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Editorial

Aos Bibliotecários

A

atual gestão do CRB-7 tem a satisfação de prestigiar a categoria com o
lançamento desta edição, reformulada
em termos de conteúdo. Trata-se de
um balanço dos principais debates,
palestras, seminários e congressos que reuniram
os bibliotecários. Nesta edição destacamos o tema
da Preservação, que além de ser de interesse da
categoria foi escolhido para encerrar as comemorações dos 100 anos do primeiro curso de biblioteconomia do Brasil.
Vale ressaltar que o CRB-7 participou dos
eventos da área, reafirmando o compromisso de
fortalecer os fóruns da categoria e refletir sobre os
rumos e desafios dos profissionais frente às novas
tecnologias e ao futuro da catalogação, como destacamos na matéria referente ao I ENACAT (Encontro Nacional de Catalogadores). O engajamento do Conselho se estendeu ainda às discussões
em torno da criação da campanha em defesa das
bibliotecas organizada pela Associação Americana
de Bibliotecas (ALA), em evento realizado na sede
do Conselho.
Nossa gestão aposta em uma administração
dinâmica e aberta à participação dos bibliotecários. Nosso objetivo é trabalhar junto com todas as
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entidades e representantes da área (sindicatos,
associações, docentes, pesquisadores, profissionais e estudantes) em prol do avanço da Biblioteconomia e da qualificação e capacitação dos bibliotecários. Temos investido na área de Fiscalização
do Conselho e já conseguimos alcançar algumas
conquistas para a categoria. A Revista CRB-7
inaugura nesta edição a Coluna “Conhecendo a
Fiscalização”, com o objetivo de explicar o funcionamento do setor, a missão, a função e suas atribuições legais.
Com a proposta de inovar e incentivar o trabalho do profissional, estamos lançando a premiação
“Bibliotecário do Ano”, que acontecerá no Dia do
Bibliotecário (12 de março de 2013).
Nós, do CRB-7, convidamos você bibliotecário
para participar junto conosco na busca de maiores
conquistas por espaços no mercado de trabalho,
pela valorização profissional e pelo maior reconhecimento da sociedade do relevante papel que
desempenhamos.
Boa leitura!
Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda
Presidente do Presidente do CRB-7 16ª Gestão
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100 Anos da Biblioteconomia

Seminário discute prática
e ensino da preservação

A

Escola de Biblioteconomia
da Universidade Federal
do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) promoveu o II Encontro Sobre o
Ensino de Preservação, para encerrar
as comemorações do seu centenário,
na Fundação Casa de Rui Barbosa.,
entre os dias 9 e 11 de julho. Mas
outro motivo estimulou a organização
do encontro: a conquista da obrigatoriedade do ensino de Preservação.
Por três dias, diretores, professores
e alunos de cursos de Biblioteconomia
e de disciplinas de Preservação, bibliotecários e profissionais que atuam nas
áreas de Documentação, Políticas de
Preservação e Salvaguarda de Acervos
de Memória Bibliográfica e Documental se reuniram para formalizar recomendações técnicas sobre a formação,
o diálogo, a ética e as responsabilidades dos profissionais comprometidos
com a Preservação.
A mesa de abertura foi composta por representantes do Centro de
Memória e Informação da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Associação Brasileira de Conservadores
e Restauradores de Bens Culturais
(ABRACOR), da UNIRIO, do CRB-7, da
Associação Brasileira de Encadernação e Restauro (ABER) e da Federação
Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias para a América
Latina e Caribe (IFLA/LAC). Todos enfatizaram a relevância do evento. Ainda
neste primeiro dia a representante da
IFLA/LAC, Elizabet Maria Ramos de
Carvalho, prestou uma homenagem à
bibliotecária Ana Lígia Medeiros que,
em um discurso emocionado, enfatizou a biblioteca como uma instituição
importante para a comunidade.
A Palestra “O ensino da preservação na formação de gestores de preservação de acervo de memória” proferida por Jayme Spinelli Júnior da
Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Mesa de abertura com representantes das entidades ligadas à Biblioteconomia.

abriu os trabalhos. Ele ressaltou que
o tema é um dos principais desafios a
serem enfrentados pelos profissionais
e tem ocupado um lugar de destaque
nas universidades. Acredita que a
conscientização dos riscos leva a um
aprofundamento do tema e que não
é possível criar acervos sem que se
pense em sua preservação e acessibilidade.
Preservação é uma
inovação do currículo
A valorização do conteúdo de preservação é uma das principais inovações dos eixos curriculares do curso
de Biblioteconomia, afirmou a diretora da Escola de Biblioteconomia da
Unirio, Simone Weitzel, no painel “O
Ensino de Preservação de Registros
de Memória na Unirio: panorama histórico e principais desafios”.
Dentre as transformações ocorridas nos últimos anos, Simone destacou a implantação da Educação Continuada, a reativação da Licenciatura
em Biblioteconomia, a reformulação
do Bacharelado, a criação do Mestrado Profissional e do Programa de

Pós-Graduação na área, aprovado em
julho de 2011 pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior).
Também participaram da mesa o
diretor da Escola de Museologia da
Unirio, Ivan Coelho de Sá, e a diretora
da Escola de Arquivologia, Anna Carla
Mariz, que falaram sobre o ensino da
preservação nos respectivos cursos. A
coordenação foi feita por Vera Lucia
Doyle Louzada, do Programa de PósGraduação em Memória Social da
universidade.
A presidente da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais (Abracor),
Jacqueline Assis, revelou que 51%
dos eventos ocorridos em museus no
Brasil são de roubo e furto, durante o
painel “O Ensino da História do Livro
e da Organização de Bibliotecas na
Formação de Gestores de Preservação
de Acervos e Registros de Memória”.
Ainda, segundo ela, 21% dos eventos
são ocasionados por água, 14% por
fogo e 6% por pragas. Lembrou que
o estudo revelou também que os 30
museus cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) não estão
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preparados para reduzir os efeitos
destruidores de seus acervos. Os
dados são do IBRAM.
Relatos históricos apontam problemas relacionados ao acesso e à
preservação dos acervos desde Alexandria, afirmou o bibliotecário
Fabiano Cataldo, professor da Unirio
e membro do Polo de Pesquisa sobre
Relações Luso-Brasileiras no painel
“O Ensino da História do Livro e da
Organização de Bibliotecas na Formação de Gestores de Preservação
de Acervos e Registros de Memória”.
De acordo ele, quatro momentos na
história marcaram a relação livro/
demanda/biblioteca/acesso: a invenção dos tipos móveis, o Renascimento,
a Revolução Científica e o Iluminismo.
Cataldo lembra que, no Renascimento, havia uma avalanche de conhecimentos e livros e a necessidade de
tratar a informação, preservando-a
física e intelectualmente.
O vice-diretor de Pesquisa, Educação e Divulgação Científica da Casa
de Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo
Roberto Elian dos Santos, informou
que a conservação preventiva do patrimônio cultural é uma das linhas de
pesquisa do curso de Especialização
em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde
ministrado pela instituição. A afirmação foi feita no painel “A preservação
como disciplina no ensino de graduação e pós-graduação: realidade
e perspectivas”. Explicou que nessa
linha de pesquisa são abordados,
entre outros conteúdos, aspectos relacionados à gestão multidisciplinar,
à avaliação de risco e ao planejamento de ações, que visam a reduzir processos de deterioração do patrimônio
cultural e a necessidade de intervenções de restauro.
- Nossas iniciativas dependem essencialmente do ensino e da pesquisa. O laboratório é um local de estudo
e reflexão do que fazemos no ambiente de trabalho. Por essa razão, essas
estruturas devem ser mantidas e atualizadas – afirmou.
A coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Preservação de
Acervos de Ciência e Tecnologia do
Museu de Astronomia e Ciências
Afins (MAST), Maria Celina Soares de
4
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j
“Não é possível
criar acervos
sem que se
pense em sua
preservação e
acessibilidade.”
Jayme Spinelli Júnior

