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Uma comemoração à altura dos 
bibliotecários de São Paulo!

O s bibliotecários 
do Estado de São 
Paulo tiveram 
uma comemora-

ção, em seu dia, de grande gala 
no Centro Cultural São Paulo. 
A Sala Adoniran Barbosa fi-
cou lotada de profissionais, fa-
miliares, amigos e convidados, 
somando mais de 300 pessoas. 
Além, é claro, dos homenage-
ados com o XI Prêmio de Bi-
blioteconomia Paulista Laura 
Russo (veja matéria). O tema 
do Prêmio deste ano “Biblio-
tecas e Centros de Informação 
no século XXI : novos leitores, 
novas práticas, novos desa-
fios“, cumpre um dos objeti-
vos do CRB 8ª Região, “que é 
o de consolidar cada vez mais 

a Biblioteconomia como área 
indispensável no mundo do 
conhecimento e da informa-
ção”. Estiveram presentes os 
professores Waldomiro Ver-
gueiro, Valéria Upes, Fernan-
do Modesto, João Bosco, Plá-
cida Amorin da Costa Santos 
e Maria Edith Giusti Serra, 
assim como o pesquisador e 
carnavalesco Milton Cunha.

No evento, abrilhantado pelas 
presenças da soprano Aman-
da Neves e do pianista André 
Luis da Silva, o momento es-
pecial ficou por conta da ho-
menagem (in memoriam) a
Rosa Maria Rodrigues Corrêa, 
pelos seus mais de 30 anos de 
serviços relevantes prestados 

à Biblioteconomia. O prêmio 
foi recebido pela família de 
Rosa Maria, que decidiu doar 
o acerv o particular da home-
nageada ao CRB-8.

A mesa do evento foi compos-
ta pela presidente do CRB-8, 
Cristiane Camizão Rokicki, 
Daniela Pereira de Sousa, vi-
ce-presidente, e também por 
Regina Céli de Sousa, ex-pre-
sidente do nosso Conselho e 
atual presidente do CFB/CRB. 
Cristiane cumprimentou os 
homenageados e agradeceu a 
grande presença para as co-
memorações do Dia do Bi-
bliotecário. Falou dos desafios 
que os bibliotecários têm pela 
frente, sendo que um deles é o 
engajamento do CRB-8 na luta 
para conscientizar o poder pú-
blico para que todas as escolas 
tenham uma biblioteca.

Regina, por sua vez, recordou 
as ações do CFB e a audiência 
com a ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, pela universa-
lização das bibliotecas públi-
cas. Uma das sugestões é in-
centivar os prefeitos a colocar 
uma rubrica nos orçamentos 
prevendo a criação de mais 
bibliotecas. Além disso, Re-

gina enfatizou igualmente a 
necessidade de “investir na ca-
pacitação profissional e atuali-
zação, para que se possa pres-
tar serviços de informação e 
conhecimento em ambientes 
agradáveis”.
Segundo Regina, existem 19 

mil bibliotecários ativos (35 
mil registrados), mas, com a 
implantação da nova lei, vão 
ser necessários cerca de 175 
mil. “Por isso, fizemos a par-
ceria com o CAPES e a Uni-
versidade Aberta do Brasil 
para oferecer um curso de gra-
duação em EaD”. Ela ressaltou 
a expansão do mercado para 
outras áreas, como provedo-
res da web, telecomunicações, 
saúde, publicidade, engenha-
ria, associações e indústria au-
tomobilística.

O Dia dos Bibliotecá-
rios foi marcado por 
várias homenagens. 

Mas, talvez a mais especial 
de todas, tenha sido feita (in 
memoriam) a Rosa Maria 
Rodrigues Corrêa, brilhante 
profissional e acadêmica, que 
faleceu em 18 de novembro do 
ano passado.
Ela foi conselheira do CRB-8 

na gestão 2000/2002 e gesto-
ra da comissão Brasileira de 
Informação e Documentação 
(CB14), da ABNT. Especia-
lista em Representação Des-
critiva e Catalogação, Rosa 
Maria se tornou mestre pela 
UNESP, em 2008. Professora 
universitária da FESPSP e da 
FATEMA, também ministrou 
cursos à distância pela FE-

BAB, além de ser instrutora da 
ABNT. Rosa Maria se graduou 
pela FESPSP em 1971.

