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Aracaju, 8 e 9 de junho de 2015

3º



O Projeto Bibliotecas em Rede, parceria entre o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
(SNBP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem como objetivo principal a 
articulação de rede entre profissionais de seis bibliotecas da grande Aracaju, em Sergipe, por 
meio da proposição e facilitação de debates acerca de suas práticas e experiências. Espera-se, 
com isto, diversificar as ações em cada biblioteca e ampliar a consistência e o embasamento 
das práticas já realizadas em cada uma das instituições participantes.

O ponto de partida do projeto foi o mapeamento do trabalho de bibliotecas em diferentes 
regiões do país que se destacam por suas práticas inovadoras e pela integração com suas 
respectivas comunidades. Em seguida, identificou-se em Sergipe um contexto favorável à 
intervenção do projeto devido à diversidade dos perfis de suas bibliotecas, a proximidade 
entre elas e o momento de constituição de Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

No primeiro semestre de 2014 foram feitas visitas para apresentação do projeto e 
formalização da parceria com as Secretarias de Cultura e a coordenação de cada Biblioteca. 
Estas visitas também serviram para que o projeto pudesse conhecer as equipes, suas práticas, 
dúvidas, desejos e, também, as atividades de cada uma.

O primeiro encontro entre os profissionais de todas as bibliotecas aconteceu nos dias 15, 
16 e 17 de julho de 2014 e reuniu representantes do Ministério da Cultura (MinC), Regional do 
MinC Bahia/Sergipe, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe, Secretaria Estadual 
de Cultura de Sergipe, Secretarias Municipais de Cultura de Aracaju, Barra dos Coqueiros e São 
Cristóvão, e profissionais das bibliotecas Clodomir Silva, Ivone de Menezes, Epifânio Dória, 
Livro Aberto, Aglaé Fontes de Alencar e Maria Helena Reis de Moura.

O segundo encontro aconteceu na Biblioteca Epifânio Dória entre os dias 15, 16 e 17 
de setembro de 2014, novamente reunindo os profissionais das bibliotecas e parceiros das 
instituições indicadas acima. O encontro promoveu espaço para a continuidade dos diálogos 
entre os trabalhadores de uma mesma biblioteca e entre as diferentes equipes. Também 
foi espaço de “abertura de novos horizontes”, com oficinas que buscaram oferecer novos 
repertórios de atividade para as bibliotecas. 

O terceiro encontro do Projeto aconteceu nos dias 08 e 09 de junho de 2015, também na 
Biblioteca Epifânio Dória. O objetivo deste último encontro foi retomar o histórico do projeto e 
encaminhar a continuidade de algumas ações pelo grupo de trabalhadores envolvidos, selando 
compromissos de trabalho com a gestão municipal e estadual de cultura. 



    Programação geral

8 de junho

Manhã: Linha do tempo das ações do Projeto, apresentação do 

mapeamento realizado com os usuários das bibliotecas, SMS Social, 

Cursos UFS e avaliação do processo

Tarde: Fala sobre o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e Grupos 

de Trabalho: ações de continuidade e criação da carta de Sergipe

9 de junho

Manhã: Conversa com os secretários e finalização do projeto



Manhã: Linha do tempo das ações do Projeto, 
apresentação do mapeamento realizado 

com os usuários das bibliotecas, SMS Social, 
Cursos UFS e avaliação do processo

8 de junho, 2015
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O 3º Encontro do Projeto Bibliotecas em Rede começou com um café da manhã com direito a 
curau caseiro. E logo as conversas começaram a se aquecer…

Após o café, reunidos em uma das salas da Biblioteca Epifânio Dória, foram abertos os trabalhos 
com uma rodada de apresentação. Muitas caras novas nos encontros, entre outros tantos participantes 
já envolvidos no Projeto a mais tempo – presentes representantes das seis bibliotecas envolvidas. 

Na parede da sala estavam dispostos, numa linha do tempo, os acontecimentos mais 
marcantes impulsionados pelo projeto: a linha partia do 1º Encontro passando pelo Folcloripe, pelas 
ações de intercâmbio entre as bibliotecas, pelos eventos de mediação de leitura, até chegar neste 
último encontro do Projeto. As ações estavam representadas pelos painéis de facilitação gráfica dos 
encontros, fotos e postagens do facebook. Os participantes foram então convidados a passear no 
tempo, relembrando as etapas vividas e retomando o processo construído por todos. 

