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N O  C O N G R E S S O

Confira o semestre de 
atividade parlamentar

∆ PLC nº 15/2017 – projeto que regulamenta 
a atividade de técnico em Biblioteconomia é 
aprovado pelo Senado e encaminhado para 
sanção presidencial. No dia 10 de janeiro foi 
publicada no Diário Oficial da União a Lei 
13.601, que prevê a exigência de diploma 
de formação de nível médio na profissão 
e permite o exercício de atividades sob a 
supervisão de um bibliotecário registrado 
e adimplente, em Conselho Regional de 
Biblioteconomia.

JANEIRO
∆ No dia 3 de abril foram apreciados 
vetos presidenciais em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, um deles referente 
à Lei 13.601. O Conselho Federal de 
Biblioteconomia fez uma campanha de 
sensibilização junto aos parlamentares 
para derrubar os vetos que desobrigaram 
os técnicos a serem registrados pelos 
Conselhos Regionais de Biblioteconomia, 
à competência do CFB para dispor sobre o 
código de ética, anuidade e atribuições do 
Técnico em Biblioteconomia e à fiscalização, 
pelos CRB, da atividade dos técnicos. Após 
a votação, no entanto, os vetos foram 
mantidos.

ABRIL

∆  Aprovado na Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados o projeto de lei 
3231/2015, do deputado Veneziano Vital do 
Rego (MDB/PB), que altera a lei 10.573/2003 
para incluir a Política Nacional do Livro 
medidas de estímulo à criação, manutenção 
e atualização de bibliotecas públicas e 
escolares. 

JULHO

∆ Apresentação do Projeto de Lei 9498/2018, 
de autoria da deputada Laura Carneiro 
(PMDB/RJ), que altera a lei 12.244/2010 
para dispor sobre uma nova definição de 
biblioteca escolar e criar o Sistema Nacional 
de Bibliotecas Escolares (SNBE).

∆ A senadora Rose de Freitas (PMDB/ES) 
propôs o Projeto de Lei do Senado 94/2018, 
que inclui artigo à lei 12.244/2010 prevendo 
que toda construção de estabelecimentos de 
ensino para a educação básica deve conter, 
obrigatoriamente, a previsão de ambiente 
para instalação de biblioteca escolar. 

FEVEREIRO

Pautas ligadas à Biblioteconomia tramitaram em Brasília

Foto Marcos Oliveira / Agência Senado
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C R B s  N OT Í C I A S 

As regras estão claras
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Para dar mais clareza à definição dos 
parâmetros de funcionamento das bi-
bliotecas escolares, o Conselho Fede-

ral de Biblioteconomia (CFB) publicou, em 
julho deste ano, a Resolução 199/2018. O 
documento especifica itens importantes que 
antes estavam dissociados da determinação 
oficial do órgão, em um estudo realizado em 
parceria com a Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). 

“Em 2011, logo depois que a lei 
12.244/2010 foi aprovada, o Conselho ini-
ciou contato com o Grupo de Estudos em 
Bibliotecas Escolares (GEBE) da UFMG 
para definir itens que servissem de orien-
tação para o processo de estruturação e 
funcionamento das bibliotecas escolares 
brasileiras, facilitando a implantação da 
lei”, lembra o presidente do CFB, Rai-
mundo Martins de Lima.

O estudo avançou e resultou em uma 

publicação intitulada “Biblioteca Escolar 
Como Espaço de Produção do Conheci-
mento – Parâmetros para Bibliotecas Es-
colares”. No entanto, os itens apontados 
pelo grupo de pesquisa não constavam na 
resolução vigente do CFB (119/2011): em 
vez disso o estudo era apenas citado como 
referência, o que dificultava o acesso às 
informações e, assim, o cumprimento das 
obrigações. A principal mudança é que, 
agora, a resolução 199/2018 explicita ca-
da recomendação.

Entre as definições mais importantes 
estão o espaço mínimo de funcionamento 
das bibliotecas escolares, que é de 50 m² e 
a quantidade mínima de um título por alu-
no matriculado (não é contabilizado mais 
de um volume da mesma obra). Quanto 
aos bibliotecários, segue valendo a obri-
gação de um profissional para até quatro 
bibliotecas, desde que pertencentes à mes-

ma rede (seja municipal, estadual, federal 
ou particular) e não ultrapassando o aten-
dimento total de quatro mil alunos. “Con-
siderando a realidade brasileira, temos 40 
mil bibliotecários ativos para uma neces-
sidade de bibliotecas escolares superior a 
180 mil”, justifica Raimundo.