A família de Rosa Maria re-
cebeu as homenagens não só 
do CRB-8, mas de todos os 
presentes, por suas valiosas 
contribuições para a profissão 
do bibliotecário e a pro-dução 
acadêmica.

Investir na 
capacitação pro� ssional 
e atualização, para que 
se possa prestar serviços 
de informação e conhe-
cimento em ambientes 
agradáveis
        Regina

DESAFIO: A LUTA PARA CONSCIENTIZAR O PODER PÚBLICO PARA QUE TODAS AS 
ESCOLAS TENHAM UMA BIBLIOTECA.

HOMENAGEM A ROSA MARIA RODRIGUES CORRÊA

Premiados e homenageados com a presidente do CRB
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XI Prêmio de Biblioteconomia Paulista: 
homenageados

Categoria Pro� ssional
Leitura viva na Vila Rubi 
Trabalho em coautoria com 
Aline Laura Nascimento Tavella 
e Elaine Aparecida Silva.
Anselina Oliveira Soares.

Formada pela FESPSP, em 2006 
é coordenadora da Biblioteca 
José Eurícledes Ferreira – CEU 
Vila Rubi, desde 2010. 

Pesquise já: inovando a 
pesquisa escolar
Trabalho em coautoria com Lu-
ciana Teresa Romanelli Vicente 
Sebin, Teresa Bessi Lopes, Vera 
Lúcia Cóscia e José Carlos Bas-
tos Junior.
Camila Cassiavilani Passos 

Formada pela USFCAR, em 
2002; especialista em Gestão de 
Unidades de Informação pelo 
UNICEP, em 2007; vice-diretora 
da Biblioteca Comunitária da 
UFSCAR.

Bibliotecas do futuro e o 
foco no usuário.
Liliana Giusti Serra

Graduada pela FESPSP; espe-
cialização em Gerência de Sis-
temas e Serviços de Informação, 
FESPSP; mestranda em Ciência 
da Informação pela ECA/USP; 
pro� ssional da Informação da 
empresa Prima Informática; 
professora UNIFAI.

A experiência pioneira do 
ensino à distância em trei-
namento de usuários de bi-
bliotecas universitárias
Trabalho em coautoria com 
Rosemary Cristina da Sil-
va, Denise de Cássia Moreira 
Zorno�  e Lucas Frederico Arantes.
Luciana Pizzani

Graduada pela UFSCAR, 1999; 
mestrado e doutorado em Edu-
cação Especial pela UFSCAR; 
desde 2001, bibliotecária na 
UNESP-Campus Botucatu-Ru-
bião Junior.

Biblioteca pública inclusí-
va: adaptar para renovar. 
Maria Aparecida Lemos de 
Souza 

Graduada pela FATEA, em 
2011; pós graduanda em Gestão 
de Documentos e Informação – 
Teoria e Prática Arquivística, na 
Instituição Wpós; trabalha na 
Universidade de Taubaté – UNI-
TAU.

Categoria Acadêmica
Trabalho de Conclusão de 
Curso:
Bibliotecas temáticas da ci-
dade de São Paulo: a questão 
da imagem e identidade das bi-
bliotecas públicas.
Beatriz Cristiane de Araújo- 

Graduada pela ECA/USP, em 
2012; trabalha como encarrega-
da de equipe na Biblioteca Mário 
de Andrade.

Mestrado
Uso das ferramentas de re-
des sociais em bibliotecas 
universitárias: um estudo 
exploratório na UNESP, UNI-
CAMP e USP.
Gisele Adornato de Aguiar 

Graduada pela UNESP/Marília, 
2001; mestre em Ciência da In-
formação pela ECA/USP, 2012; 
atualmente, é chefe da Seção de 
Atendimento ao Usuário na Bi-
blioteca da FEA/USP.

Doutorado:
Scan for Marc - Princípios 
sintáticos e semânticos de re-
gistros bibliográ� cos aplicados 
à conversão de dados analógi-
cos para o formato MARC21 
bibliográ� co.
Zaira Regina Zafalon

Graduada pela UFSCAR, em 
1993; especialista em Sistemas.