j
Mello e Silva, informou que o curso é
estruturado em módulos, sendo que
o terceiro é focado em conservação de
acervos de Ciêcia e Tecnologia (C&T).
No entanto, em maio de 2011, o Ministério da Educação (MEC) descredenciou todos os cursos promovidos
por instituições não educacionais na
modalidade presencial e à distância, o
que é o caso do curso do MAST.
- Estamos num impasse: encerramos o curso ou apresentamos uma
proposta de Mestrado Profissional, o
que implica em uma série de desafios.
No caso do Mestrado, os docentes
precisam ter titulação de doutor, 70%
dos docentes devem ser do MAST e é
necessário que haja produção docente
e discente.
Também participou do painel
como palestrante o professor da Faculdade de Arquivologia da Unirio,
Sérgio Conde de Albite Silva.
A coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Biblioteconomia
da Unirio, Nanci Oddone, defendeu
a modernização da Lei de Direito
Autoral durante o painel “O Ensino
da História do Livro e da Organização
de Bibliotecas na Formação de Gestores de Preservação de Acervos e Registros de Memória”. Para ela, é preciso

adaptá-la às mudanças que ocorrem
nos livros e nos hábitos culturais.
Dentre os pontos que devem ser incorporados à lei, sugeriu a liberação
das obras órfãs para digitalização e a
suspensão das medidas tecnológicas
de proteção. Nanci defendeu ainda a
revisão dos aspectos relacionados à
alteração de formato e à reprodução
para fins de preservação e acesso.
Durante a palestra, Nanci Oddone
apresentou ainda uma retrospectiva
da história da preservação e do direito
autoral, destacando a importância do
livro desde a tábula de argila até o
livro eletrônico.
Mais diálogo
A conservadora e restauradora Maria Luísa Soares defendeu a
revisão dos perfis e códigos de ética
dos conservadores, restauradores
e bibliotecários e a reflexão sobre a
prática profissional no painel “O Bibliotecário, o Restaurador e a Preservação de Acervos de Memória:
Questões de Diálogo, Ética e Responsabilidades”. Para a professora do
curso de Conservação e Restauração
da Escola de Belas Artes da UFRJ,
é necessário mais diálogo entre bibliotecários, arquivistas, historiadores, museólogos e profissionais de
áreas afins para “pensar e analisar a
guarda e conservação das obras”.
Maria Luísa acredita que o diálogo
ético deve permear as ações e defende
a definição do perfil profissional do
bibliotecário, do restaurador e do
conservador. Em sua avaliação, é necessário observar as fraquezas e as
forças, a fim de mapear as competências e incluí-las, “com exatidão”, nas
grades curriculares.
Para a consultora do Curso de
Especialização em Preservação de
Acervos de Ciência e Tecnologia do
MAST, Solange Sette Zuñiga, é necessário definir a responsabilidade dos
profissionais envolvidos, desenvolver
ações e metodologias, além de conhecer o estado do documento, a fim de
preservar sua autenticidade. “A autenticidade deveria ser incluída nos
currículos como aspecto relacionado
à proteção dos acervos”, afirmou.
No painel “A Preservação como

Disciplina do Ensino Técnico – Realidades e Perspectivas na Cidade do Rio
de Janeiro”, a arquivista e coordenadora da Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ),
Adriana Cox Hollós, anunciou que o
CONARQ vai promover um curso de
educação à distância para formação
de técnicos de nível médio com conhecimento básico em Arquivologia. Nos
módulos constam conteúdos referentes à preservação e gestão de acervos.
Segundo Adriana, o curso será
ministrado por especialistas em
educação à distância (pedagogos,
arquivistas e conservadores) e tem
o objetivo de estimular a apropriação do conhecimento por meio das
novas tecnologias.
Já o MAST oferece a Pós-Graduação em Preservação de Acervos de
Ciência e Tecnologia em papel, de
acordo com a conservadora e restauradora do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel (LAPEL)
Ozana Hannesch. Ela explica que as
aulas teóricas e práticas se baseiam
em normas de conservação de papel
do American Institute for Conservation. Segundo Ozana, a capacitação em conservação engloba ainda
o curso de Segurança de Acervos
Culturais, que trata da segurança
e conservação do acervo, e de um
minicurso sobre Papel e Técnicas
de Higienização, Reparo e Corte de
Invólucros, que será ministrado à
equipe de contratados que trabalhará na conservação da Coleção de
Santos Dumont, doada pelo Centro
de Documentação da Aeronáutica.
Na Fundação Casa de Rui
Barbosa, conta Edmar Gonçalves,
chefe do Setor de Preservação da
instituição, só foi possível organizar o primeiro Curso de Conservação e Restauração de Documentos
Gráficos na instituição no final dos
anos 1980. Lembra que, há seis
anos, estão sendo implantados dois
projetos que visam à preservação
preventiva: o curso de Diagnóstico
da Coleção Museológica e a Consultoria de Gerenciamento de Risco.
Edmar revelou que a Casa de Rui
Barbosa tem o objetivo de se tornar
um centro de estudo na área de

Marcos Miranda (primeiro da esquerda para a direita) participa de uma das mesas do envento.

papel e intervenções de obras raras,
com oficinas, novos laboratórios e
parcerias com universidades.
A conservadora e restauradora
da FBN, Maria Aparecida Mársico,
defendeu a ampliação do ensino de
preservação para o Ciclo de Alfabetização (CA) e para o ensino fundamental e médio. “O caminho está em
conscientizar sobre a preservação
desde a educação básica”, afirmou
durante o painel “A Preservação
como Disciplina do Ensino Técnico:
Realidades e Perspectivas na cidade
do Rio de Janeiro”.
No último dia do evento foi realizada uma conferência com o tema
“O Tráfico Ilícito e a Segurança de
Tesouros Bibliográficos e Documentais: Realidades e Perspectivas
na Cidade do Rio de Janeiro” com
Mônica Rizzo Pinto (FBN), Fátima
Contursi (Iphan) e Márcio Martins
(Polícia Federal – DPF/RJ) e a moderação de Simone Weitzel.
Mônica relatou os vários trabalhos desenvolvidos por sua instituição reconhecidos internacionalmente, enquanto Fátima abordou a
criação e missão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), citando as legislações
que garantem ações de fiscalização.
Apontou a necessidade de parcerias e aprofundamento das rela-