A fiscalização, segundo Raimundo, 
continuará sendo feita da mesma manei-
ra de sempre – anterior até mesmo à Lei 
12.244/2010. O ganho é que até o ano pas-
sado ela se limitava a processos de adim-
plência, ou seja, bastava a escola estar em 
dia com suas obrigações, o bibliotecário 
com o registro ativo e em dia com suas 
contribuições. “Agora verificamos se a bi-
blioteca está cumprindo seu papel, é um 
avanço significativo porque até então po-
deríamos ter as portas abertas, funcionan-
do, mas sem estarem adequadas”, conclui 
o presidente do CFB. 

Parâmetros para bibliotecas escolares passam a constar em resolução oficial do CFB

>> PRINCIPAIS PARÂMETROS 
DE FUNCIONAMENTO DE 
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Normas foram incorporadas à 
resolução oficial do Conselho

Δ Espaço mínimo: 50 m²

Δ Mínimo de um título literário por 
aluno matriculado

Δ Acessibilidade

Δ 1 bibliotecário para até 4 bibliotecas, 
totalizando no máximo 4 mil alunos

Δ Disponibilizar acesso a informações 
digitais (internet)
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Como as cooperativas 
ajudam bibliotecários 
na busca por espaço no 
mercado de trabalho – e 
pelo reconhecimento do 
valor da profissão

M E R C A D O  D E  T R A B A L H O

Sorriso de  
cidadania
P rofissionais autônomos muitas ve-

zes podem ter dificuldade na hora 
de prospectar novos clientes. En-

quanto isso, empresas precisam de serviço 
especializado e não sabem onde procurar. 
Para driblar este problema, alguns biblio-
tecários seguem uma fórmula bem antiga 
e sempre eficiente: o trabalho cooperativo. 
Por meio de cooperativas, eles desenvol-
vem projetos que normalmente seriam 
feitos por alguém com menos legitimidade 
ou por contrato temporário, ficando de-
sempregado novamente ao concluir.

“Vamos até as empresas onde sabe-
mos que há demanda e oferecemos o ser-
viço. Quando eles se interessam, firmam 
contrato conosco”, conta a diretora-
-presidente da Cooperativa de Trabalho 

Nacional dos Bibliotecários e Profissio-
nais da Informação (Bibliocoop), Marta 
Pimentel. Ela explica que trabalha com 
uma base de dados com profissionais de 
nível médio e superior e sempre que um 
projeto é acertado a equipe da coopera-
tiva faz uma seleção por meio de entre-
vista daqueles que se encaixam no perfil 
necessário. ”A instituição também pode 
fazer mais uma entrevista se achar ne-
cessário”, esclarece.

Fundada em 2014, em Maceió, a Bi-
bliocoop também busca oportunidades 
por meio de licitações em todo o Bra-
sil. Foi assim, por exemplo, que assi-
nou contrato com um hospital no Rio 
de Janeiro para organizar um arquivo 
de prontuários médicos, que depois será 

digitalizado por outra empresa – etapa 
que foi licitada separadamente.

Pioneira na América Latina, a Data 
Coop foi criada em 1996, no Rio de Ja-
neiro, para enfrentar as dificuldades de 
um período de recessão. O número de 
cooperativados varia conforme os tra-
balhos que estão em desenvolvimento, 
como explica a coordenadora de proje-
tos externos, Guilma Viruez. “A legisla-
ção exige que o cooperado seja atuante, 
trabalhando e participando das assem-
bleias, então alguns acabam ficando 
inativos por determinado período. Hoje 
temos cerca de vinte profissionais, mas 
já chegamos a ter cem”, lembra.

Ações junto à 
comunidade 

promovem acesso 
à leitura por meio 

de iniciativas como 
o Coopera & Troca, 
da Bibliocoop, em 

Alagoas

>> Segue

Fotos divulgação
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Se participar de licitações é uma 
vantagem, a fragilidade das regras nas 
disputas continua preocupando os bi-
bliotecários. “Embora nosso preço seja 
sempre competitivo em função de uma 
carga tributária diferenciada para coope-
rativas, temos concorrido com institui-
ções leigas”, lamenta Guilma. 

“Na área de conservação estamos ha-
bilitados para trabalhar até mesmo com 
obras raras e nos deparamos com con-
correntes que fazem limpeza da Baía 
da Guanabara ou dedetização. Quem 
prepara a licitação nem sempre sabe a 
diferença entre higienização comum e 
especializada”, explica. Para corrigir is-
to, a Data Coop atua politicamente junto 
a entidades da categoria e ao judiciário, 
explicando as especificidades que só po-
dem ser atendidas por profissionais devi-
damente capacitados. 

