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Qual a importância da leitura literária na infância? 

A leitura literária é importante na infância por vários motivos, mas vou citar quatro razões que 

considero essenciais. Pensando especificamente na primeira infância, podemos dizer que a leitura 

literária – aqui entendida de modo amplo, incluindo textos produzidos oralmente, como canções, 

cantigas de ninar, parlendas, trava-línguas – é uma das primeiras experiências de comunicação 

poética que a criança tem, o que pode proporcionar sensações de bem-estar e fortalecimento da 

subjetividade importantes para o desenvolvimento emocional, por exemplo, além de desafios 

cognitivos lúdicos, considerando-se que a comunicação poética convida a um instigante jogo com o 

sentido das palavras e com os sentidos da percepção. 

Leia mais 

............................................................................................................................................................... 

Desenhos são expostos na FOB/USP 

“Ensaios”: é o nome da mostra que está aberta à visitação no saguão de entrada da Biblioteca da 

Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) com trabalhos 

do artista plástico Júnior de Sá. 

Leia mais 

............................................................................................................................................................... 

Parceria disponibiliza toda a coleção da revista Ciência e Cultura em formato digital 

A revista teve seu primeiro número publicado em 1949, ano seguinte ao da criação da SBPC. Com a 

digitalização, as 456 edições e suplementos da revista podem ser consultados no site da 

Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional 

Leia mais 

............................................................................................................................................................... 

Biblioteca Nacional é a maior da América Latina e sétima maior do mundo 

A Biblioteca Nacional, na avenida Rio Branco, no centro do Rio, é um berço da cultura e da 

literatura brasileira. A beleza do prédio histórico, que tem mais de 100 anos, surpreende com sua 

arquitetura neoclássica. Inaugurada em 1910, o local abriga a mais rica coleção bibliográfica e 

documental da América Latina, com mais de 10 milhões de itens catalogados. 

Leia mais 

http://www.crb8.org.br/qual-a-importancia-da-leitura-literaria-na-infancia/
http://www.crb8.org.br/desenhos-sao-expostos-na-fobusp/
http://www.crb8.org.br/parceria-disponibiliza-toda-a-colecao-da-revista-ciencia-e-cultura-em-formato-digital/
http://www.crb8.org.br/biblioteca-nacional-e-a-maior-da-america-latina-e-setima-maior-do-mundo/


............................................................................................................................................................... 

Dessacralizar e desmistificar o livro 

Um dos últimos posts que escrevi foi sobre como o desenvolvimento de coleções é importante 

para bibliotecas e sobre como algumas pessoas se surpreendem pelo fato de livros irem para o lixo 

às vezes: muitas pessoas bem intencionadas acreditam que livros, apenas por serem livros, 

precisam ser armazenados e disponibilizados ao público, independentemente de avaliação. 

Leia mais 

............................................................................................................................................................... 

Cédula de Identidade do Profissional Bibliotecário - CIB 

Agora temos uma CÉDULA DE IDENTIDADE que podemos apresentar em qualquer lugar do 
território brasileiro, substituindo a apresentação da CNH, RG ou qualquer outro documento de 
identificação oficial. Além de todos os dados presentes em outros documentos, nele encontramos 
também o número do Título Eleitoral. Além das facilidades, nos apresentamos como 
BIBLIOTECÁRIO, profissão que temos muito orgulho. Para você obter a sua primeira via 
gratuitamente, basta entrar no site do CRB-8, baixar o formulário, preencher, assinar e enviar 
juntamente com os documentos lá solicitados. Os documentos são importantes para atualização 
de seu cadastro junto ao Conselho. Sua confecção não é obrigatória. A CIB é regulamentada pela 
Resolução CFB 162/2015. Dúvidas! Entre em contato conosco, teremos o maior prazer em atende-
los. 
 

 

 

 

WICI 2018 — XII Workshop Internacional em Ciência da Informação 

Data: 04 a 06 de julho de 2018 

Local: Faculdade de Ciência da Informação da UnB – Auditório Safra  

............................................................................................................................................................... 

Projeto Tarefas Infinitas – Políticas de Biblioteca de Mario de Andrade 

Data: 11 de julho de 2018 

Local: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º andar, Bela Vista - São Paulo. 

............................................................................................................................................................... 

EPM – Encontro Paulista de Museus 

Data: 18, 19 e 20 de julho de 2018 

Local: Memorial da América Latina  

............................................................................................................................................................... 

 

http://www.crb8.org.br/dessacralizar-e-desmistificar-o-livro/
http://www.crb8.org.br/cedula-de-identidade-do-bibliotecario/
http://www.cfb.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-162-C%C3%A9dula-de-Identidade.pdf
http://www.crb8.org.br/wici-2018 - xii-workshop-internacional-em-ciencia-da-informacao/
http://www.crb8.org.br/projeto-tarefas-infinitas-politicas-de-biblioteca-de-mario-de-andrade/
http://www.crb8.org.br/5291-2/


36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

Data: 02 a 04 de agosto de 2018 

Local: Instituto Federal de Santa Catarina, São José/SC 

............................................................................................................................................................... 

25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 

Data: 03 a 12 de Agosto de 2018 

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – CEP 02012-021 

São Paulo – SP  

............................................................................................................................................................... 

 eDOC MINAS 2018   

Data: 09 e 10 de agosto 

Local: Auditório da Fundação João Painheiro - Av. Brasil, 674 – Bairro Santa Efigênia – Belo 

Horizonte/MG  

............................................................................................................................................................... 

Workshop aprenda a atuar como um bibliotecário ou arquivista empreendedor 

Data: 18 de agosto de 2018 

Local: UNIFAI 

............................................................................................................................................................... 

5as Jornadas Internacionais Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos 

Data: 22 a 24 de agosto de 2018 

Local: Escola de Comunicação e Artes da USP 

............................................................................................................................................................... 

3º Seminário Tecnologia e Cultura 

Data: 27 e 28 de agosto de 2018 

Local: Fundação Casa de Rui Barbosa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crb8.org.br/36o-painel-biblioteconomia-em-santa-catarina/
http://www.crb8.org.br/25a-bienal-internacional-do-livro-de-sao-paulo/
http://www.crb8.org.br/workshop-aprenda-a-atuar-como-um-bibliotecario-ou-arquivista-empreendedor/
http://www.crb8.org.br/2910-2/
http://www.crb8.org.br/3o-seminario-tecnologia-e-cultura/


 
 
 
 

 

                    

 

 

 