ções interinstitucionais. Já Márcio
afirmou que os crimes contra o patrimônio não recebem a atenção
que merecem no Brasil. Apontou os
maiores problemas que, para ele,
são a falta de recursos humanos e
uma política de segurança. Revelou
que a maioria das instituições acredita que jamais será vítima de sinistros, tanto os provocados pela ação
do homem quanto os naturais.
Marcos Luiz Cavalcanti Miranda
(UNIRIO e presidente do CRB-7) foi o
coordenador do debate que teve como
tema “O Futuro do Ensino de Preservação nas Escolas de Biblioteconomia e de Documentação”. A mesa
foi composta por Oswaldo Franciso
de Almeida Júnior (ABECIN), Norma
Cassares (Aber), Elizabet Carvalho
(IFLA/LAC), Ingrid Beck (Projetos
Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos) e Simone Weitzel
(UNIRIO), que apontaram indicadores de mudanças no ensino de
preservação documental, revelaram dados de pesquisas e discutiram ponderações e recomendações
para delinear ações que favoreçam o
ensino da preservação nas áreas de
Biblioteconomia e de Documentação.
Uma das conclusões foi de que uma
gestão inteligente planeja o tipo de
intervenção e os cronogramas para
diminuir os riscos.
Revista CRB7 Outubro de 2012
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Recomendações aprovadas em plenária do
II Encontro sobre o Ensino de Preservação
Para promover e assegurar a
longevidade, a difusão e o acesso
a acervos de memória, a Plenária
Final do II Encontro sobre o Ensino
de Preservação apresenta as seguintes recomendações para as
áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e afins.
Recomendações
1. Tornar obrigatório o ensino
da Preservação, como disciplina
específica, nos cursos de graduação em Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e afins;
2. Incluir o ensino da Ética no
exercício da Preservação na formação do profissional de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e
afins, delimitando seu papel e estabelecendo a necessidade de sua
relação com todos os profissionais
de Preservação, Patrimônio e Segurança;
3. Favorecer aproximações
entre as graduações em Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia
e afins e a Pós-graduação, estimu-

lando a articulação do ensino e da
pesquisa em Preservação;
4. Promover a associação de
disciplinas afins a Políticas de
Preservação, contemplando-as no
ensino articulado de conteúdos,
como por exemplo, dos seguintes
componentes curriculares: História do Livro e das Bibliotecas,
Organização e Administração de
Bibliotecas, Formação e Desenvolvimento de Coleções, História e
Bibliografia Literárias, Informação
e Sociedade;
5. Focar o ensino da
Preservação no âmbito da gestão
e curadoria de acervos, e não
no ensino orientado para ações
intervencionistas;
6. Fortalecer, no ensino da
Preservação, conteúdos sobre
“Segurança de Acervos” e ”Educação Patrimonial”, enfatizando,
sempre, a ação preventiva;
7. Estimular o desenvolvimento de competências e habilidades
dos graduandos de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e

afins, como gestores de acervos,
aptos a deliberar em processos decisórios, como curadores, pesquisadores e estudiosos dos bens sob
sua guarda;
8. Formalizar diretrizes, conceitos e competências relativas a
ações de preservação – prática que
deve ser considerada e reiterada
desde o período de formação do
gestor e curador de acervos;
9. Desenvolver os programas
dos componentes curriculares relativos à catalogação e ao inventário de acervos de memória, no
sentido de garantir a descrição
singular de itens documentais;
10. Promover a interação do
profissional de Biblioteconomia,
Arquivologia, Museologia e afins
com órgãos de representação e
fiscalização profissional (Associações, Conselhos e Sindicatos),
as Coordenações de Estágio e os
órgãos públicos de proteção ao patrimônio, em favor da salvaguarda e preservação de acervos de
memória.

Cerimônia na Unirio encerra comemorações
do centenário do primeiro curso de Biblioteconomia
O encerramento oficial das comemorações do centenário do primeiro
curso de Biblioteconomia foi marcado
por uma cerimônia solene na Unirio,
no dia 13 de julho. Houve apresentação de músicos, coordenados pelo
professor da Escola de Música Elione
Medeiros, e leitura de poesia - escrita
especialmente em homenagem aos
100 anos da escola - pelo graduando
em Biblioteconomia Renan Wangler.
No final, todos participaram de uma
confraternização.
Além do reitor da universidade Luiz
Pedro Sangil Jutuca e do pró-reitor de
Extensão e Cultura, Diógenes Pinheiro, participaram a diretora da Escola
de Biblioteconomia, Simone Weitzel; o
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presidente do CRB-7, Marcos Miranda; a vice-presidente do Conselho, Vera Guilhon; a conselheira Lucia Lino; docentes, ex-docentes,
bibliotecários e alunos.

Preservação de acervos

Controlar a temperatura e a umidade relativa
é a melhor forma de evitar fungos

B

ibliotecas de referência que
abrigam grandes e importantes acervos também
podem ser atingidas por
acidentes que colocam em
risco a preservação de suas coleções.
Recentemente, um vazamento de água
danificou 800 exemplares de jornais e
coleções da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Outro episódio, de maior
proporção, aconteceu na Biblioteca
de Ciências Biomédicas, vinculada ao
Centro de Informação Científica e Tecnológica (CICT) da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), há 17 anos.
Uma falha no ar-condicionado
central e a localização da biblioteca – numa pequena reserva florestal e
próxima ao mar – contribuíram para
o descontrole da temperatura e da
umidade relativa, provocando a contaminação do acervo por fungos. Todas
as publicações foram atingidas – aproximadamente 620 mil volumes -, com
exceção das obras raras, que estavam
no 3º andar do prédio Mourisco.
Segundo a bibliotecária Marilene
Fragas Costa, da Biblioteca de Ciências
Biomédicas, as publicações encadernadas foram as primeiras a proliferação de
fungos ocorreu de forma rápida, apesar
de o processo de higienização ter sido
intensificado.
- Limpávamos a obra e, em uma
semana, estava novamente contaminada. Tivemos muita dificuldade de encontrar a metodologia adequada, e, em
1997, foi necessário interditar a biblioteca, por quatro meses, para preservar
o patrimônio e a saúde dos usuários e
dos funcionários.