“Hoje temos 
cerca de vinte 
profissionais, mas já 
chegamos a ter cem”

Guilma Viruez,
Coordenadora de projetos externos 
da Data Coop

Se para o bibliotecário as cooperati-
vas oferecem mais oportunidades de 
trabalho, aos contratantes elas pas-

sam tranquilidade durante os projetos. O 
sócio da empresa de software Digitus, de 
Maceió, Jilvon Barros, lembra dos traba-
lhos desenvolvidos pela Bibliocoop junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e, também, ao Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 

de Alagoas. 
Foram dois anos e meio para tratar, ca-

talogar, preparar, empacotar e digitar no 
sistema da empresa todos os documentos 
dos acervos destas duas entidades. “Eco-
nomizamos cerca de 30% na contratação 
de mão de obra, fora o qualitativo: na au-
sência de um profissional tínhamos repo-
sição imediata por pessoas com a mesma 
qualificação”, enaltece. 

Equipe da Data Coop trabalha na identificação de documentos para o Projeto Memória das Artes, da Funarte 

Clientes satisfeitos

Arte sobre foto Deposit Photos



É T I C A

Texto entra em vigor até o final de 2018, ameniza o 
tom punitivo e se propõe a ser um guia da atividade

Um código 
sensibilizado

Depois de mais de 15 anos, o Código 
de Ética Profissional do Bibliotecá-
rio ganhará uma nova versão. Como 

o texto aprovado em 2002 já dava ares de 
defasagem, o Conselho Federal de Biblio-
teconomia (CFB) realizou uma série de se-
minários em diferentes regiões do Brasil, a 
fim de ouvir especialistas em ética, filoso-
fia e, claro, bibliotecários sobre o assunto.

“A partir destes encontros foram ge-
rados documentos nos quais nos basea-
mos para alinhar as condutas éticas ao 
que a categoria ansiava”, conta a coor-
denadora da comissão de ética profissio-
nal do CFB, Telma Sobrinho. Também 
foram estudadas publicações de órgãos 
internacionais, como a Federação Inter-
nacional de Associações e Instituições 
Bibliotecárias (IFLA).  

Depois disso foi feita uma consulta 
pública por meio digital, a fim de ampliar 
a discussão e dar oportunidade para que 
todos opinassem, retratando da maneira 
mais fiel possível o que a categoria pensa 
e vive no dia a dia. “O assunto foi bem 
discutido por aqueles que tiveram inte-
resse em participar, quiseram contribuir 
de algum modo. Tudo foi aproveitado e 
muitas coisas, acatadas”, lembra Telma. 

“A ideia era construir uma versão 
que perdesse um pouco a característica 
punitiva, ainda que seja difícil, e dar um 
formato esclarecedor do ponto de vista 
de princípios, do objeto e da natureza da 
profissão”, revela o presidente do CFB, 
Raimundo Martins de Lima. A dificul-
dade, segundo ele, está em garantir o 
cumprimento das orientações caso não 
haja previsão de penalidades. “A própria 
lei que regulamenta a profissão determi-
na punições, mas optamos por nos apro-
ximar de códigos internacionais, como o 
da IFLA”, explica. Telma concorda que 
este é o caminho a ser seguido com a 
atualização do texto. “O que trouxemos 
de novo foi apresentar dosimetria de pe-
na: dependendo do que for uma infração 
ética, de que forma isso vai se apresen-
tar para a pessoa que tenha infringido o 
código”, analisa. 

A comissão encarregada do projeto 
já apresentou a minuta, que foi anali-
sada e aprovada pelo plenário do CFB. 
A seguir o texto passou por revisões 
técnica e ortográfica. “A ideia agora é 
encaminhar para publicação. A intenção 
é produzir uma edição comentada para 
distribuição”, conta Raimundo. 

Foto Deposit Photos
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L E G I S L A Ç Ã O

Biblioteca, 
política de 
Estado

Sancionada em julho deste ano, a Lei 
13.696/2018 institui a Política Nacio-
nal de Leitura e Escrita (PNLE) como 

“estratégia permanente para promover o 
livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bi-
bliotecas de acesso público no Brasil”. Para 
isso, determina a elaboração do Plano Na-
cional do Livro e Leitura (PNLL) nos pri-
meiros seis meses de mandato do presiden-
te da República (no caso, em 2019), com 
validade para os dez anos subsequentes.

A elaboração do PNLL será de responsabi-
lidade conjunta do Ministério da Cultura e do 
Ministério da Educação, com manifestação as-
segurada ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE), Conselho Nacional de Política Cultural 
(CNPC), representantes de secretarias estadu-
ais, distritais e municipais de cultura e educa-
ção, sociedade civil e setor privado.

Na prática, a lei protege a biblioteca em 
relação à descontinuidade entre um governo 
e outro, transformando as estratégias, metas e 
ações para todas as cadeias do livro em po-
lítica de Estado. “Muitas vezes a biblioteca 
é o primeiro equipamento cultural que fecha 
quando há troca de governo. Agora a socieda-
de civil tem um instrumento para cobrar que o 
planejamento seja seguido à risca”, comemo-
ra a secretária-executiva do Plano Nacional 
do Livro e Leitura, Renata Costa.

