
 

 

— Número 25 | 16 a 30 de Junho | 2019 — 
 

 

 
 

Chamada para publicação em livro sobre mediação de leituras em bibliotecas 

A Editora Malê recebe até o dia 8 de agosto relatos de experiência reflexivo ou ensaios acadêmicos 

sobre mediação de leitura literária em bibliotecas. Os textos irão compor um livro que será lançado 

no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), programado para acontecer 

entre os 1 e 4 de outubro em Vitória, ES. 

Para participar basta enviar o texto para jorge.exlibris@gmail.com, em arquivo de Word, com no 

mínimo 8 páginas e no máximo 15 páginas, em fonte Times New Roman tamanho 12, 

espaçamento de 1,5, margens de 2,5cm de cada lado, e normatizado de acordo com as normas da 

ABNT. 

No corpo do e-mail deve constar a área temática do trabalho, o nome completo do autor e os 

telefones para contato. Pela participação na obra, cuja organização e edição estão a cargo, 

respectivamente, dos bibliotecários Jorge do Prado e Vagner Amaro, o autor ou autora receberá 

cinco exemplares do livro. 

Áreas de pesquisa relacionadas ao tema são: mediação da leitura; mediação da leitura em diversos 

tipos de biblioteca (universitárias, escolares, empresariais, especializadas, públicas); mediação 

cultural; uso de recursos tecnológicos em mediação da leitura; mediação da leitura e competências 

informacionais;  mediação da leitura e democracia cultural; mediação da leitura e letramentos; 

mediação da leitura e inclusão social. 

Saiba mais 

 

http://www.crb8.org.br/chamada-para-publicacao-em-livro-sobre-mediacao-de-leitura-em-bibliotecas/


 

Frente pede a efetivação do Plano Municipal do Livro em São Paulo 

Em meados de 2017 o então prefeito de São Paulo, João Dória (hoje governador), revogou um 

outro decreto editado pelo seu antecessor Fernando Haddad, segundo o qual os representantes da 

sociedade civil no Conselho de execução do Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas (PMLLLB/SP) deveriam ser eleitos dentre cidadãos residentes no município de São 

Paulo que atuam nessas áreas. 

Ao invés de eleitos, estes representantes da sociedade civil passaram a ser escolhidos pelo titular 

da Secretaria Municipal de Cultura. A medida foi considerada por entidades e pessoas uma 

verdadeira limitação da sociedade civil na condução do Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura 

e Bibliotecas (PMLLLB/SP). Uma carta de repúdio chegou a ser publicada na ocasião e 

uma representação foi apresentada ao Ministério Público, o que não surtiu efeito. 

Criada recentemente, a Frente São Paulo Leitora, formada por bibliotecários, mediadores de 

leitura, editores, jornalistas, poetas, livreiros, autores independentes, grupos de saraus, 

representantes de bibliotecas comunitárias, dentre outros, pede que o decreto que limita a 

participação da sociedade civil no Plano seja revogado. “Isso não depende de orçamento, apenas 

de uma decisão política do atual secretário de cultura Ale Youssef”, garantem. 

Leia mais 

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

CCJ aprova proteção para funcionários de bibliotecas e museus 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, 

nesta terça-feira (18), projeto de lei do deputado Uldurico Junior (Pros-BA) que determina a 

proteção das pessoas que trabalham em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação 

e memória. 

A proposta (PL 1511/15) inclui a categoria de trabalhadores na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT, Decreto-lei 5.452/43), na parte que trata de medidas especiais de proteção. O objetivo é 

permitir que os profissionais recebam adicional de insalubridade. 

Leia mais 

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

O poder das bibliotecas escolares 

As bibliotecas são importantes aliadas na disseminação do conhecimento, principalmente no 

processo de aprendizagem escolar, em parceria com a sala de aula. 

Desde 2010, a Lei 12.244 determina a universalização obrigatória de bibliotecas em qualquer 

instituição de ensino até 2020, situação ainda longe de ser concretizada. O Brasil possui apenas 

http://www.crb8.org.br/frente-pede-a-efetivacao-do-plano-municipal-do-livro-em-sao-paulo/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/503456-PROFISSIONAIS-DE-MUSEUS-E-ARQUIVOS-PODERAO-TER-NORMAS-TRABALHISTAS-ESPECIAIS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
http://www.crb8.org.br/ccj-aprova-protecao-para-funcionarios-de-bibliotecas-e-museus/


uma biblioteca pública para cada 30 mil habitantes, sendo 7.166 cadastradas no Sistema Nacional 

de Bibliotecas do Ministério da Cultura. 