A temperatura na biblioteca chegou
a 15º C, quando o adequado seria de
18º C a 22º C, e a umidade relativa a
90%, quando o ideal seria de 50% a
55%. De acordo com Marilene, foram
adotadas medidas emergenciais como o
desligamento da refrigeração, abertura
de janelas e portas para facilitar a ventilação, instalação de desumidificadores
e higienização mecânica, visto que a
contaminação foi superficial – somente
nas lombadas – e não migrou para a
fibra do papel.
Segundo ela, também foi contratada uma empresa para analisar o nível
de contaminação do ar da biblioteca
e orientar quanto às medidas de descontaminação. Funcionários foram
encaminhados para exames clínicos
e patológicos e institutos da Fiocruz
fizeram cultura de fungos. Foi necessário ampliar a equipe de higienização do
acervo e dar treinamento específico.
O processo de descontaminação do
acervo foi realizado em duas fases. As
publicações foram mantidas nas estantes e foram utilizados aspiradores
especiais com potência reduzida, que
possuem filtro de água, para reter o
excesso de fungos das partes externas.
Para não comprometer o ambiente, os
resíduos foram armazenados em recipientes e encaminhados para o autoclave do Laboratório de Micologia do
Instituto Oswaldo Cruz. Depois, foram
eliminados no esgoto.
Marilene Fragas cita outra iniciativa: a higienização das partes externas
(capa, bordas, folhas de guarda e de
rosto) de cada publicação, em mesa
própria para esse procedimento, por

Dicas para preservar o acervo
Mantenha o índice de temperatura e umi
dade
relativa mais estável possível
É tolerável até 60% de umidade relativa,
uma vez
que o país tem clima tropical e é extremam
ente
difícil diminuir a umidade
A temperatura deve ser de aproximadamente
C e os ambientes devem ter boa renovação 22º
de ar e
limpeza periódica do acervo.

Principal origem dos danos
longos
Alta umidade relativa por entes
qu
fre
s
çõe
períodos ou oscila
de
que provocam a proliferação tração
con
de
ica
fungos e a dinâm
oa
e alongamento, fragilizand
fibra do papel.

Marilene Costa

meio de movimentos leves com escova
e pincel macio, sem friccionar os documentos, no sentido de baixo para cima.
À mesa foi adaptada uma caixa filtrante
que possuía três lâmpadas ultravioletas
dispostas em forma de labirinto. O ar ia
para a caixa, onde era filtrado, e as impurezas eliminadas no meio ambiente.
Já a descontaminação do ambiente consistiu na retirada da sujeira utilizando pano umedecido com mistura de
água e álcool na proporção de 50%. “Em
momento algum utilizamos vassoura,
para evitar que a sujeira se dispersasse e
se depositasse em outro local”, ressaltou.
A higienização foi concluída com um
processo de fumigação no ambiente, com
a utilização de produto auto-comburente atóxico, fungicida e bactericida para
atingir os locais de difícil acesso, como
frestas de portas e janelas.
A Biblioteca de Manguinhos passou
por mudanças estruturais, como a troca
do sistema de refrigeração, ganhou monitoramento ambiental para controle de
temperatura e umidade relativa durante
24 horas, além do isolamento do jardim
interno da área de circulação.
Marilene foi enfática ao ser indagada
se repetiria os mesmos procedimentos
caso ocorresse outra contaminação por
fungos:
- Claro, afinal agimos da forma mais
natural possível. Removemos os fungos
sem usar produtos químicos, apenas higienização mecânica a seco. Foi assim
que preservamos o acervo.
Revista CRB7 Outubro de 2012
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Profissional

Conservadora do MAST dá dicas para
reduzir a deterioração dos acervos

C

onhecer o espaço da biblioteca, por meio do
monitoramento da temperatura e da umidade
relativa do ambiente, é a
principal orientação da conservadora e restauradora do Laboratório de
Conservação e Restauração de Papel
(LAPEL) do MAST (Museu de Astronomia e Ciências Afins) Ozana Hannesch para preservar os acervos. Ela
explica que, ao conhecer o espaço, os
bibliotecários têm condições de identificar a origem dos problemas, como
isolamento térmico e limpeza ambiental inadequados.
Segundo a professora da Pós-Graduação em Preservação de Acervos de
Ciência e Tecnologia do MAST, o monitoramento ambiental deve ser feito,
no mínimo, por um ano, para que
os profissionais tenham condições
de perceber as alterações ocorridas
nas estações. Para Ozana Hannesch,
os sistemas de monitoramento com
sensores digitais automáticos são os
mais adequados, mas nem todas as
bibliotecas têm condições de arcar
com o custo dessa aquisição.
- Uma alternativa mais barata
seria a compra de termohigrômetros,
que podem ser analógicos ou digitais,
ou de termohigrógrafos – acrescenta.
No caso dos termohigrômetros,
explica, o recomendado são três leituras diárias (início, meio e fim do expediente), respectivamente seguidas de
anotações dos dados em tabelas. No
dos termohigrógrafos – equipamentos
que geram gráficos automaticamente,
dispensando a leitura pontual dos registros -, a emissão diária de gráfico
é a mais indicada, mas pode-se optar
pela anotação dos dados por semana
(o mais utilizado) ou por mês.
Ozana afirma, no entanto, que é
difícil alcançar padrões ideais de climatização que reduzam a deterioração dos acervos, porque o Brasil é um
país tropical e, por essa razão, sujeito
8
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j
“É essencial
criar normas
para assegurar
a conservação”
Ozana Hannesch

j
a grandes variações diárias e sazonais
de temperatura e umidade relativa.
Outra recomendação para preservar os acervos, na avaliação da professora, é conhecer suas condições de
uso, a forma de acesso e de consulta,
saber se a coleção pode ou não ser
reproduzida - e a maneira de reproduzir -, se o acesso é direto à estante
e quais são os procedimentos para
armazenar as obras nas prateleiras.
Ela afirma que é essencial criar
normas para assegurar a conservação das coleções, como procedimentos claros e escritos para consulta, uso e manuseio; reprodução
fotográfica digital sem flash em vez
de máquina copiadora plana; e não
expor o acervo ao sol.
- A luz difusa é ideal, e pode ser
obtida com o uso de aparo de acrílico leitoso ou filtros nas lâmpadas,
especialmente no caso de luz fria, que
emite grande quantidade de radiação
ultravioleta. A saída é fazer iluminação com LEDs, que parece não ser
tão danosa como a artificial – sugere.
Em uma área ventilada poderia ser
usada luz incandescente, mas o gasto
energético é maior, sendo hoje econo-

micamente inviável. O importante é
evitar, em todos os casos, a luz direta
incidente.
A arquivista explica que é preciso,
também, conhecer as características
dos acervos (se a maioria das encadernações é em couro ou brochuras, se são coleções especiais, se o
material é muito grampeado, quais
os tipos de papel etc). Segundo ela,
desta forma é possível saber qual a
melhor maneira de prevenir a degradação mais rápida do acervo. “Adquirir materiais de qualidade sempre
favorece a conservação do acervo”,
ressalta.
Ozana Hannesch considera que
esses conhecimentos devem fazer
parte da formação dos bibliotecários,
para que sejam capazes de solicitar
serviços adequados às necessidades
dos acervos. Ela vê, com otimismo,
a inclusão de disciplinas relativas
à preservação em algumas universidades, mas reconhece que ainda
existem muitos fatores que dificultam o acesso ao conhecimento, como
o envolvimento excessivo na rotina de
aquisição, processamento e acesso
do acervo.

