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Competências Profissionais em uma sociedade 
sustentável

A conselheira Célia Barbalho expôs o trabalho que 
está sendo desenvolvido pelo Sistema CFB/CRB para 
elencar as competências dos bibliotecários brasilei-
ros, durante o XXIII CBBD, abordando, em especial, 
as implicações da sustentabilidade social com o fazer 
do bibliotecário, apontando a importância de se estu-
darem competências como forma de se contribuir para 
a construção de cidadãos conscientes de seu real pa-

Visita de bibliotecários ao estande do Siste-
ma CFB/CRB no XXIII CBBD

Jesus Lau, da Universidad Vera Cruz do México; 
Nêmora Rodrigues, Presidente do CFB; Sigrid Karin 
Weiss Dutra, Presidente da FEBAB; e Eunice Franco, 

Presidente do CBBD. 

Divulgação do Sistema CFB/CRB

Com o objetivo 
de promover maior 
divulgação do Sis-
tema CFB/CRB 
junto à comunida-
de bibliotecária, o 
Sistema manteve, 
ao longo do todo 
o XXIII CBBD, que 
ocorreu em Bonito, 
no mês de julho, 
um estande, que 
funcionou como 
espaço para co-

municação direta e transparente com os profissionais 
presentes, onde foi possível registrar manifestações, 
acatar dúvidas e novas demandas. Muito movimen-
tado ao longo de todo o Congresso, ele se constituiu 
num espaço significativo também para divulgação da 
profissão de bibliotecário e de congraçamento entre 
os profissionais.

No estande do Sistema CFB/CRB ocorreu o lança-
mento das publicações sobre Ética e o início do Censo 
dos bibliotecários brasileiros. Houve a distribuição aos 
profissionais da sacola ecológica com a frase “Biblio-
tecário: conexão entre a sociedade e a informação” 
e material promocional dos Conselhos Regionais das 
1ª, 5ª, 6ª e 9ª Regiões. Circularam pelo estande per-
sonalidades da área, representantes dos CRB e bi-
bliotecários em geral.

pel na sociedade.
Segundo Célia, “é fundamental dar conhecimento 

aos profissionais sobre o trabalho do Censo Profissio-
nal e o Mapeamento de Competências realizado pelo 
CFB, tendo em vista a necessidade de se promover a 
ampla divulgação dessas ações entre bibliotecários, 
para que eles participem cada vez mais das iniciati-
vas do Sistema”. Para o Sistema CFB/CRB, a prática 
da excelência profissional contribuirá para mitigar os 
problemas oriundos do esgotamento dos recursos que 
mantêm o homem no seu contexto social.

Censo do Profissional Bibliotecário Brasileiro 

Teve lançamento no estande do CFB/CRB, durante 
a realização do XXIII Congresso Brasileiro de Biblio-
teconomia, o Censo do Profissional Bibliotecário Bra-
sileiro. No local diversos profissionais preencheram o 
formulário, dando início ao Censo da categoria, que 
continua, agora, em todos os Regionais.

O Censo do Profissional Bibliotecário contribuirá 
para o conhecimento de quem é o profissional biblio-
tecário de nosso país, do seu fazer profissional, para 
viabilizar a implementação de mecanismos e estraté-
gias corporativas que favoreçam o crescimento desse 
profissional e permitam, por consequência, uma atua-
ção mais qualificada.

O Censo está dividido em duas partes: a primeira, 
o cadastro profissional, elenca dados de identifica-
ção, da formação profissional, contextos de atuação 
e real necessidade de educação continuada. A segun-

da parte  propõe um mapeamento de competências, 
elencando quais os reais conhecimentos, habilidades, 
experiências e capacidades que o profissional reco-
nhece possuir.

       Segundo a Presidente do Conselho Fede-
ral de Biblioteconomia, Nêmora Rodrigues, o trabalho 
iniciado pela Comis-
são de Cadastro do 
Conselho Federal, em 
2007, permitirá que 
o Sistema CFB/CRB 
disponha de dados 
capazes de compor a 
identidade do biblio-
tecário brasileiro e, 
sobretudo, divulgue 
a contribuição desse 
profissional para a so-
ciedade.

Participação do Sistema CFB/CRB no CBBD é po-
sitiva

O Conselho Federal de Biblioteconomia, CFB, co-
patrocinador do XXIII Congresso Brasileiro de Bibliote-
conomia e Documentação, que ocorreu no princípio do 
mês de julho, em Bonito, Mato Grosso do Sul, qualifica 
como positiva sua participação e a adesão dos profis-
sionais de Biblioteconomia ao evento.

Em seus pronunciamentos, quando da abertura e 
do encerramento do evento, a presidente do Conselho 
Federal de Biblioteconomia, Nêmora Rodrigues, con-
clamou os bibliotecários brasileiros a se unirem em prol 
da profissão, considerando que o movimento vivencia-
do pelas entidades representativas da classe, como a 
FEBAB, a IFLA, a ABECIN, a ANCIB e o próprio CFB, 
vêm repercutindo um trabalho construído coletivamen-
te, com sintonia de idéias e ações.

No CBBD, em reunião técnica, o CFB foi respon-
sável, dentre outras atividades, pela apresentação do 
Seminário Governança Corporativa, que contou com a 
participação de bibliotecários das diversas regiões do 

país e, inclusive, 
com a presença da 
Gerente do Escri-
tório Regional da 
IFLA para a Améri-
ca Latina e Caribe, 
Elizabet Carvalho, 
e da emérita biblio-
tecária Carminda 
Nogueira de Castro 
Ferreira.

A gerente da 
IFLA elogiou o tra-
balho desenvolvido 
pelo Sistema CFB/
CRB e classificou-o 
como de “extrema 
importância para o alcance dos objetivos de valoriza-
ção profissional, em consonância com as exigências da 
sociedade da informação”, e a bibliotecária Carminda 
salientou sua satisfação em constatar que as entidades 
vêm realizando ações voltadas para o fortalecimento 
da Biblioteconomia e da profissão de Bibliotecário.