Após essa retomada, a equipe da UFSCar apresentou os resultados parciais da pesquisa de 
mapeamento e diagnóstico das bibliotecas e seus usuários, umas das ações definidas no 
encontro anterior e desenvolvidas no 2º semestre de 2014. 

Retomando...
→ este grupo de trabalho teve como objetivo produzir e viabilizar um mapeamento detalhado da 

situação das bibliotecas, tanto no que diz respeito à infraestrutura quanto a relação com o público. 
As etapas deste processo foram as seguintes:

1) Estudar alguns documentos importantes sobre bibliotecas públicas. A ideia desse estudo é 
oferecer possibilidades e referências para construção dos instrumentos de mapeamento.

2) Construir uma pesquisa com usuários e potenciais usuários para saber considerações e 
vontades em relação às bibliotecas.

3) Produzir um instrumento de mapeamento das bibliotecas, pensando no seu espaço físico, 
equipe e atividades.

1º Encontro - 15 a 17 de julho

Folcloripe - agosto de 2014
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O produto dessa ação é um relatório detalhado sobre cada uma das bibliotecas integrantes do 
projeto e também o instrumento de pesquisa para ser oferecido a outros contextos.

A pesquisa contou com 128 usuários respondentes. A média de idade destes usuários é de 20 a 
34 anos, de um público essencialmente feminino (67%), com uma média de escolarização de superior 
incompleto (36%). 61% dos usuários relata que frequenta uma biblioteca com assiduidade e que a 
falta de tempo é o que pode dificultar essa presença. Quanto as ações consideradas relevantes para 
uma biblioteca, o maior número de respondentes demonstra uma preocupação com a formação 
das crianças e jovens no sentido de despertar o hábito de leitura. Questionados sobre o modo 
como desejariam ser informados de serviços e atividades das bibliotecas, o público que respondeu 
a pesquisa mostra preferência pelos meios virtuais – e-mail ou facebook – frente aos demais 
formatos de divulgação convencionais – cartazes e folhetos. Importante ressaltar que 57% do total 
de respondentes da pesquisa são da BPED. Os dados completos dessa pesquisa serão apresentados 
em relatório posteriormente. 

Intercâmbios - agosto de 2014

2º Encontro - 15 a 17 de setembro

Ainda inserindo novos pontos na linha do tempo, foi retomada a experiência do SMS Social 
que já está em desenvolvimento e se encerra no fim do mês de setembro. A ideia desta ação é fazer 
um experimento piloto de comunicação da biblioteca com seus usuários através de SMS (mensagens 
de texto), buscando divulgar as atividades de acordo com o perfil e o interesse dos frequentadores 
das bibliotecas. Por ser uma ação piloto, portanto experimental, será realizada com duas bibliotecas 
integrantes do projeto: a Biblioteca Epifânio Dória e a Biblioteca Livro Aberto – realidades bastante 
diversas que possam oferecer uma análise ampliada dos seus usos e possibilidades. A BPED está 
buscando 300 usuários que tenham interesse em participar dessa pesquisa e a Livro Aberto, 100 
usuários. Os trabalhadores envolvidos vão desenhar um plano de ação para esta comunicação e 
fazer uma verificação da mudança do acesso à biblioteca. Esse trabalho com as equipes está sendo 
conduzido pela UFSCar, e o registro desse processo e todas as análises serão compartilhadas para 
respaldar a articulação de uma possível continuidade, se isso for de interesse comum. 
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Em seguida, a Profª Telma de Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe, fez um relato 
dos cursos oferecidos na parceria com o Bibliotecas em Rede. Eles aconteceram em novembro 
e abordaram diversas áreas ligadas ao trabalho das bibliotecas. Os cursos buscaram oferecer uma 
teoria conectada com a prática, que pudesse alterar o trabalho e o funcionamento das bibliotecas, 
ofertando ferramentas para serem aplicadas no dia-a-dia. Telma ainda quer conhecer os efeitos 
destes cursos junto aos cursistas, especialmente os participantes do projeto.

Em seguida, revisitada a linha do tempo em todos os seus eventos, todos foram convidados a 
tecer considerações sobre esse caminho, refletindo sobre as conquistas e dificuldades, e de olho na 
construção de um plano de ação a se desenvolver a partir daquele momento. 