Perfil

Dedicação profissional

Q

uem conhece Maura
Esandola Quinhões se
encanta com seu sorriso
atrevido e um brilho nos
olhos de quem vê à frente
de seu tempo, típico da menina sapeca
que cresceu na Ladeira do Faria, nos arredores da Central do Brasil, ávida por
conhecimento. Sua busca pelo saber e
a possibilidade de transmiti-lo aos que
não têm acesso lhe deram força para
superar e transformar adversidades em
experiências positivas.
Mãe, professora, arquivista, bibliotecária e doutoranda em Ciências
da Educação pela Universidad Nacional de Uncuyo (Mendonza/Argentina),
Maura Esandola se interessou ainda
menina por histórias de fadas e pelas
experiências contadas pelo avô sobre a
infância em Portugal. Quando ingressou na Escola República da Colômbia,
já conhecia muitas histórias lidas ou
reproduzidas nas provas pela professora. Mas o encanto não se desfez.
- Havia o Cantinho dos Livros com
uma estante feita de tijolos e tiras de
caixote. Diante dela, havia uma mesa
redonda, na qual tia Iolanda espalhava os livros como um baralho, para
que escolhêssemos e folheássemos.
Era um espaço que fazia esquecer
que estávamos em sala de aula e contribuía para que viajássemos para
outros mundos – recorda.

O amor pelos livros começou quando
leu a “Branca de Neve e os Sete Anões”.
“Era um livro enorme que peguei emprestado na escola, com lindas ilustrações”. Com simplicidade, Maura
Esandola tocou a vida e alimentou “o
espírito” lendo livros emprestados, inclusive da Biblioteca Pública do Estado,
à qual se associou quando passou a ir
sozinha ao colégio.
Depois de fazer o ginásio no Colégio
Pedro II, Maura se formou na Escola
Normal Ignácio Azevedo do Amaral, no
Jardim Botânico, para ajudar na renda
familiar. O pai era semianalfabeto e pedreiro, e não tinha emprego fixo; a mãe
estudara até o 5º ano do ensino fundamental.
- Desde o ginásio dava aulas parti-

Outros projetos inovadores
Durante sua trajetória profissional, Maura Esandola foi conselheira do
CRB-7 e coordenou outros projetos inovadores que são referência na
área de extensão e docência. São eles:
- Planejamento e criação, junto com
a professora e mestre Maria José
Moreira, da Biblioteca Municipal de
Queimados

e promoção de leitura para crianças
e jovens de Escolas de Samba

- Criação da Biblioteca Comunitária da Associação de Moradores do
Ponto Chic, Nova Iguaçu

- Projeto de criação e coordenação
(com três bibliotecárias) da rede de
bibliotecas populares de Niterói, de
2006 a 2008

- Criação de bibliotecas comunitárias

- Criação da Biblioteca Circulante
do CEAD

culares de Desenho, Português, Inglês,
Francês e História. Era o único meio de
ter as minhas “coisas” – lembra.
Aos 19 anos, Maura Esandola já
trabalhava na Escola Municipal Alba
Cañizares Nascimento, em Inhoaíba, na
zona oeste do Rio. Depois pediu transferência para a Escola Presidente Eurico
Dutra, no IAPI da Penha, onde conheceu
Mariza Russo, ex-presidente do CRB-7,
na ocasião alfabetizadora como Maura.
Em 1968, foi trabalhar no Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado da Guanabara para poder cursar a Faculdade
de Letras da UFRJ e estudar pintura e
desenho no Instituto de Belas Artes.
Daí não parou mais. Fez graduação em Arquivologia e Biblioteconomia
e trabalhou como consultora em empresas públicas e em arquivos históricos e administrativos. Foi aprovada no
concurso para o magistério de ensino
médio estadual, para arquivista do Município do Rio de Janeiro em primeiro
lugar e para docente na Escola de Biblioteconomia da Unirio.
Em 1987, ingressou nos projetos de
extensão sob a coordenação da professora Malvina Tutmann. Maura Esandola se aposentou da docência presencial
mas permaneceu como coordenadora de extensão universitária - Projeto
Rodando as Leituras no IBC com a
Estante Circulante – e como professora
da Coordenação de Educação à Distância (CEAD) da universidade.
Revista CRB7 Outubro de 2012
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I ENACAT

Profissionais refletem sobre o futuro da

T

rinta anos após a tradução brasileira do código
de catalogação ainda em
uso Código de Catalogação
Anglo-Americano (AngloAmerican Cataloging Rules-AACR)
AACR2 da sigla em inglês, estudantes,
profissionais e pesquisadores da área
se reuniram no I ENACAT (Encontro
Nacional de Catalogadores) e III EEPC
(Encontro de Estudos e Pesquisas em
Catalogação), na Fundação Biblioteca
Nacional (FBN), para refletir sobre a
catalogação no Brasil. Segundo a coordenadora de Serviços Bibliográficos
da FBN, Luciana Grings, o evento teve
ainda o objetivo de incentivar a FBN a
retomar o posto de referência na área
de catalogação.
O presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia , da 7.ª região
(CRB-7), Marcos Miranda, participou
da mesa de abertura do evento, realizado nos dias 4 e 5, ao lado da Diretora do Centro de Referência e Difusão,
Mônica Rizzo Soares Pinto, que representou o presidente da FBN, Galeano
Amorim. Marcos Miranda destacou a
relevância do evento e dos estudos de
catalogação. Citou vários profissionais,
prestando homenagem àqueles que
desempenharam importante papel no
Movimento de Catalogação no Brasil.
O I ENACAT trouxe ao Rio o docente
em Biblioteconomia Gerardo Salta,
que participou do projeto de pesquisa
“AACR2 e RDA: mudanças no padrão
internacional de catalogação”, do Programa de Reconhecimento Institucional
dos Grupos de Pesquisa da Faculdade

Luciana Grings

10
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de Filosofia e Letras da Universidade de
Buenos Aires. Salta abriu o I ENACAT
com a palestra “RDA – Descripción y
Acceso Al Recurso: bases, estructura
e implementación”. O professor destacou que a técnica tem a finalidade de atender a evolução tecnológica
(tecnologia digital e redes). E apontou
problemas e possíveis soluções para a
implantação do novo código de catalogação.
Luciana Grings informou que o
RDA está sendo redigido pela Biblioteca
do Congresso Americano desde 2004 e
a expectativa é que esteja concluído em
março de 2013. “O RDA tem a intenção
de tornar-se um código, uma normativa mundial, com a vantagem de modernizar a linguagem em catalogação, mas
algumas bibliotecas acham a redação
confusa e polêmica e não pretendem
adotá-lo, como é o caso da Biblioteca
Nacional da França.”
Luciana não considera, no entanto,
que haja grandes desvantagens no novo
código, porque, senão, “não valeria a
pena discuti-lo”. Ressalta, entretanto, que a diferença essencial entre o
AACR2 e o RDA é a mudança de foco
da catalogação – da visão do bibliotecário para o usuário -, o que facilita o
acesso à informação. Segundo ela, os
profissionais não devem se angustiar.
– O RDA ainda está sendo pesquisado no Brasil. Existe uma impossibili-

