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Atualização profissional e Prêmio Laura Russo marcaram o Dia do 
Bibliotecário em São Paulo 

 
Em homenagem ao Dia do Bibliotecário, comemorado em 12 de março,  o  Conselho Regional  de 
Biblioteconomia 8ª região  realizou vários eventos em São Paulo (capital) e nas cidades de Lorena, 
Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. 



 
Na capital paulista, as comemorações aconteceram no Sesc 24 de Maio, na Praça da República. 
Presente na abertura do evento, a presidente do CRB-8,  Regina Celi,  salientou a missão do 
Conselho de defender e valorizar a profissão do bibliotecário. Ela ainda  lembrou as novas 
conquistas da profissão e a lei 12244/2010 que determina que até 2020 toda escola tenha uma 
biblioteca. Também discursaram na cerimônia a representante do Conselho Federal de 
Biblioteconomia (CFB), a bibliotecária Alessandra Atti, e os representantes do Sesc 24 de Maio, o 
gerente Paulo Casali, e a bibliotecária Luciana Tavares , que atua na programação de Literatura e 
bibliotecas da entidade. 
 
 O público teve a oportunidade de ampliar seus conhecimentos com a palestra "O Bibliotecário na 
era da informação de dados", do Prof. Dr. Adilson Luiz Pinto, professor da UFSC. 
 
De acordo com o palestrante os bibliotecários podem atuar em diversos cenários que vêm sendo 
ampliados com as mudanças tecnológicas. “Há cerca de três ou quatro anos, nos Estados Unidos e 
na Inglaterra,  criou-se uma nova categoria chamada Bibliotecário de Dados, que se expandiu para 
outros países e seus profissionais chegam a ganhar o mesmo que um médico”, explicou o 
especialista. Segundo ele, muitas faculdades e cursos de pós-graduação já vem explorando esse 
novo perfil.  
 
Prêmio destaca ação da biblioteca escolar e seu impacto na educação: 
 
Um dos pontos altos da comemoração foi a entrega do Prêmio Laura Russo da 
Biblioteconomia Paulista, que está em sua XIII edição. O prêmio faz uma homenagem à 
Bibliotecária Laura Russo, falecida em 2001 e uma das batalhadoras pela regulamentação da 
profissão na década de 1950.  
 
Faltando apenas um ano para o fim do prazo da Lei 12.244 que regulamenta que todas as escolas 
públicas e privadas do Brasil tenham bibliotecas até 2020, o tema da premiação não poderia ser 
mais relevante: Biblioteca Escolar para Todos. A ideia foi destacar o papel da biblioteca escolar 
como instituição educadora com impacto na formação global do indivíduo. Os prêmios foram 
divididos nas modalidades profissional e acadêmica. 
 
E quem conheceu os projetos vencedores apresentados pelos profissionais dificilmente não se 
entusiasmou com os resultados dessa união. 
 
Um deles, por exemplo, foi o Brincando de Fazer Rimas, realizado na Biblioteca Augusto dos  Anjos 
(CEU Paz) em uma parceria entre bibliotecários e professoras do terceiro ano. O projeto foi iniciado 
com o vídeo “O gato xadrez” (Varal de Histórias). Trabalhou-se as cores,  as rimas, músicas,  
origamis e Haicais.  Após, o projeto foi ampliado para outros livros de rimas, sendo trabalhados 
autores como Eva Funari, Paulo Leminski, entre  outros.  As crianças tiveram a oportunidade de 
conhecer e entrevistar  um autor de livros infantis e o  projeto foi 
finalizado com uma apresentação na Bienal Internacional do Livro  de 2018. 
 
Entre os vencedores, prevaleceu a alegria do reconhecimento da profissão de bibliotecário e a 
certeza de que eles podem ajudar a fazer a mudança que a educação necessita. 
 