A leitura é um processo de desenvolvimento para competências crescentes que deve ser 

introduzida no cotidiano o mais cedo possível. Principalmente em países com grandes 

desigualdades como o Brasil, as bibliotecas acessíveis e de qualidade, com acervos adequados a 

cada público, seriam a grande chance de gerações inteiras de meninas e meninos se apropriarem 

da cultura escrita, especialmente por meio da literatura. Desde a primeira infância, passando pela 

fase escolar, até o aprendizado ao longo da vida, as bibliotecas são um lugar único na sociedade 

para se mergulhar no mundo da aventura e da expressão humana, registradas por meio das letras. 

Um levantamento do portal Qedu da Fundação Lemann, com base em dados do Censo Escolar 

2014 em todas as escolas do país, apontou grande disparidade regional em bibliotecas escolares. 

Enquanto na Região Sul, 77,6% das escolas públicas têm biblioteca, na Norte, apenas 26,7% das 

escolas têm o equipamento e, na Nordeste, 30,4%. No Sudeste, o índice é 71,1% e no Centro-

Oeste, 63,6%. 

Leia mais 

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

Prosa Para Bibliófilos 

Há alguns anos, lembro-me de ter ouvido de uma professora que o mercado dos livros e autores 

funcionam como ações de empresas nas bolsas de valores. Ainda segundo ela, aquele que 

investisse em Victor Hugo certamente faria proveito de bons rendimentos. Falávamos, é claro, da 

literatura francesa. No Brasil, encabeçando o peloton de tête acho difícil não apostar em Machado 

de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Drummond e outros, seguidos, é claro, por uma 

multidão que a poeira do tempo se encarregara de apagar, nos quais, é evidente, não apostaria 

meus parcos caraminguás, até mesmo porque muitos dos talentosrecentes têm sido listados entre 

grandes nomes da literatura em razão da onda multiculturalista, que nos tem empurrado goela 

abaixo muita mosca em meio à sopa. 

Por isso, interessou-me uma reportagem publicada este mês no Le Monde sobre a ascensão da 

bibliofilia. A jornalista Roxana Azimi traça um perfil das ações do bibliófilo, que, discreto e 

silencioso, tem aquecido o mercado de raridades, inflacionando os leilões de livros antigos, 

enquanto o setor editorial sofreu queda – na França e no Brasil – no ano de 2018. 

O mercado é restrito e negócios na área demandam dispender boas somas de dinheiro. Druout, 

um portal de leilões, afirma que não se passa uma semana sem que realizem a venda de um 

exemplar raro e procurado por bibliófilos. A Sotheby’s, líder neste mercado de leilões, ofereceu em 

18 de junho uma cópia da Histoire naturellede Buffon, acompanhada de algumas obras ilustradas 

modernas. Sua rival, a Christie’s oferecerá de 3 a 5 de julho, a formidável biblioteca de Paul 

Destribats, falecido em 2017. 

Leia mais 

 

http://www.crb8.org.br/o-poder-das-bibliotecas-escolares/
http://www.crb8.org.br/prosa-para-bibliofilos/


  

Acervos e Práticas de Conhecimento: Saberes e Histórias da Antropologia 

Datas e locais: 

1 a 3 de julho de 2019 – Sala Villa-Lobos, Biblioteca Brasília Guita e José Mindlin – Complexo 
Brasiliana, Rua da Biblioteca, 2, Cidade Universitária, USP 

4 a 5 de julho de 2019 – Centro de Pesquisa e Formação do SESC – Rua Dr. Plínio Barreto, 285 4º 
andar 
...................................................................................................................................................... 