dade real, no momento, de adotar essa
nova ferramenta se a atual (AACR2)
funciona. É uma ferramenta muito
polêmica. É hora de estudá-la, sugere.
Em novembro de 2013, quando o Brasil
sediar o Encontro Internacional, devem
ser apresentadas experiências práticas
– acrescenta Stela Pacheco, chefe da
Divisão de Serviços Técnicos da FBN.
Na programação do primeiro dia, a
mesa “A Representação Descritiva em
Tempos Digitais” contou com a apresentação de vários pontos de vista
sobre o tema e trabalhos que abordaram a descrição de diferentes tipos de
recursos informacionais: literatura indígena, obras raras, imagens digitais e
documentos musicais.
O evento também abordou os
FRBRs (Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos), modelo filosófico
de descrição dos registros bibliográficos
que foca o usuário e possibilita a localização de todos os recursos pertencentes a uma mesma obra, expressão ou
manifestação. Nesta mesa foi apresentado o estudo de caso dos FRBRs na
obra “Gabriela, Cravo e Canela” pelos
estudantes Gabriela Almendra, Jéssica
Nogueira Gomes e Vinícius de Souza
Tolentino.
A última mesa do dia discutiu a
“Padronização para Cooperação Interbibliotecas”, e apontou uma proposta
para o ensino de FRBR por meio do

ro da catalogação
alinhamento de alguns conteúdos das
disciplinas “tecnológicas” ao conhecimento necessário para um melhor entendimento do modelo conceitual.
A programação do segundo dia do
ENACAT teve início com um debate e
apresentações sobre a pesquisa em catalogação nos programas de pós-graduação brasileiros. A grande novidade
do evento foi a tese “Scan for MARC:
princípios sintáticos e semânticos de
registros bibliográficos aplicados à
conversão de dados analógicos para o
Formato MARC21 Bibliográfico”, apresentada pela doutora em Ciência da
Informação pela Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar), Zaíra Regina
Zafalon.
A “Catalogação: princípios iguais
para documentos diferentes” foi o tema
da mesa que abordou questões relacionadas à representação de diferentes

tipos de recursos informacionais: recursos contínuos, partituras e histórias
em quadrinhos. Já na Mesa “Visibilidade e aplicabilidade da catalogação”,
o enfoque foi o ensino de catalogação,
padrões de metadados e produção

científica nacional na área de catalogação descritiva. O evento terminou
com o tema “Catalogação: práticas em
debate”.
Vários conselheiros do CRB-7 marcaram presença no I ENACAT.

Público lota auditório da FBN.

6º ENBIB

O

6º Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Estado
do Rio de Janeiro (ENBIB)
foi realizado no período
de 27 a 30 de agosto, na
Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (Unirio), com o tema “Novos
Caminhos para o Profissional da Informação: desafios e perspectivas”. A
mesa de abertura do evento contou
com a palestra do presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia , da 7.ª
região (CRB-7), Marcos Miranda, que
destacou a  importância e a missão do
Sistema Conselho Federal de Biblioteconomia/Conselho Regional de Bibioteconomia (CFB/CRB) CFB/CRB.
O encontro ocorreu no ano em que
a Associação dos Profissionais de Informação e Documentação em Ciências
da Saúde do Estado do Rio de Janeiro
(APCIS-RJ) comemora seu 43º aniversário. A Associação tem por finalidade
promover eventos que possam contribuir para a reflexão de temas do dia a
dia dos profissionais de informação e

documentação que atuam na área de
ciências da saúde. Essas atividades
podem estar ligadas tanto ao processamento técnico quanto à gestão da
informação.Desde a sua criação em
1969, a Associação vem atuando como
órgão de classe, tornando possível que
os profissionais compartilhem recursos, discutam problemas e troquem
experiências. Também promove a visibilidade do profissional bibliotecário

por meio da interação, capacitação e
reciclagem práticas, além de gerenciar
atividades e projetos de informação a
partir de ideias e possibilidades apresentadas e discutidas nas reuniões
mensais, palestras e cursos. Uma vez
que a atuação da Associação se dá em
forma de Rede, o compartilhamento de
recursos e o trabalho cooperativo são
fatores fundamentais para a execução
das atividades da APCIS-RJ.

Marianna Zattar (Sistema de Bibliotecas da Unirio),  Umberto Trigueiros (ICICT/FIOCRUZ); Marcos Miranda (Presidente CRB-7);
Sandra Benigno (Presidente da APCIS-RJ); Tatiana Martins (Presidente do SINDIB-RJ); Simone Weitzel (Diretora da Escola de
Biblioteconomia da Unirio).

Revista CRB7 Outubro de 2012

11

Parceria

Bibliotecas Para o Futuro

A

Biblioteca do Instituto Brasil Estados Unidos
(IBEU) e o Information Resource Center (IRC)
do Consulado Geral dos Estados Unidos no
Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho
Regional de Biblioteconomia 7ª Região, realizaram o Seminário “Bibliotecas Para o Futuro”.
Bibliotecários, professores, estudantes e demais profissionais da informação debateram sobre os desafios e conquistas que as bibliotecas terão no futuro. O evento aconteceu no dia 31 de agosto no IBEU Copacabana e contou com
a participação de palestrantes brasileiros e americanos.
Carol Brey-Casiano, Diretora Regional para os Centros de
Informação e Pesquisa da Missão Diplomática dos Estados
Unidos no Brasil, na Colômbia, no Paraguai e na Venezuela,
apresentou o evento. Ela destacou a importância das parcerias para realização de eventos relevantes para a categoria.
Prestou homenagem aos bibliotecários pela escolha da profissão, por acreditar que esta área é de grande importância
para a sociedade. Afirmou que as bibliotecas sempre serão
um espaço democrático. Homenageou também a chefe da
Biblioteca do IBEU, Janaína Reina, que vem trabalhando
com os alunos que vão atuar na biblioteca do futuro.
A diretora, 1ª Secretária do CRB-7, Roberta Pereira da
Silva representou o Conselho na mesa de abertura do
evento ao lado da Superintendente Geral do IBEU, Cristina
Dolbert. Roberta enfatizou a importância de realizar discussões sobre o tema proposto, tendo em vista as mudanças do
mundo contemporâneo, e disse estar feliz por representar a
entidade dos bibliotecários no evento. Cristina ressaltou o
desafio motivacional. “Para manter o interesse do adulto e
do jovem na convivência com o livro, no mundo tecnológico,
é preciso trazer a tecnologia para chegar mais perto desse
público”, afirmou. Em sua opinião, a biblioteca não vai desaparecer, mas não é possível negar que o contexto mudou.
O título da palestra da conselheira Roberta foi “Formação, Atuação, Desafios e Perspectivas em Biblioteconomia
Pública”. Ela iniciou informando sobre a criação, missão,