O XI Prêmio de Biblioteconomia Paulista Laura Russo foi realmente especial este ano. Entregue no dia 12 de março, 
Dia dos Bibliotecários, homenageou oito trabalhos, sendo cinco na categoria Profissional e outros três na categoria 
Acadêmica. Parabéns a todos! Veja todos os contemplados:



04 BOBOBOBOBOBBOBO news Nº 65, março 2013

Porque é importante ter uma biblioteca 
em toda escola pública do País?

E ssa questão é mui-
to mais ampla do 
que como muitos 
tentam reduzir a 

discussão a apenas ao cumpri-
mento da Lei de falta de ver-
bas, espaços, vontade política 
etc. Tudo isso é importante, 
claro como, também, a garan-
tia de que nesses espaços cul-
turais haja sempre bibliotecá-

rios, profissionais qualificados 
para exercer a função que lhes 
é de direito.

Como também, exigir o cum-
primento da Lei nº 12.244, 
promulgada em março de 
2010, que garantiu um direi-
to alienável da sociedade: até 
2020 todas as instituições de 
ensino do País, públicas e pri-

vadas, deverão ter biblioteca. 
Sua efetividade, portanto, tem 
de ser tratada como priorida-
de nacional. Mas o que talvez 
também tenha que ser levado 
muito em conta por toda so-
ciedade, governantes, prefei-
tos e organizações é a péssima 
situação do brasileiro hoje, 
apontada por várias pesqui-
sas. Vejamos alguns números: 

segundo a Prova ABC 2011 
(Avaliação Brasileira do Final 
do Ciclo de Alfabetização), 
avaliação inédita da qualidade 
da alfabetização das crianças 
que concluíram o 3º ano (2ª 
série), apenas 48,6% dos alu-
nos da rede dos governos mu-
nicipal e estadual alcançam 
os níveis de leitura esperados 
para o 3º ano do Ensino Fun-
damental. Ou seja, mais da 
metade (51,4%) dos estudan-
tes não sabe tirar o tema de 
um texto que lê.

Outra pesquisa, Retratos da 
Leitura do Brasil, que tem a fi-
nalidade de estudar o compor-
tamento leitor do brasileiro e 
o acesso à biblioteca no País, 
revelou em 2012 que, compa-
rativamente com a pesquisa 
anterior, realizada em 2007, 
crianças e adolescentes estão 
lendo menos livros.

E que, entre os cinco e os 17 
anos, as bibliotecas escolares 
estão à frente de qualquer ou-
tra forma de acesso ao livro 
(64%), o que mostra a rele-
vância.

P rof. Dra. e livre-docente 
em Disseminação da 
Informação (UNESP), 

Maria Helena Toledo Costa de 
Barros merece todas as homena-
gens por sua brilhante carreira e 
inúmeras contribuições, não só 
para o CRB-8 mas também para 
todos os bibliotecários do País.

O seu falecimento (3 de abril) 
interrompe uma trajetória de 
sucesso em vários campos da 
Ciência da Informação, Biblio-
teconomia e Disseminação da 
Informação. Era graduada em 

Biblioteconomia pela Faculda-
de de Filoso� a Sedes Sapientiae 
e mestra pela PUC-Campinas, 
além de possuir especialização 
em Ação Cultural (ECA/USP) e 
doutorado em Ciências da Co-
municação (USP). 

Foi coordenadora da Comis-
são de Educação e Bibliotecas 
Escolares do CRB-8 e chefe do 
Departamento de Ciência da 
Informação da Faculdade de Fi-
loso� a e Ciências da UNESP. E 
também docente da graduação 
e pós graduação em Ciências da 

Informação. 

Foi autora de livros importantes 
como: Bibliotecas, centros de in-
formação e cultura (FTD); Leitu-
ra: mediação e mediadores (FA) 
e Disseminação da Informação: 
entre a teoria e a prática (Marí-
lia-SP), além de organizadora do 
volume Ciência da informação: 
múltiplos diálogos (Marília-SP), 
e de uma produção acadêmica 
importante, incluindo artigos 
cientí� cos e técnicos, textos em 
jornais e revistas e participante 
ativa em vários congressos.

