreira.

Como exemplo da possibilidade de contar histórias 
para qualquer idade, Regina Garcia  cita dois 
projetos em bibliotecas de escolas públicas: o Bebê 
também Lê, voltado a crianças de 2  e  3  anos,  e  a 
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Regina Garcia apresentando as histórias Qual o sabor da lua? E A 
Zeropeia.
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Durante a Bienal Internacional do Livro, 
bibliotecários, pedagogos e arte educadores 
contaram histórias para crianças na Biblioteca 
Escolar Modelo. Para saber mais sobre essa arte, o 
jornal Bob News entrevistou alguns desses 
profissionais. Confira a reportagem:

AA capacidade de criar histórias e de atuar 
cooperativamente com base nelas é o que nos 
diferencia. O argumento é do historiador Yuval 
Harari, em seu bestseller Sapiens - Uma História da 
Humanidade. Não é o primeiro escritor a afirmar que 
histórias nos tornam humanos; outros antes dele, 
como Neil Gaiman, já disseram o mesmo. Gaiman foi 
alémalém ao afirmar que nosso futuro depende de 
bibliotecas, e que ler por prazer é uma das coisas 
mais importantes que alguém pode fazer. 

Não por acaso, uma das atividades mais populares 
na Bienal foi a contação de histórias, por 
bibliotecários, educadores e profissionais do 
mercado editorial. “Hoje, o bibliotecário, mais que 
um especialista técnico, desempenha um papel 
ativo, um agente de mudanças sociais”, afirma 
Regina Céli de Sousa, presidente do CRB-8. Tarefa 
nadanada fácil numa época em que a imaginação e 
atenção do público são fortemente disputadas por 
telas, sejam da TV ou de dispositivos móveis.

Redes literárias:

Diante deste cenário, o papel do bibliotecário ganha 
ainda mais importância, por servir de ponte entre o 
público e a (re) descoberta de novos mundos. 
"(Quem conta histórias) precisa levar a autenticidade 
do autor ao encontro da imaginação de quem ouve", 
diz a pedagoga Márcia Marins Pedro, que 
apresentou na Bienal a atividade Poetando com 
Música. Música. 

E, se o desafio é atrair leitores em um mundo cada 
vez mais conectado, o livro tem a seu favor o fato de 
ser o oposto de algo passageiro. Um livro promove 
conexões melhores que qualquer plano de 800 mil 
gigabytes. Uma história é compartilhável, mas seu 
impacto emocional é tão pessoal quanto 
transformador, ação que a tecnologia não pode 
reproduzir.reproduzir. Um aplicativo pode mudar hábitos; uma 
boa história muda uma vida.  

por Cristina Aguilera

Contação:
uma história
sem fim

Contação:
uma história
sem fim
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Hora da História, para crianças entre 4 a 10 anos. 
Para não ficar só nos pequenos, outro projeto 
realizado em 2016, com a bibliotecária voluntária 
Priscila Andrade, criou rodas de leitura com 
mulheres de várias idades. 

EmEm comum, as iniciativas buscam divulgar a leitura 
de forma prazerosa. No caso do trabalho com 
crianças, um jeito de envolvê-las além de só ouvir 
histórias foi estimulá-las a se apropriarem das 
narrativas, por meio da criação de trabalhos 
artísticos baseados no que ouviram. Uma ideia que 
fez sucesso foi um concurso de desenho cuja regra 
era basear-se em uma obra do acervo da biblioteca.era basear-se em uma obra do acervo da biblioteca.

As obras foram então expostas e submetidas a 
votação, o que atraiu mais público que o esperado. 
“Era emocionante ver como as crianças chamavam 
os amigos e pais para verem a exposição”, lembra 
Regina Garcia, para quem a chave para atrair os 
jovens para a leitura é uma escuta atenta. “(É 
preciso) escutá-los, respeitá-los e conhecê-los para 
saber indicar os livros mais adequados.”saber indicar os livros mais adequados.”