Palestra – Pesquisa de Jurisprudência: STF, STJ, TJSP, TRF3, TRT2 

Data: 11 de julho de 2019 

Local: Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo – Rua Líbero Badaró, 600, 12 º andar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IX Conferência Internacional sobre Bibliotecas e Repositórios Digitais da América Latita- 

BIREDIAL-ISTEC 

Data: 30 de julho a 2 de agosto de 2019 

Local: Universidade Nove Julho (UNINOVE), localizada na Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade, São 
Paulo 

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

Segundo Encuentro Internacional de Bibliotecas Jurídicas y Primera Reunión del Foro Regional de 

Bibliotecarios Jurídicos de América Latina: “Las bibliotecas jurídicas: su posicionamiento en la 

solución de los problemas 

Data: 4 a 6 de setembro de 2019 

Local: Reforma Política de 1977, IIJ-UNAM 

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

Simpósio “CDMC 30 anos: documentação, criação e performance” 

Data: 25 a 28 de setembro de 2019  
Local: CIDDIC – Unicamp  
............................................................................................................................................. ......... 

I Congresso de Ensino em Comunicações, Informação e Artes 

Data: 16 a 18 de outubro de 2019 

Local: Escola de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.crb8.org.br/acervos-e-praticas-de-conhecimento-saberes-e-historias-da-antropologia/
http://www.crb8.org.br/palestra-pesquisa-de-jurisprudencia-stf-stj-tjsp-trf3-trt2/
http://www.crb8.org.br/conferencia-biredial-istec/
http://www.crb8.org.br/conferencia-biredial-istec/
http://www.crb8.org.br/ii-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas/
http://www.crb8.org.br/ii-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas/
http://www.crb8.org.br/ii-encuentro-internacional-de-bibliotecas-juridicas/
http://www.crb8.org.br/simposio-cdmc-30-anos-documentacao-criacao-e-performance/
http://www.crb8.org.br/congresso-de-ensino-em-comunicacoes-informacao-e-artes-da-eca/


II Seminário Nacional de Paleografia 

Data: 20 a 22 de novembro de 2019 

Local: Universidade Federal da Bahia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Congresso Internacional – Arquivos, História e Memória, da Era da Revoluções à Primeira Grande 

Guerra 

Data: 7 a 8 de abril de 2020 

Local: Arquivo Nacional da Torre de Tombo –Lisboa, Portugal 
 

 

 

Biblioteconomia e os Ambientes de Informação 

A obra “Biblioteconomia e os Ambientes da Informação”, editada pela Atena 

Editora compreender uma série, constituída por dois volumes, cujas temáticas 

encontram-se ligadas à área da Ciência da Informação. Esta área, compreende um 

campo interdisciplinar, voltado para o processo de “[…] análise, coleta, classificação, 

manipulação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação” (SILVA, 

2015, p.1). 

Nesta perspectiva, os capítulos que compõem este Volume 1, de forma benéfica, 

tratam acerca da aplicabilidade da informação, em diversos suportes, junto às 

organizações, de modo a melhor cumprirem sua missão organizacional, uma vez que 

os artigos versam sobre a ação da biblioteca, sobre a atuação dos profissionais que 

atuam nos mais variados espaços informacionais, sobre os processos técnicos e de 

automação a serem implantados nas bibliotecas e, por fim, sobre as inúmeras práticas 

http://www.crb8.org.br/ii-seminario-nacional-de-paleografia/
http://www.crb8.org.br/congresso-internacional-arquivos-historia-e-memoria-da-era-da-revolucoes-a-primeira-grande-guerra/
http://www.crb8.org.br/congresso-internacional-arquivos-historia-e-memoria-da-era-da-revolucoes-a-primeira-grande-guerra/


desenvolvidas, exclusivamente, nas bibliotecas universitárias dos mais variados 

estados brasileiros.  

 

Biblioteconomia e os Ambientes de Informação 2  

Nesta perspectiva, os capítulos que compõem este Volume 2, de forma benéfica, 

tratam acerca da aplicabilidade da informação, em diversos suportes, junto às 

organizações, de modo a melhor cumprirem sua missão organizacional, uma vez 

que os artigos versam sobre a gestão de bibliotecas, sobre o uso das tecnologias de 

informação e comunicação nos espaços informacionais, sobre a estrutura e operações 

dos repositórios institucionais, sobre a aplicabilidade de estudos bibliométricos, bem 

como sobre os acervos e práticas estabelecidas pelas organizações arquivistas, 

definidas aqui como ambientes informacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


