
32º PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SC 

Reunião Temática Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina - 

SBPSC: ações e informações para a integração.  
 

CARTA À FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - FCC 

 

À Presidente da FCC 

Sra. Maria Teresinha Debatin 

 

Prezada Senhora,  

 

Durante a reunião temática do Sistema de Bibliotecas no 32º Painel Biblioteconomia 

em SC, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2014, em Lages - SC, o grupo de 

bibliotecários de bibliotecas públicas debateram e encaminham a vossa senhoria as seguintes 

recomendações e solicitações:  

  

 1º Foi discutida a alteração do Decreto Nº. 1.572 de 1º de agosto de 2008, que institui 

o Sistema de Bibliotecas Públicas de SC, e o grupo recomenda a alteração do decreto, tendo 

em vista que não se trata apenas de uma regulamentação de Regimento Interno, envolve a 

legalização do Sistema perante outras instituições que serão parceiras no comitê gestor, por 

exemplo. Com essa alteração no Decreto, o Sistema fica mais fortalecido perante seus pares 

e a sociedade, com poder de deliberação nas decisões que envolvem políticas públicas para 

a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas.  

  

 2º O grupo recomenda que o Sistema seja fortalecido pelo Plano Estadual do Livro, 

Leitura, Literatura e Bibliotecas, dentro de uma política estadual para a área, tendo em vista 

que o Estado não tem dado a devida atenção para esta temática ao longo dos últimos anos.  

  

 3º Recomenda-se também que o Estado, através da Fundação Catarinense de Cultura 

esteja a frente da elaboração do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, por 

meio do Fórum Leitura. Este Fórum está, atualmente, coordenado pela iniciativa privada. 

Entendemos que é dever do Estado, em parceria com a sociedade civil, elaborar as políticas 

públicas para a área. 

  

 4º Recomenda-se que se volte os olhares para as discussões apresentadas dos 

demais grupos em eixos: social, educacional e tecnológico, que em relato apresentaram os 

seguintes dados: 

 

EIXO SOCIAL:  houve a mediação da professora Magda Chagas (UFSC) e  auxilio da 

bibliotecária Andreia Sousa da Silva (ACB). Foi apresentado o trabalho “Bibliotecas Prisionais 

e a construção da cidadania: práticas bibliotecárias em favor da inclusão social”. O grupo 

percebeu que o trabalho nos presídios deverá ser um campo de luta social e política para 

concretização dos trabalhos dos bibliotecários nessas instituições. Inclusive considerando o 



medo que a maioria dos profissionais sente ao pensar em atuar com esse grupo de pessoas. 

Na continuidade das discussões, foram destacados que os bibliotecários precisam de maior 

apoio governamental e para tanto, precisam de maior aproximação com os grupos políticos. 

Foi discutido também a necessidade de projetos em bibliotecas públicas voltados a 

comunidade ou levarmos a comunidade para a biblioteca. 

 

EIXO EDUCACIONAl:   mediado pelas professoras Marta Lígia Pomin Valentin (UNESP) e 

Daniella Pizarro (UDESC). Iniciou a apresentação do trabalho "O bibliotecário em face das 

transformações sociais: de guardião a um profissional desinstitucionalizado" por Jorge 

Santana (UFES) cujo objetivo do trabalho foi propor reflexões acerca das competências e 

ambições dos bibliotecários ao longo do tempo.   Na discussão, Valentim falou que 

para organizar o projeto pedagógico de um curso tem que fazer um equilíbrio das áreas, por 

esse motivo falta algumas disciplinas e questões abordadas especificamente nos cursos de 

graduação. Também foi exposto que para abrir vagas em bibliotecas escolares e públicas é 

necessário formar profissionais que tenham esse perfil, pois não se deve trabalhar num 

espaço assim quem não gosta. Foi proposto que se tenha uma formação específica no último 

ano do curso como: biblioteca escolar, especializada, empreendedor, gestor para que o 

profissional saia bem melhor preparado no mercado.  