Ficou evidente nessa visualização um trabalho desenvolvido e potencializado pela atuação 
em rede dos trabalhadores. As atividades do projeto ofereceram estímulo e respaldo para uma 
intervenção nas realidades sedimentadas dos equipamentos. A oficina de mediação de leitura, 
oferecida no 2º encontro, é um dos impactos mais visíveis do projeto. O relato mostra o quanto 
mobilizou e animou os novos e dispostos mediadores de leitura. Os encontros periódicos também se 
mostraram essenciais para que esse trabalho acontecesse e tivesse continuidade. Algumas bibliotecas 
passaram a fazer reunião de equipe para melhorar a circulação das informações e a organização do 
trabalho, fazendo um exercício de diálogo e de mudança de gestão. O trabalho de sensibilização 
com os profissionais menos envolvidos foi algo que se deu de diferentes formas e em diferentes 
momentos: o compartilhamento das informações referentes aos encontros, as reuniões de equipe e 
os eventos, como o Folcloripe, produziram impactos positivos no engajamento das equipes.

Algumas questões abrem a nova etapa das discussões: 

Mediação de leitura
outubro de 2014

Como podemos nos organizar para 
dar continuidade e aprofundamento 
a algumas dessas ações e vontades? 
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Como nos fortalecer nessa articulação 
e gestão mais coletivizada e em rede? 

Como incorporar as mudanças 
vividas na rotina do trabalho? 

Como fazer com que o público 
participe mais das bibliotecas?

Como engajar os companheiros de equipe? 

Café da manhã - novembro de 2014

Cursos UFS - novembro de 2014

Como sensibilizar a gestão municipal e estadual?

Em que medida há liderança e em que medida há 
autonomia num funcionamento em rede?

Sônia, diretora do SEBP de Sergipe, acha o projeto encantador e demonstra grande interesse 
em dar continuidade. Porém ressalta que isso depende do envolvimento de todos e dos gestores 
municipais para que possam dar uma estrutura para a realização das novas ações. O sistema se 
preocupa com o fortalecimento conjunto de todos os atores para que se possam produzir ações 
contínuas. Seguir uma partilha em rede – de ações, conhecimento, etc. A vontade é de inovar, criar 
e se associar para garantir permanência. 

3º Encontro - 8 e 9 de junho de 2015
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Tarde: Fala sobre o Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas e Grupos de Trabalho: 

ações de continuidade 
e criação da carta de Sergipe

8 de junho, 2015
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Na parte da tarde a diretora do Sistema Estadual de Bibliotecas do Sergipe Maria Sônia Santos 
Carvalho falou sobre os desafios enfrentados pelo Sistema atualmente. 

Sônia começou sua apresentação falando sobre a ideia do Rubem Alves de uma “escutatória”, na 
busca de desenvolver a prática de ouvir o outro, de escutar com a mente silenciosa.

Na sequência, agradeceu a presença do Carlos Henrique Chenaud, da Regional do MinC, e a 
equipe da UFSCar pela execução deste projeto. Em seguida, apresentou a estrutura na qual o SEBP 
de Sergipe está inserido, fazendo um zoom do Ministério da Cultura até as bibliotecas municipais 
distribuídas pelo território de Sergipe. Sônia informa que 4 municípios de Sergipe foram selecionados 
para participar do Programa do Comitê de Democratização da Informação (CDI). 

A proposta do SEBP para essa nova etapa é de retomar 
as visitas técnicas para obter diagnósticos atualizados das 
bibliotecas e organizar encontros nos 8 territórios. Também 
buscarão oferecer cursos de capacitação e fóruns de debate 
para os trabalhadores. Por fim, estender as ações do Bibliotecas 
em Rede para todos os municípios sergipanos. 

Uma reivindicação importante é a oficialização do SEBP de 
Sergipe que ainda não aconteceu. Para essa institucionalização 
se faz necessária uma articulação política. Essa já é uma das 
pautas para o encontro com os secretários no segundo dia do 
encontro.
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De posse dessas informações, compreendendo a organização na qual estamos envolvidos, o 
grupo se encaminha para definir a continuidade das ações. Para isso dois grupos de trabalho são 
formados: um para pensar a continuidade das ações e outro para produzir a “Carta de Sergipe”, 
afirmando diretrizes e demandas que foram reconhecidas ao longo do caminho pelo coletivo. 