Quando se trata de ouvir histórias, a sonoridade 
também é importante, segundo Cleusa Santos, que 
conta histórias também em forma de literatura de 
cordel, escrita em versos metrificados e, por isso, 
bastante musical. “Isso faz com o que leitor se 
encante e, assim, aprenda brincando”, afirma.

E claro, quanto mais afinidade o contador tiver com 
seu material de trabalho, melhor. “Quando a gente 
ama alguém, tudo fica mais fácil”, diz Cleusa Santo, 
que é fã dos músicos Chico Buarque e Adoniran 
Barbosa e conta histórias inspiradas em 
composições dos dois artistas.  

Para saber mais sobre o grupo O Poder do Conto

OO grupo O Poder do Conto foi criado em 2011 em uma oficina 
de contação de história.  Os participantes são pessoas com 
mais de sessenta anos.  A oficina acontece todas as quartas- 
feiras, das 14h às 16 h.  O Centro de Referência do Idoso fica 
localizado na Rua Formosa 215, Anhangabaú São Paulo.  O 
trabalho pode ser seguido na   página do Facebook “ O Poder 
do Conto” https://www.facebook.com/cleusa.santo.cordelista/

Grupo o Poder do Conto apresentando As Mulheres de Xico e as 
Mulheres de Adoniran

Empresas que
apoiaram o
projeto Biblioteca
Escolar para
Todos!

Empresas que
apoiaram o 
projeto Biblioteca
Escolar para 
Todos!
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ExpedienteExpediente
GRUPO ESPECIAL DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

Coordenação
Valentina Aparecida David Manfredi – CRB-8/1820
Integrantes
Luciane de Queiroz Modesto Mietto – CRB-8/8933
Colaboradores
Ivete Perucini – ECA/USPIvete Perucini – ECA/USP
Maria das Mercês Pereira Apóstolo – FESPSP
Vera Leny Pastore – CRB-8/6886

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO 
BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL

Coordenação
Luciana Maria Napoleone – CRB-8/5808
IntegrantesIntegrantes
Hugo Oliveira Pinto e Silva – CRB-8/9893
Maria da Conceição Gomes Bernardo – CRB-8/3163
Maria Lucia Beffa – CRB-8/4144
Rosaelena Scarpeline – CRB-8/2737

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

CoordenaçãoCoordenação
Luciana Maria Napoleone – CRB-8/5808
Integrantes
Emília da Conceição Camargo – CRB-8/3714
Hugo Oliveira Pinto e Silva – CRB-8/9893
Maria Lucia Beffa – CRB-8/4144

DESIGNER E EDITORAÇÃO

João de Pontes Junior - CRB-8/6829João de Pontes Junior - CRB-8/6829

COLABORADORES DO CRB-8

Gerência: Cláudia Alcantara; Administrativo: Ellen de 
Campos e Ronaldo Ferreira Gonçalves; Secretaria: 
Cristiane Luri Muraki Caetano; Financeiro: Tereza Tiemi 
Tanaka e Thiago Corrêa de Brito; Fiscalização: Ilsom José 
Lourenço e Ruth Maria Machado Pires 

ASSESSORIA DE IMPRENSAASSESSORIA DE IMPRENSA

Mídia Brazil Comunicação Integrada
Reportagens de Cristina Aguilera

IMAGEM DA CAPA

Roberto Conti

Conselho Regional de Biblioteconomia 
do Estado de São Paulo - 8ª Região

Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana 
CEP 04013-020 – São Paulo – SP

Fone (11) 5082-1404 – e-mail: crb8@crb8.org.br
www.crb8.org.br

DIRETORIA

Presidente
Regina Céli de Sousa – CRB-8/2385

Vice-Presidente em Exercício e Diretora Técnica
Luciana Maria Napoleone – CRB-8/5808

Diretor Administrativo
João de Pontes Junior – CRB-8/6829João de Pontes Junior – CRB-8/6829

Diretor Financeiro
Roberto Júlio Gava – CRB-8/6620 

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Coordenação
Maria da Conceição Gomes Bernardo – CRB-8/3163
Integrantes
Maria Luiza Pereira de Souza Lima – CRB-8/81Maria Luiza Pereira de Souza Lima – CRB-8/81
Marlene Aparecida de Castro Oliveira – CRB-8/3447 