“Estou muito feliz em receber esse prêmio e saber o quanto cada um dos trabalhos vai contribuir 
para educação”, salientou o Bibliotecário Ricardo Tomasiello Pedro, que atua na Biblioteca do 



Colégio Marista Arquidiocesano, considerada modelo. Ricardo e seus colegas foram premiadospelo 
trabalho “A biblioteca escolar do Colégio Marista Arquidiocesano na preservação do patrimônio 
científico institucional”,  a catalogação, preservação de um importante patrimônio da escola  que 
hoje faz  parte do Museu Escolar. Uma coleção iniciada há 157 anos, composta por diversos objetos 
vinculados ao ensino das ciências (Física, Química e História Natural). 
 
O Bibliotecário Anderson Batista dos Santos, um dos autores do projeto  Brincando de Fazer 
Rimas,  se emocionou com a conquista. “ Desde a minha graduação ouvia falar do Prêmio Laura 
Russo e é uma honra recebê-lo com meus colegas.  Todos os bibliotecários dos  CEUS se sentiram 
premiados”, falou Anderson. 
 
Na modalidade acadêmica, muitas dissertações devem contribuir para as reflexões da 
implementação das bibliotecas nas escolas. Como  a dissertação de mestrado, defendida na PUC SP 
pela bibliotecária Maria Cecília Rizzi : Da Biblioteca Escolar à sala de leitura nas escolas estaduais 
de ensino fundamental Paulista: Leis, decretos, normas, agentes.  A bibliotecária fez uma 
retrospectiva e uma análise da biblioteca escolar na Legislação do Estado de São Paulo.  “O prêmio 
é um reconhecimento da classe”, salientou a profissional que recebeu o  carinho de seus pares e 
dos  familiares, inclusive uma filha que veio da Escócia especialmente para prestigiar a conquista 
da mãe. 
 
Outro premiado da noite,  Claudio Marcondes, professor da Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP,  recebeu o prêmio por orientar a tese “Rede de bibliotecas 
escolares: uma observação preliminar sobre a possibilidade de uma rede na cidade de Ribeirão 
Preto”, do Bibliotecário  Everton da Silva Camilo. E uma menção honrosa pelos trabalhos de 
pesquisas e incentivo às bibliotecas escolares. Claudio Marcondes salientou a luta e os desafios 
para a implantação de uma rede de bibliotecas escolares na rede pública. 
 
Um show nada Pocket: 
Em meio a música, poesias, contos e muitas risadas,  o pocket show com o ator e poeta Gero 
Camilo levou o público a refletir  sobre a importância da leitura e do acesso aos livros. 
 
“A maioria não tem acesso aos livros porque esse conhecimento é caro. Nada deve prender esse 
conhecimento”, salientou o ator. 
 
Depois da programação cultural, o público participou de um coquetel.  Os eventos em São Paulo 
tiveram apoio cultural do SESC 24 de Maio e das empresas Ebsco, Prima e Acervo. 
  
Fechando com a chave do conhecimento: 
 
O enceramento das comemorações do Dia do Bibliotecário aconteceu no dia 16 de março, no 
Auditório do Museu da Cidade de São Paulo, no Solar da Marquesa de Santos. Profissionais da área 
participaram de uma Oficina sobre Gestão da Informação e do Conhecimento, com o Bibliotecário 
Dr. Leonardo Souto, do BNDES/RJ, durante o Café Booleano. 
 
“É muito importante que o CRB-8 realize eventos relevantes como esse para atualização 
profissional. Tenho muito interesse nesse tema, pois está relacionado ao meu mestrado”, contou 
Andrea Akemi, bibliotecária da UNIFESP. 
 



Entre os participantes, profissionais uniam gerações.  O  jovem Gabriel Garcia, técnico de 
biblioteconomia pela ETEC, também foi em busca de conhecimento.  “Acho importante a 
capacitação e a preparação para o mercado de trabalho”, falou ele.  Ao seu lado, a Bibliotecária 
Marfisia Lancellotti, ex diretora da Biblioteca Mario de Andrade, e com 45 anos de profissão, 
mostrou  que  investir em capacitação profissional  é uma ação contínua. 
 