XVII SNBU
O Conselho Regional de Biblioteconomia - 7º Região,
esteve presente no XVII SNBU (Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias), na cidade de Gramado, no Rio
Grande do Sul. Participaram do evento o presidente do
CRB-7 Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda, a vice-presidente, Vera Lúcia de Carvalho Guilhon, e o diretor e membro
da Comissão de Divulgação Robson Dias Martins.
O evento, realizado entre os dias 16 e 21 de setembro de
2012, contou com cerca de 1200 participantes. O Estado
com maior número de participantes foi o Rio de Janeiro
(136), seguido do Rio Grande do Sul (122) e São Paulo (118).
Durante esse período, os bibliotecários discutiram sobre a
construção e comunicação da informação; a organização,
12
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estrutura, comissões e sobre o planejamento estratégico do
CRB-7. Depois abordou a informação pública, o conceito da Biblioteconomia Pública, o perfil profissional desejado, o campo de
atuação, as competências e habilidades do bibliotecário, os desafios e as perspectivas do futuro.
A programação contou ainda com a palestra sobre os “Espaços
de Leitura, Arte e Cultura no Estado do Rio de Janeiro”, com Vera
Saboya, Superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro; e Daniele Ramalho,
Diretora da Biblioteca Parque da Rocinha que apresentou as
“Metas e Desafios de um Projeto de Leitura e Conhecimento”.
“O Aluno do Século 21/ The 21st Century Learner” foi o tema da
palestra de Efrain Diaz, Especialista do Departamento de Estado
dos EUA na área do ensino de inglês como segunda língua. O
tema “Bibliotecas Populares Municipais: Espaços de Múltiplas
Leituras” foi abordado por Leda Fonseca, Coordenadora de Arte
e Educação, Livro e Leitura da Secretaria Municipal de Cultura.
Janaina Reina apresentou o funcionamento das Bibliotecas do
IBEU/RJ.
Carol Brey-Casiano abordou o tema principal do evento “Bibliotecas do Futuro”, e Elisa Machado, Coordenadora Geral do
Sistema de Bibliotecas Públicas do Brasil, tratou do tema “As
Ações do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas em Apoio às
Bibliotecas”.
O evento também contou com a participação do conselheiro
Anderson Morais Chalaça.
preservação e acesso à informação; a recuperação, disseminação
e uso da informação e a gestão da biblioteca universitária, que
foram os eixos temáticos do evento. O objetivo foi promover a reflexão sobre a biblioteca universitária como laboratório de ensino,
voltado para o desenvolvimento de competências informacionais
e de pesquisa, atuante na identificação e no acesso às informações necessárias para a formação profissional e o avanço do conhecimento técnico e cientifico.
De acordo com Robson, o seminário foi uma oportunidade para
os conselheiros do CRB-7 se aproximarem dos bibliotecários de
todo o país e, em particular, os do Rio de Janeiro. Enfatizou que
também foi um momento de fazer contatos com as empresas participantes de feira de produtos, com o intuito de firmar novas
parcerias para os bibliotecários da 7ª Região. “Foi uma semana
de muitas discussões, quando tivemos oportundade de verificar
as tendências em nossa área e buscar novos parceiros”, concluiu.

Parceria

ALA incentiva criação de campanha em
defesa das bibliotecas

P

or que você deve se
envolver e lutar pelas
bibliotecas?
Essa
e outras respostas
fazem parte das discussões em torno da criação de
uma campanha em defesa das bibliotecas, organizada pela Associação Americana de Bibliotecas
(ALA). Em evento realizado sede
do Conselho Regional de Biblioteconomia , da 7.ª região (CRB-7),
no dia 17 de setembro, a bibliotecária Marci Merola, diretora do
Escritório de Defesa das Bibliotecas da ALA, em Chicago, e a bibliotecária Carol Brey-Casiano,
do Consulado dos EUA no Rio de
Janeiro, apresentaram um plano
de ação que visa a envolver os bibliotecários nesse movimento
O programa de treinamento sobre Defesa das Bibliotecas
apresentado por Merola contou
com a presença de 35 bibliotecários de importantes instituições
da cidade da Rio de Janeiro, que
participaram ativamente com
perguntas e sugestões. No treinamento foram utilizadas apostilas da ALA, traduzidas para o
português, tendo como principal
foco as várias técnicas de defesa,
tais como promoção e propaganda, que podem ser utilizadas por
bibliotecários e todos aqueles
que apoiam as bibliotecas para
conscientizar suas instituições
sobre a importância deste setor.
Segundo Marci Merola, que
desenvolveu sua palestra junto
com Carol Brey-Casiano, a ALA
preparou um manual que ajuda
a definir objetivos e estratégias
do plano, o público alvo e o tipo
de mensagem que será utilizado
para atingir esse público. Ela explicou que a mensagem deve ser
fácil de falar e de ser lembrada e
pode ser transmitida por meio de

slogan, boletim ou revista.
- Essa mensagem pode ser
uma declaração, uma história ou
um exemplo. Histórias são muito
eficazes, porque são simples, têm
começo, meio e fim e mostram a
biblioteca ou o bibliotecário solucionando um problema ou atendendo uma necessidade – avaliou.
Ela sugeriu ainda a realização de eventos, lobbies com parlamentares e a formação de uma
rede de contatos, inclusive com a
imprensa, para atrair a atenção
da opinião pública sobre a importância das bibliotecas. A mesma
palestra já foi ministrada na Argentina, Chile e Canadá.
As bibliotecárias do setor Consular, Jean Olson e Cindy Diouf,
também fizeram apresentações
em que relataram suas experiências como ex-diretoras de Conselhos de Bibliotecas nas bibliotecas públicas de Iowa e Wisconsin.
Participaram do evento os
conselheiros Lucia Alves da Silva
Lino, Kátia Oliveira, Elisete de
Sousa Melo, Anderson Morais
Chalaça, Roberta Pereira da Silva
e Eloísa Helena Pinto de Almeida.

Carol Brey-Casiano e Marci Merola

Jean Olson e Cindy Diouf

Alguns dos participantes no ﬁnal do evento.
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Informes
Comissão de Legislação
e Normas
Os conselheiros responsáveis pela Comissão de
Legislação e Normas do CRB-7 informam que esta Comissão, no âmbito da educação, está discutindo a Lei
12.244/2010, que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do país; a Resolução CFB nº 119, que dispõe de parâmetros para
bibliotecas escolares, e a Lei 12.527/2011, que regula
o acesso a informações.

Representações
Os conselheiros do CRB-7 estão representando a entidade nos eventos relevantes para a Biblioteconomia. Entre
eles podem ser destacados a Audiência Pública realizada na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ)
sobre “As graves questões que afetam o Ensino Superior
no Estado do Rio de Janeiro” e o EDOC 2012 – Gestão de
Documentos e Informações: do Ambiente físico ao digital GED/ECM - Gestão Eletrônica de Documentos e Enterprise
Content Management. O tema central do evento foi “Gestão
de Documentos e Informações em Ambientes Digitais”.