GT Continuidade das ações
Este GT retomou as ações realizadas ao longo do projeto e refletiu sobre quais delas 

teriam desejo e condição de dar continuidade. A partir disso, foram definidas 3 ações 
principais.

Folcloripe – Bibliotecas em Rede
Objetivo: fazer edições anuais do evento e organizar uma 2ª edição em agosto deste ano.
Serão 3 edições às 6ªs feiras do mês de agosto (dias 7, 14 e 21). Os grupos folclóricos 
serão mantidos (cada município leva um grupo), e novamente serão oferecidas algumas 
atividades lúdicas (brincadeiras, contação de história, etc.). Nesta edição não será realizado 
o cortejo e todas as atividades serão desenvolvidas em praças. 
A 1ª reunião de organização vai acontecer na 5ª feira, 25 de junho, as 9h com a presença de 
um responsável de cada biblioteca.

Curso para Auxiliar de Biblioteca
Objetivo: realizar um curso para auxiliar de biblioteca organizado e oferecido pelos 
trabalhadores das bibliotecas, a partir do conhecimento acumulado por eles em seu 
trabalho.
O curso começa com uma atividade em parceria com a UFS (tema: organização de acervo 
e formação de leitor). Depois serão realizados encontros mensais para continuidade das 
atividades formativas. Também será produzida uma apostila que 
colabore na aplicação prática do conteúdo. A última etapa é a 
implantação do Biblivre e um mutirão contínuo de catalogação 
dos acervos em todas as bibliotecas – pode envolver os estudantes 
de biblioteconomia da UFS. 
Na 6ª feira, dia 31 de julho, acontecerá o primeiro encontro para 
a organização do curso. Gilvan vai fazer o chamado e relembrar 
a todos.
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Roda e mediação de leitura
Objetivo: fazer mediação de leitura para o público das bibliotecas e a formação prática 

de outros profissionais em mediação de leitura. Também desejam atingir o público do EJA 
e da comunidade das bibliotecas. 

A atividade vai acontecer nas 6 bibliotecas com rodas e mediação aberta para o 
público, ao mesmo tempo, funcionando como capacitação de mediadores nas equipes. Elas 
acontecerão às 6ªs feiras em itinerância pelas bibliotecas. 

GT Carta de Sergipe
O GT de produção da carta se reuniu para produzir um documento a ser lido e entregue 

no dia seguinte, na reunião com os secretários municipais e estadual de cultura. Na carta 
constam compromissos para ambos os lados, gestão e trabalhadores, cada qual assumindo suas 
responsabilidades. 

Para finalizar essa primeira parte do 3º encontro, o grupo conjuntamente define a organização 
da manhã do dia seguinte:

- equipe da UFSCar faz uma breve apresentação do projeto;
- relato dos objetivos do último encontro;
- leitura da “Carta de Sergipe”;
- fala aberta aos secretários presentes;
- fala do representante da Regional do MinC;
- últimos combinados e avaliação do encontro e do projeto. 



13

Manhã: Conversa com os secretários 
e finalização do projeto

9 de junho, 2015
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Um café da manhã sergipano tipicamente junino abre as atividades do segundo dia do encontro 
reunindo todos os participantes e contando com a presença do Secretário de Estado da Cultura, Sr. 
Elder Barbalha, e membros de sua equipe. 

Essa atividade marca um importante momento do projeto, lembrando que só é possível articular 
ações de política pública com a presença do poder público. A presença do secretário estadual e seu 
interesse no projeto aponta uma possibilidade de parceria frutífera. Os secretários municipais, por 
diferentes motivos, não compareceram a este encontro. Cláudia Stocker, da BIAFA, começou fazendo 
a leitura da “Carta de Sergipe” ao secretário. 

Após a leitura, o secretário saúda o grupo e agradece pela importante parceria entre MinC, 
UFSCar e SEBP-Sergipe. Diz que fez um intensivo para conhecer o projeto e que se entusiasmou muito 
com a proposta. Relata uma percepção de que as bibliotecas não tem tido uma ação protagonista da 
cultura e que ele tem questionado essa visão. Diz que a situação está muito aquém do necessário e 
que é uma prioridade para sua gestão a melhoria dessas condições: “Muitas ações foram realizadas 
e outras estão sendo geridas e organizadas.” Por fim, salienta a importância das trocas entre as 
bibliotecas e do trabalho em rede que tem otimizado as melhorias e colaborado na organização e na 
efetivação da política pública. O secretário se diz empenhado na consolidação do Sistema Estadual 
e acredita que até o fim deste ano essa questão estará resolvida, abrindo assim a possibilidade do 
Sistema captar verbas e melhorar suas condições. 