MARIA HELENA: UMA PERDA PARA TODOS
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Editorial:
Boletim Eletrônico do Conselho Regional de 
Biblioteconomia do Estado de São Paulo – CRB-8

Presidente: Cristiane Camizão Rokicki
Conselheiros: Daniela Pereira de Sousa, Djair 
Rodrigues de Souza, Rosana Aparecida Ribeiro 
Camillo, Camila Rodrigues Garcia, Maria 
Ludmilla Oviedo Licas, Maria Lucia de Borba 
Rolim, Anderson Matias Marques, Francisco 
Lopes de Aguiar, Ana Teresa Vianna de Figueiredo 
Sannazzaro, Luciana da Silva Meira, Dolores 
Biruel, Wanderson Scapechi, Marcos Rogério 

Gonçalves e Elza Itsuko Kawara Velasque.
Coordenação do Núcleo de Comunicação da Comissão 
de Divulgação: Ana Teresa Vianna de Figueiredo 
Sannazzaro.
Com os cumprimentos aos homenageados.
Jornalista responsável: Marcos A. Menichetti. MTb nº 
12.466.

Fotos: Seitiro Narimatsu
Blog: crb8saopaulo.blogspot.com.br
twitter: twitter.com/crb8sp
facebook: facebook.com/crbsp
Picasa: migre.me/g8eHm

Lei 12.244: é para ontem, 
e não só para 2020

O s resultados em 
Leitura do SAEB 
2003 (Sistema 
Nacional de Ava-

liação da Educação Básica) 
para a 4ª série (atual 5º ano) 
indicam proficiência de 168 
pontos - quando até 25% dos 
alunos da escola fazem uso da 
biblioteca - e de 181 pontos 
quando mais de 75% dos alu-
nos a utilizam regularmente. 

Quando a biblioteca escolar 
tem um responsável, a média 
aumenta, e, quando os pro-
fessores realizam atividades 
dirigidas nesse ambiente, há 
ganhos importantes e signifi-
cativos na aprendizagem (Re-
latório INEP, pag. 62).

Como se vê nestes números 
divulgados pela campanha 
“Eu Quero Minha Biblioteca”, 
estes são os motivos maiores 
para que a Lei 12.244/10 seja 
implantada o mais rápido 
possível, e que não se fique 
aguardando sua data-limite 
(2020).

Conforme bem colocou o de-
putado federal José Stédile 
(PSB-RS), presidente da Fren-
te Parlamentar em Defesa dos 
Bibliotecários e das Bibliote-
cas Públicas no Congresso, de 
cada quatro brasileiros, três 
não sabem ler ou não con-
seguem compreender o que 
leem. 

Com um agravante: da outra 
terça parte, 80% dos que de-
clararam que leem, leram ape-
nas um livro e, mesmo assim, 
quando estavam na escola.

Por todos esses motivos, se 
pode medir a importância da 
campanha “Eu Quero Minha 
Biblioteca”. Participe!

TRÊS EM CADA QUATRO BRASILEIROS NÃO SABEM LER OU 
NÃO CONSEGUEM COMPREENDER O QUE LEEM

O Prêmio Biblioteco-
nomia Paulista foi 
criado em 1988 e 

denominado Laura Russo 
em homenagem à primeira 
presidente do Sistema CFB/
CRB. Laura Garcia Moreno 
Russo foi diretora da Bi-
-blioteca Mário de Andrade, 
editora do Boletim Infor-
mativo FEBAB e da Revista 
Brasileira de Bibliotecono-
mia e Documentação.
Agraciada com títulos hono-
-ríficos nos Estados Unidos 
e na Alemanha é autora de 
vários trabalhos acadêmi-
cos, com destaque para A 
Biblioteconomia Brasileira: 
1911/1962. Toda essa atua-
ção profissional e acadêmica 
já seria suficiente para ho-
menagear o Prêmio Bibliote-
conomia Paulista com o seu 
nomemas ela foi além, em 
conjunto com algumas cole-
gas bibliotecárias brasileiras, 
pioneiras na luta pela regu-
lamentação da nossa profis-
são, conquistaram em 1958, 
a primeira vitória,  com a 
portaria 162 do Ministério 
do Trabalho, que regulamen-
tou oficialmente a profissão 
no serviço público federal. 

Toda essa luta foi coroada 
quatro anos depois, com a 
aprovação da Lei nº 4.084 
que regula, até hoje, a profis-
são de bibliotecário no País. 
Laura tomou posse como 
primeira Primeira presiden-
te da Federação Brasileira de 
Associações de Bibliotecá-
rios (FEBAB).

COMEMORAÇÃO

Cristiane Camizão Rokicki,
presidente do CRB-8.