 Como ponto forte do eixo educacional foi colocado: existência de conteúdos 

programáticos voltado para ação empreendedora do bibliotecário, extremamente importante 

para promover a proatividade profissional, o bibliotecário catarinense conta com uma 

associação (ACB) forte que promove a integração profissional, o engajamento dos docentes é 

decisivo para a formação profissional em termos político, social e ético, pois se constituem 

em líderes para os alunos, há a formação do bibliotecário com perfil para atuar em bibliotecas 

escolares e centros culturais, existem eventos profissionais realizados no Estado de SC que 

promovem a socialização de conhecimento, integração entre os bibliotecários e a reflexão 

sobre a área, integração entre os cursos e a ACB na formação do aluno de Biblioteconomia, a 

formação profissional tem propiciado que bibliotecários assumam postos de trabalho em 

contextos não tradicionais. É importante a parceria constante em SC entre CRB, ACB e 

Sistema  em SC para fortalecimento da profissão.  

 

EIXO TECNOLÓGICO: representantes de diversas instituições (Biblioteca Pública-FCC, 

UNIPLAC, UDESC, UEL, UDESC, UNESP, UNIRIO, SENAI e SENAC) assistiram a 

apresentação do trabalho de Maristela Mendes “Utilização do Facebook pelas bibliotecas 

públicas municipais do Estado de Santa Catarina”, o que gerou diversas reflexões sobre a 

temática e o uso da mídia social em instituições públicas e privadas. Discutiu-se a 

importância das bibliotecas criarem oportunidades de socialização da informação e utilização 

efetiva das mídias sociais existentes. Importa conceituar aqui Redes Sociais (as pessoas 

interligadas) e Mídias Sociais (as plataformas utilizadas para esse interligar, ex.: Facebook, 

LinkedIn, entre outros). Questionou-se acerca de possíveis soluções para orientar bibliotecas, 

gestores, funcionários e usuários (leitores e interagentes) na correta utilização das mídias.  

Uma afirmativa chama a atenção: “O Facebook pode ser explorado para não ser apenas um 

mural, ele pode ser usado para trabalhar outros meios que possibilitem o trabalho efetivo com 



a informação, campanhas, entre outros fatores de impacto com a informação” (Comunicação 

Oral). Essa discussão foi levantada diante do panorama real das instituições brasileiras. Elas 

ficam entre a proibição e a permissão do uso das ferramentas, diante de vários fatores, como: 

rigidez na aceitação das implantações das tecnologias com restrições no uso de plataformas 

colaborativas; entre outros, em instituições faz com que o serviço por esses meios venham a 

cair no descrédito - em muitos casos a assessoria de comunicação fica como responsável e 

não consegue atualizar todas as informações; os bibliotecários são, também, gestores de 

informação, capazes de gerir essas ferramentas com informações reais e precisas, sem falar 

em utilitárias para o público fora das quatro paredes.  

Como sugestões neste eixo em fazer um planejamento e criar políticas de informação 

internas para fundamentar e apoiar as ações de melhorias e inovações tecnológicas. Aprovar 

internamente e nas esferas maiores (órgãos superiores). Ter estudos realizados 

recentemente para poder dar um respaldo com a participação dos usuários e para justificar o 

uso das mídias. Fica a reflexão de como podemos nos aproximar dos interagentes que estão 

conectados e ofertar nossos produtos e serviços informacionais? Os bibliotecários e demais 

profissionais da informação têm o desafio de ser um profissional 2.0 – colaboratividade e 

cooperação – e de pensar em formas de como trazer o leitor para mais perto das unidades de 

informação. A realidade das unidades de informação é híbrida, ela lida com materiais 

impressos, eletrônicos, digitais e virtuais. Onde os profissionais encontram barreiras em seu 

campo de atuação? Como as instituições Públicas estão lidando com esta nova realidade de 

transparência na informação e aproveitamento destas mídias? Essas reflexões não se 

fecham e abrem caminhos para muitas outras, que levam a mudanças. 

Atenciosamente, 

   

 

Grupo de Bibliotecários de Bibliotecas Públicas de SC. 

 

 

 

  Presidente 

Associação Catarinense de Bibliotecários 