Em seguida, Lindolfo Amaral, assessor especial da Secretaria Estadual de Cultura de Sergipe, 
ouviu o compartilhamento das ações dos grupos de trabalho. É importante ressaltar o foco das 
ações na circulação do aprendizado, equalizando o repertório dos trabalhadores, ao mesmo tempo, 
reconhecendo e valorizando o conhecimento de cada um. A proposta é realizar ações contínuas e 
integradas entre as 6 bibliotecas, ampliando gradativamente para um maior número de equipamentos 
e trabalhadores. 

Carlos Chenaud, representante da Regional do MinC, salienta alguns pontos que considera 
importantes no projeto, como por exemplo a metodologia dos encontros que dá condições para 
as trocas entre os trabalhadores, a importância do trabalho articulado para garantir um processo 
descentralizado, criado e gerido em conjunto. Declara estar à disposição para colaborar no que for 
possível. “Quanto mais pontos tiver a rede, mais forte ela se apresenta”.

Telma, da UFS, também se coloca a disposição para colaborar na continuidade do projeto e pede 
atenção aos GTs que são para ela o instrumento de garantia da permanência da articulação em rede.

Para finalizar, os participantes fazem a avaliação escrita do encontro e do projeto.
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Outras considerações

Infelizmente, apenas o Secretário Estadual de Cultura esteve presente

Não foi 5 para a conversa pela ausência dos demais secretários

O encontro foi uma ótima iniciativa e ficamos felizes com a presença de todos os 

participantes desse projeto, esperamos que se realizem de forma contínua tudo o que foi 

abordado em nossas reuniões

Os secretários não vieram

O projeto é um marco excepcional para o desenvolvimento de uma dada comunidade 

local. Entretanto, requer uma participação mais aguerrida dos secretários municipais

O 3º Encontro, não diferente dos anteriores, foi muito produtivo mantendo claro 

os objetivos propostos, as equipes específicas conseguiram estabelecer metas para 

cumprimento a longo prazo, o que significa manter conectada a rede de 

pessoas que o projeto consegui estruturar.

“

Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

”
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Planilha1

Página 3

1 0

2 0

3 1

4 5

5 10

Como você avalia: Linha do tempo das 
ações do projeto

1

2

3

4

5

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

Como você avalia seu aproveitamento no encontro? 

Como você avalia as atividades?
Linha do tempo das ações do Projeto

Como você avalia as atividades?
Fala sobre o SEBP - Sergipe

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Planilha1

Página 1

Como você avalia seu aproveitamento no Encontro

1 0

2 0

3 2

4 3

5 1

1

2

3

4

5

Nota / Respondentes

1 - 0

2 - 0 

3 - 2

4 - 3

5 - 1 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0

2 - 0 

3 - 1

4 - 5

5 - 10 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0

2 - 0 

3 - 1

4 - 6

5 - 9 J

L

Planilha1

Página 2

Como você avalia: Fala sobre o SEBP
1 0

2 0

3 1

4 6

5 9

1 2

2 0

3 6

4 5

5 4

Como você avalia: Conversa com os 
Secretários

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

3

2

1

10
5

1

96
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Planilha1

Página 4

1 0

2 0

3 2

4 5

5 10

Como você avalia: Grupos 
de trabalho: Ações de 
continuidade e Carta de 
Sergipe

1

2

3

4

5

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

Como você avalia as atividades?
Grupos de trabalho: Ações de continuidade

e Carta de Sergipe

Como você avalia as atividades?
Conversa com secretários

Nota / Respondentes

1 - 0

2 - 0 

3 - 2

4 - 5

5 - 10 J

L

Nota / Respondentes

1 - 2

2 - 0 

3 - 6

4 - 5

5 - 4J

L

Planilha1

Página 2

Como você avalia: Fala sobre o SEBP
1 0

2 0

3 1

4 6

5 9

1 2

2 0

3 6

4 5

5 4

Como você avalia: Conversa com os 
Secretários

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5 10

2

4

5

2

6