COMISSÃO DE ÉTICA

Coordenação
Maria Lucia Beffa – CRB-8/4144
Integrantes
Dulce Mara de Oliveira – CRB-8/7715
Rosaelena Scarpeline – CRB-8/2737Rosaelena Scarpeline – CRB-8/2737

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Coordenação
Valentina Aparecida David Manfredi – CRB-8/1820
Integrantes: 
Claudia Alcantara e Ronaldo Ferreira Gonçalves

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO

CoordenaçãoCoordenação
Hugo Oliveira Pinto e Silva – CRB-8/9893
Integrantes
João de Pontes Junior – CRB-8/6829
Luciana Maria Napoleone – CRB-8/5808
Colaboradores
Dulce Mara de Oliveira – CRB-8/7715
Emília da Conceição Camargo – CRB-8/3714 Emília da Conceição Camargo – CRB-8/3714 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Coordenação
Leila Rabello de Oliveira – CRB-8/4037
Integrantes
Luciana Maria Napoleone – CRB-8/5808
Maria Lucia Beffa – CRB-8/4144
ColaboradoraColaboradora
Dulce Mara de Oliveira – CRB-8/7715
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O CRB-8,nesses seus 52 anos de atividades em prol do Bibliotecário, das Bibliotecas e da Biblioteconomia, por 
meio de suas gestões, como intuito de fortalecer a classe, apresentando a sociedade, e representando todos nós às 
instituições públicas e privadas, do país, fazendo com que haja reconhecimento e respeito à profissão e ao fazer 
Biblioteconômico. Pensando nisso e mais uma vez respeitando seus direitos de profissional, cidadão e acima de 
tudo a transparência que sempre nos norteou, abaixo disponibilizamos os nossos canais de contato. Vale lembrar 
que o melhor contato ainda é o presencial, para o qual lembramos que a sede do Conselho é sua também. Nos faça 
uma visita! 

TRANSPARÊNCIA

No site do CRB-8 você vai encontrar todas as informações que necessita para regularizar 
sua situação junto ao Conselho, inclusive formulários para download, indicação de leitura, 
notícias, fotos de eventos e muitos mais. Faça um tour pelo  www.crb8.org.br.

TRANSPARÊNCIA

Por meio do site do CRB-8, você pode clicar no ícone ao lado da Lei de Acesso à Informação, 
e ter acesso a toda gestão financeira, como gastos mensais, folha de pagamento etc. Além 
de satisfação a você, prestamos contas também ao CFB e ao Tribunal de Contas da União - 
TCU. Faça um tour pela página do Portal da Transparencia do CRB-8.

A Equipe de colaboradores e a Comissao de Divulgação, tem estado sempre atenta, para as 
novidades da área, mantendo-se assim atualizada a fanpage do Conselho no Facebook, e 
respondendo sempre a questões levantadas pelos profissionais e dúvidas a respeito do 
trabalho desenvolvido pelo CRB-8. facebook/crb8sp

Também no Instagram, estamos sempre postando um resumo com fotos e flyers das 
principais atividades/eventos desenvolvidas pelo CRB-8. Indicação de leitura, sempre com 
boas dicas. Canal também aberto para discussões e repost por profissionais de nossas 
informações. @crb8sp

Estamos presentes também no twitter, abordando temas atuais e publicando informações 
atuais e do momento, sempre com o intuito de que a informação transcenda as redes sociais, 
passe pelo profissional e chegue no usuário que o Bibliotecário atende em seus espaço 
profissional. @crb8sp

Através do ícone SERVIÇOS ONLINE, no site do CRB-8, o profissional Bibliotecário pode ter 
acesso a sua situação financeira, impresão de boletos e alteração de endereço. Aliás, é 
sempre muito importante essa atualização. 

crb@crb8.org.br
fiscalizacao@crb8.org.br
cobranca@crb8.org.br

55  11 5082-1404

Estamos esperando seu contato, seja ele por qual meio for!