Muitos profissionais que estiveram na oficina de encerramento também participaram do evento do 
Sesc. Foi o caso da Bibliotecária do IB/USP, Elisabete da Cruz Neves. “A palestra foi muito atual, 
poucos profissionais falam sobre Gestão de Dados. Também gostei muito do evento no Sesc e da 
intervenção artística. É muito bom que o CRB-8 continue realizando esses eventos, tanto para 
atualização profissional como para rever os amigos”, finalizou. 
 
Integração com o Interior: 
 
Além da capital paulista, os eventos em homenagem ao Dia do Bibliotecário também aconteceram 
nas cidades de Lorena, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. 
 
Em Campinas, o Prof. Dr. Adilson Luiz Pinto, da Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC), 
ministrou a Palestra “O Bibliotecário e a visualização de dados informacionais”, na Escola e 
Faculdade de Tecnologia Senai  “Roberto Mange”,  no dia 11 de março. 
 
No mesmo dia , 11 de março, em Lorena, o Prof. Dr. Fernando Modesto (USP/ECA) falou sobre “As 
inovações na catalogação bibliográfica”, no Centro Universitário Teresa D’Ávila. 
 
O Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta (USP/ECA) ministrou duas palestras , a primeira  em Ribeirão 
Preto (dia 12 de março) com o tema “lnovação e Empreendedorismo” , na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto- FFCLRP/USP. E a segunda no dia 13 de março  na Universidade 
Federal de São Carlos – UFSCAR – com o tema  “A biblioteca do futuro e o profissional da 
informação”. 
  
Profissão de bibliotecário ganha as telas do Metrô 

Quem passou pela linha  amarela do Metrô nos dias 12,13 e 14 de março pôde assistir uma vinheta 
em homenagem ao Dia do Bibliotecário,  comemorado no último dia 12 de março. 

Foram 180 inserções nos três dias. A vinheta homenageou a profissão, lembrando a data e 
mostrando algumas das habilidades do bibliotecário como: pesquisador, gestor, mediador, 
educador, consultor de informação, entre outras. 

A jovem Amanda Lima, usuária da linha amarela do metro, contou que se lembra sempre com 
carinho do bibliotecário. “Ele tem um papel fundamental na  educação e é um daqueles 
profissionais que todo mundo tem uma história boa para contar”, falou a moça. 

A homenagem ainda pode ser vista no site do CRB-8.  

 

 

http://www.crb8.org.br/


 

Prezados(as) bibliotecários(as) 

O Estado de São Paulo possui um rico acervo histórico documental e bibliográfico que deve ser 

preservado e precisa ser valorizado. Diante disso, o I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico 

Documental será um espaço de discussão sobre o patrimônio documental impresso junto aos 

profissionais atuantes em instituições de memória no âmbito do Estado de São Paulo. 

O Encontro ocorrerá nos dias 13 a 15 de maio, na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. Profissionais das áreas da Arquivologia, Biblioteconomia, História, Museologia, Preservação 

e Conservação vão discutir a importância desse patrimônio para a sociedade, estratégias e 

dificuldades de gestão, políticas públicas para a área, a extroversão aos cidadãos e a educação 

patrimonial. 

O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas por meio deste 

link: encurtador.com.br/BEIMY 

Na tarde dos dias 14 e 15 de maio, serão apresentados trabalhos selecionados nos temas abaixo: 

 GT1 : Formação profissional 

 GT2 : Difusão e acesso ao patrimônio 

 GT3 : Pôsteres de experiências profissionais em patrimônio documental, conservação e 

preservação 

 GT4 : Educação patrimonial 

 GT5 : Segurança e salvaguarda de acervos 

A submissão de trabalhos é até 18 de abril de 2019. Para submeter um trabalho, consulte as 

instruções e o modelo de resumo. 

Regras gerais para a submissão de trabalhos 

Modelo de resumo 

Convidamos os profissionais para apresentarem seus estudos, pesquisas e relatos de experiência e 

para participarem do evento. 