Segundo Renata, o passo mais importante 
a partir de agora é formar uma grande rede 
em todo o país, mas respeitando as particu-
laridades de cada região – que são diferentes 
entre si e também internamente, em cada 
município. “Estamos fazendo encontros com 
gestores públicos que lidam de alguma ma-
neira com o livro, em sete estados espalhados 
por todas as regiões, com oficinas práticas de 
sensibilização para que os planos estaduais e 
municipais sejam elaborados em alinhamento 
com os eixos principais do PNLL”, explica. A 
intenção é que cada plano contenha suas pró-
prias características e seja transformado em 
lei municipal ou estadual.

Entre as novas obrigações está o fortale-
cimento do Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (SNBP), vinculado ao Departamen-
to do Livro e Leitura, do Ministério da Cul-
tura. Isso se dará por meio de ações junto ao 
mercado editorial, inclusive com compras go-
vernamentais para o setor. Devem ser promo-
vidas ações de desenvolvimento das cadeias 
criativa (escritores, ilustradores, profissionais 
que criam a literatura), produtiva (editores, 
diagramadores, tradutores, livreiros) e media-
dora (bibliotecários, professores, mediadores 
de leitura, entre outros). 

Plano Nacional do Livro e Leitura será guia de normas

Foto Deposit Photos
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Entusiasmo é a palavra que melhor defi-
ne a forma como Ana Virgínia Pinhei-
ro, chefe do departamento de obras 

raras da Biblioteca Nacional, no Rio, encara 
a profissão. Pudera: foi na biblioteconomia 
que, ainda menina, viu a oportunidade para 
superar as dificuldades econômicas e sociais. 
O interesse surgiu quando frequentava a bi-
blioteca escolar e adorava viajar pelo mundo 
por meio da leitura. “Eu ficava encantada ao 
ver que a professora que trabalhava lá era 
paga para fazer aquilo”, conta.

“A biblioteconomia me salvou”, exalta, 
lembrando o desafio que enfrentou como 
mulher afrodescendente, ao concluir o ensi-
no superior nos anos 1970 e iniciar sua car-
reira no acervo mais importante do Brasil em 
1982. “Eu matava leões diariamente para ter 
minha competência reconhecida”, recorda.

A rotina no acervo de obras raras vai des-
de a manutenção e preservação de documen-
tos importantes (como manuscritos do século 
XII) ao contato com pesquisadores que mui-

tas vezes redescobrem uma bibliografia que 
se perdeu em meio a tantas citações ao longo 
do tempo. “A memória ficou rompida porque 
a pesquisa estava toda direcionada ao livro 

que acabou 
de ser pu-
blicado. Já 
vi profes-
sor fazendo 
doutorado 
na Europa 
e, ao retor-
nar, encon-
trar aqui os 
o r i g i n a i s 
das cópias 

consultadas lá”, revela, lembrando que o 
acervo tem origem na realeza de Portugal e 
foi adquirido quando da independência do 
Brasil, como parte do pagamento brasileiro 
pela desvinculação com a Corte.

Enquanto projeta a aposentadoria da fun-
ção de bibliotecária – garante que não dei-

xará de dar aulas enquanto tiver condições 
–, Ana Virgínia prepara a sucessão quali-
ficando os novos servidores da Biblioteca 
Nacional. “Como dizia Gonzaguinha: eu 
acredito é na rapaziada”, diverte-se. Assim 
como ela se considera salva pela profissão, 
acredita e repete sempre aos alunos que este 
é um caminho. 

“Os estudantes de biblioteconomia são, 
em sua grande maioria, pessoas de baixa ren-
da, afrodescendentes, residentes em comuni-
dades, subempregadas. Eu digo: a bibliote-
conomia vai te salvar, você só precisa de um 
bom aproveitamento em quatro anos”, relata. 

Para convencê-los, ressalta que o bi-
bliotecário hoje é um profissional com es-
paço garantido no mercado por força de lei 
graças à luta das associações, sindicatos e 
conselhos. “Vejo ex-alunos que antes não 
tinham dinheiro sequer para a condução até 
as aulas, no final do mês, e hoje passam fé-
rias em Paris. Estamos retomando a autoes-
tima do bibliotecário”, orgulha-se. 

P E R F I L

À frente do acervo que foi adquirido junto à Coroa Portuguesa, Ana Virgínia 
Pinheiro acredita na biblioteconomia como caminho para muitos jovens

Guardiã de obras raras

BIBLIOTECA 
NACIONAL

 TEM ACERVO 
DA REALEZA 

PORTUGUESA

Foto Márcio Mercante / Divulgação