Evento provoca reflexão na categoria
O bibliotecário precisa se engajar e interferir nas novas
tecnologias, estabelecendo novos padrões e funções, para
manter a estabilidade da profissão, alertou a bibliotecária
e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (Unirio) Nanci Oddone na palestra “O impacto dos
livros digitais e eletrônicos”, realizada dia 21 de março, na
Fundação Biblioteca Nacional (FBN). O evento foi promovido
pelo CRB-7, em parceria com a FBN e o Museu de Astronomia
e Ciências Afins (MAST), e fez parte das comemorações pelo
Dia do Bibliotecário (12 de março).
Para Nanci, o bibliotecário precisa rever as formas operacionais do seu trabalho, se apropriar das novas tecnologias e
assumir a liderança desse processo porque o suporte impresso está obsoleto. “Precisamos discutir e definir novas políticas
que permitam ao bibliotecário e bibliotecas mudar padrões,
pelo menos nas instituições em que trabalhamos. Atualmente, somos meros espectadores dessa mudança”, alertou.
Segundo ela, se nada for feito há risco de a profissão
deixar de ser necessária porque “o livro digital não precisa
de curadoria nem demanda uma biblioteca, uma instituição
fechada”. “Os alunos se revoltam em sala de aula quando
falo isso. É mais fácil pensar que vão se formar e encontrar
emprego. Também, por essa razão, defendo alterações no currículo, para que professores e alunos mudem e saiam dessa
zona de conforto.”
- Cada vez menos usuários vão às bibliotecas, que estão
esvaziadas. Nas universidades acontece o mesmo, porque
não estamos acompanhando a necessidade dos alunos. Com

a onda dos iPads e Kindles, as bibliotecas se tornarão meros
espaços de convivência – profetiza. Ela defende, no entanto,
a preservação do acervo histórico para as gerações futuras.
Após a palestra, o presidente do CRB-7, Marcos Miranda,
apresentou o planejamento estratégico do Conselho e exortou
os bibliotecários a se engajarem no Pacto Nacional pela
Biblioteconomia, além das atividades e ações da autarquia.
Segundo ele, o CRB-7 está programando reuniões em várias
regiões com intuito de discutir com a categoria assuntos de
seu interesse.
A cerimônia foi aberta pelo presidente da FBN, Galeno
Amorim, que ressaltou a importância da apropriação da
leitura para o futuro da sociedade e das políticas públicas
desenvolvidas nesse sentido. A solenidade também contou
com a palestra do professor Alberto Calil Junior (Unirio),
que tratou das “Redes sociais como ferramenta para os
bibliotecários”, e de José Lavaquial, da empresa DocPro, que
abordou as mudanças no dia a dia da gestão do conhecimento.

Homenagem in memoriam
A 16ª Gestão do CRB-7 presta homenagem a duas
bibliotecárias que contribuíram para o fortalecimento da
profissão.
Maria Tereza Reis Mendes (28/08/1944 a 08/09/2011)
exerceu a função de Técnico Superior Administrativo no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e foi professora
de Catalogação e Seminário de Monografia, na Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), no período
de 1976 a 2011. A bibliotecária era membro da Comissão
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e era
referência nacional em Catalogação, tendo publicado di14
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versos livros na área. Formou-se em Biblioteconomia em
1976, na UNIRIO.
Célia Regina Costa Domingues (12/02/1957 a
24/06/2012) foi bibliotecária do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES).
Trabalhou na Fundação Biblioteca Nacional, onde foi
nomeada para o cargo de Coordenadora Geral do Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), exercendo a função
até a data de seu falecimento. Formou-se em Biblioteconomia e Documentação em 1984, na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Fiscalização

Os princípios que fundamentam
as ações da Fiscalização

A

A gestão atual Conselho Regional de Biblioteconomia - 7º Região (CRB-7) abre um
espaço especial na revista da entidade, denominado “Conhecendo a Fiscalização”,
para informar a categoria sobre o funcionamento desse setor que cumpre suas atribuições regimentais, que orientam o dia a dia do Bibliotecário, sua
missão e função.
A Comissão de Fiscalização Profissional (CFP) do
CRB-7 (CFP) é composta pela Coordenadora Eloisa
Helena Pinto de Almeida, Bibliotecária formada pela UFF,
aposentada pela UFRJ e Chefe da Biblioteca do Museu de
Astronomia e Ciências Afins – MAST e pela conselheira
Tatiana Cosmo, Bibliotecária, formada pela UNB e funcionária da Transpetro. A Comissão conta também com
as fiscais Luciana Pinhel, formada pela UFF e por Angélica Ribeiro, formada pela Unirio, que foram as duas primeiras eleitas para um mandato voluntário de três anos
e as outras duas são funcionárias do CRB-7.
Os conselhos são autarquias (órgãos para-estatais)
criadas para regular, orientar e fiscalizar o exercício legal
da profissão. É a CFP quem faz cumprir o que é legalmente estabelecido. A missão da Fiscalização do CRB-7 é
verificar as condições do exercício da profissão em defesa
da sociedade, por ser esta a função precípua das entidades de fiscalização.
A fiscalização do exercício profissional, portanto, não
é um ato de cobrança e sim uma ação que se objetiva em
termos de uma técnica específica (o saber Biblioteconômico), de uma ética profissional (a responsabilização pela
utilização da técnica para fins e formas indevidas) e de
uma responsabilidade social.

inscrito na região que exerce a profissão de Bibliotecário e se
esse registro está ativo e em dia. Do mesmo modo, fiscaliza
as instituições para que o exercício da Biblioteconomia seja
executado por profissional habilitado.
Adicionalmente, a natureza tributária das anuidades
devidas aos Conselhos implica no fiel cumprimento de seu
papel de representante da Fazenda Pública, conforme determina o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Em decorrência dos princípios gerais aqui listados, a fiscalização, atribuída por lei ao Conselho, garante sua competência para:
• habilitar legalmente os profissionais para o exercício da
profissão, por meio da concessão do registro profissional;
• habilitar legalmente as empresas e escritórios técnicos
para a exploração das atividades profissionais;
• fiscalizar o exercício da profissão;
• cobrar anuidades;
• aplicar e cobrar multas;
• executar débitos;
• aplicar o Código de Ética Profissional;
• suspender e cassar registros.
A Fiscalização só ocorre com efetivo desempenho, a
partir da união entre proﬁssionais e Conselho, resultando no fortalecimento da proﬁssão do Bibliotecário e em
trabalhos de qualidade para sociedade.

Fiscalização
É importante que o Bibliotecário se aproxime do setor
de Fiscalização. Atualizar seus dados cadastrais pode ser
o primeiro passo para essa aproximação. Outra maneira é
denunciando situações que não estão de acordo com nosso
Código de Ética e nossos princípios profissionais.
Entre no site www.crb7.org.br e busque o link do recadastramento ou mande um e-mail para cadastro@crb7.org.br,
colocando seus dados principais, tais como: nome completo
(caso tenha ocorrido mudança), endereço, telefone e e-mail
atualizado, etc. Assim, você passará a receber nossas informações atualizadas. Passe essa dica também para um
Neste caso, é possível afirmar que a Fiscalização verifica amigo! Mande sua sugestão para que a gente possa usar
se o profissional está inscrito no Conselho, se o registro está esse espaço da revista para esclarecer a categoria sobre asvencido (nos casos dos registros provisórios e licenças), se está suntos atuais e de interesse dos profissionais. Participe!
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Premiação

Bibliotecário do Ano - 2013

A premiação será feita no Dia do BiblioteO Conselho Regional de Biblioteconomia
de 2013.
- 7a Região está promovendo a Premiação cário, 12 de março
As inscrições estão abertas até o dia 13 de
Bibliotecário do Ano - 2013. Se você é
biliotecário e desenvolve um trabalho de janeiro de 2013.
destaque ou queira indicar um profissional
Confira os critérios no site www.crb7.org.br
de Biblioteconomia, entre em contato com o
Participe!
e-mail bibiotecario2012@crb7.org.br