 

 

 

 

http://encurtador.com.br/BEIMY
http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Submissões-18-03-19.doc
http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Modelo-de-resumo-IEPPHD-2019.docx


 

Colégio Marista Arquidiocesano recebe Prêmio Paulista de Biblioteconomia “Laura Russo” 

A Biblioteca e o Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo, são responsáveis pela 

conservação de uma das maiores coleções de objetos científicos escolares do Brasil e por conta do 

projeto de inventariação desse acervo foram premiados pelo Conselho Regional de 

Biblioteconomia – 8ª Região. O trabalho foi um dos vencedores da categoria Profissional do XIII 

Prêmio Laura Russo, que este ano teve como tema “Biblioteca Escolar para Todos”. O Prêmio, 

entregue dia 12 de março (Dia do Bibliotecário), tem como objetivo homenagear instituições, 

bibliotecários e pesquisadores que tenham contribuído para a sociedade e para a biblioteconomia 

paulista. 

Composta por diversos objetos vinculados ao ensino da Física, Química e História Natural, a 

coleção do colégio, fundado em 1858, começou a ser montada em meados do século 19 pelo Frei 

Germano De Annecy. Por meio dessa coleção é possível entender as estratégias de ensino 

utilizadas ao longo do tempo. Parte dos instrumentos são materiais concebidos para o uso didático 

e outros foram adaptados para a ação escolarizada. “O Arquidiocesano sempre vinculou sua sólida 

tradição educacional a um constante processo de renovação didática”, afirma o bibliotecário e 

pesquisador Ricardo Tomasiello Pedro. 

Saiba mais 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Érica Mendes do Senai de Araras recebe o prêmio Laura Russo de biblioteconomia 

SENAI de Araras recebe prêmio por laboratório de criatividade e espaço de inovação. O Prêmio 

Laura Russo é a maior premiação do estado de São Paulo e reconheceu a iniciativa da bibliotecária 

Érica Regina Mendes. 

No último dia 12 de março, a bibliotecária Érica Regina Mendes foi laureada por sua iniciativa no 

SENAI “Ivan Fábio Zurita” na edição 2019 do Prêmio Laura Russo de biblioteconomia, na categoria 

profissional. 

Para estimular competências como criatividade e inovação, Érica implantou um laboratório de 

criatividade e um espaço maker na biblioteca – onde os alunos podem desenvolver ideias e seus 

protótipos. 

Veja o vídeo 

 

http://www.crb8.org.br/colegio-marista-arquidiocesano-recebe-premio-paulista-de-biblioteconomia-laura-russo/
http://www.crb8.org.br/erica-mendes-do-senai-de-araras-recebe-o-premio-laura-russo-de-biblioteconomia/


 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ‘A literatura da periferia é um mercado paralelo’, diz organizadora da Festa Literária do Grajaú 

A partir desta terça-feira (19) tem início a primeira Festa Literária do Grajaú (Flig), com uma série 

de atividades artísticas e culturais em cinco CEUs (Centros Educacionais Unificados), e no Centro 

Cultural Grajaú, na zona sul de São Paulo. 

Organizada pela professora Michele Santos, 38, professora da rede estadual e mediadora do 

sarau Sobrenome Liberdade, pela bibliotecária Cíntia Mendes, 32, além de outros bibliotecários 

dos CEUs da região e agitadores culturais do Grajaú, a Flig busca trazer experiências de outras 

feiras literárias do país, mas pensada para atender autores do extremo sul de São Paulo. Ao todo, 

dez pessoas têm ajudado na organização do evento. 

“Acho que uma das coisas mais difíceis para quem escreve na periferia é buscar essa legitimação”, 

comenta Michele. “Ter a união de todas essas pessoas que estão fazendo coisas interessantes na 

região ajuda a legitimar esse trabalho e a privilegiar todos esses artistas”, completa Cíntia. 

Ao longo dos cinco dias de evento, a Flig promoverá quatro mesas de debates, mais de cinco 

oficinas, saraus, encontros com escritores, exposições e shows com artistas locais. Esta primeira 

edição homenageia Adélia Prates, figura importante do Grajaú pela militância pelos direitos das 

mulheres há mais de 30 anos. 

Saiba mais 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entenda como incentivar a leitura dos alunos através da tecnologia e a gamificação  

Atualmente, uma das maiores preocupações dos educadores é entender como incentivar a leitura 

em seus alunos. A prática é fundamental para quem deseja preparar-se bem para o futuro, assim 

como alcançar melhores níveis de informação e conhecimento sobre os mais variados assuntos. 

https://www.facebook.com/FLIGRAJA/
https://www.facebook.com/sobrenomeliberdad/
http://www.crb8.org.br/a-literatura-da-periferia-e-um-mercado-paralelo-diz-organizadora-da-festa-literaria-do-grajau/


Dessa forma, a tecnologia torna-se extremamente importante, uma vez que é possível expandir e 

obter cada vez mais rendimento escolar. Assim, utilizar a gamificação tem sido uma ótima opção 

para os professores e administradores das instituições de ensino. Por meio dela, os profissionais 

criam ambientes muito mais propícios à inovação. 

Se interessou pelo assunto? Então, acompanhe o artigo e descubra como incentivar a leitura dos 

estudantes por meio da tecnologia e da gamificação. Confira! 

Saiba mais 

 

Curso “Organização de Arquivo em Empresa Privada” 

Data: 23 de março de 2019 

Local: Belas Artes – Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 – São Paulo/Capital 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1º PerifaCon™ 

Data: 24/03/2019 

Local: Fábrica de Cultura do Capão Redondo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Competência Informacional na Biblioteca Escolar 

Data: 25 de março de 2019 

Local: FESPSP 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Palestra “Patrimônio urbano paulistano: direito a memória e políticas de preservação” 

Data: 30 de março de 2019 

Local: Fundação Ema Klabin - Rua Portugal, 43 – Jardim Europa - São Paulo, SP  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Ciclo de Oficinas: Práticas de Leitura Literária na Escola 

Datas: 30 de março de 2019, das 09:00 às 17:30 

            27 de abril de 2019, das 09:00 às 17:30 

            18 de maio de 2019, das 09:00 às 17:30 

Local: Instituto Vera Cruz - Rua Baumann, 73, Vila Leopoldina – São Paulo/SP 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://blog.trivium.com.br/inovacao-na-educacao-tecnologias-que-tem-ajudado-a-aprendizagem/
http://www.crb8.org.br/entenda-como-incentivar-a-leitura-dos-alunos-atraves-da-tecnologia-e-a-gamificacao/
http://www.crb8.org.br/curso-organizacao-de-arquivo-em-empresa-privada/
http://www.crb8.org.br/1o-perifacon/
http://www.crb8.org.br/competencia-informacional-na-biblioteca-escolar/
http://www.crb8.org.br/palestra-patrimonio-urbano-paulistano/
http://www.crb8.org.br/i-ciclo-de-oficinas-praticas-de-leitura-literaria-na-escola/


Seminário Biblioteca & Educação Cultural no Século XXI 

Data: 3, 4 e 6 de abril de 2019 

Local: ECA/USP 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ciclo de Palestras GIDJ/SP / CRB8: Primeiros passos de Marketing em Mídias Sociais para 

Bibliotecários 

Data: 6 de abril de 2019 

Local: Câmara Municipal de São Paulo – Sala Luiz Tenório de Lima – Andar -1 – Viaduto do Jacareí, 

100. Bela Vista. São Paulo - SP 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II Feira do Livro da Unesp 

Data: 10 a 14 de abril de 2019, das 9h às 21h 

Local: Câmpus da Unesp de São Paulo (ao lado da estação Palmeiras Barra Funda – Rua Jornalista 

Aloysio Biondi, s/n)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 

 

http://www.crb8.org.br/seminario-biblioteca-educacao-cultural-no-seculo-xxi/
http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-gidjsp-crb8-primeiros-passos-de-marketing-em-midias-sociais-para-bibliotecarios/
http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-gidjsp-crb8-primeiros-passos-de-marketing-em-midias-sociais-para-bibliotecarios/
http://www.crb8.org.br/ii-feira-do-livro-da-unesp/


 

 

 

 

 

 


