
2º Encontro do Projeto Bibliotecas em Rede

Aracaju, 15 a 17 de setembro de 2014

2º



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. Essas diferentes ações são sempre pensadas 
no sentido de fortalecer a rede entre as bibliotecas, criando e executando novas ações de 
fortalecimento do trabalho que já vem realizando conjuntamente.



    Programação geral

15 de setembro

Manhã: apresentação do Sistema Municipal e Estadual e Bibliotecas 

Públicas + visita à Biblioteca Central

Tarde: visita a Arapiraquinha (denominação dada às bibliotecas públicas 

do município)

16 de setembro

Manhã: mesas de café e diálogo com Elisa Machado, coordenadora do 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

Tarde: Oficinas temáticas: mediação de leitura e desenvolvimento de 

coleções

17 de setembro

Manhã: diálogo com Secretários de Cultura: gestão e planejamento 

para bibliotecas na gestão atual  (municípios e estado) e conversa 

sobre futuro

Tarde: Continuidade das conversas sobre futuro



Primeiro momento: Visita à Arapiraca - AL
15 de setembro, 2014
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A visita à Arapiraca surgiu para colaborar na reflexão e no olhar sobre 

o próprio fazer das bibliotecas. A aposta é que conhecer outras iniciativas, 
com seus êxitos e dificuldades, colabora no olhar crítico em relação à 
própria experiência, possibilitando uma outra visão sobre o cotidiano do 
trabalho, sobre as escolhas e possibilidades de realização das equipes das 
bibliotecas.
* A escolha por Arapiraca se dá pela proximidade não só 
geográfica como também de realidade e contexto com as 
bibliotecas envolvidas do Projeto.

Objetivos da atividade

Conhecer a história e experiência de organização de outras redes ligadas às bibliotecas

Conhecer o trabalho e a infraestrutura das bibliotecas públicas conhecidas como Arapiraquinhas

Atividade

O dia de viagem começa cedo. Instalados no ônibus, os participantes se dirigem a primeira 
atividade do encontro que acontecerá no II Centro de às Escolas de Tempo Integral – Arapiraca/
AL. Na plateia estavam reunidos os trabalhadores das bibliotecas inseridas no Projeto, a equipe da 
UFSCar e trabalhadores da cultura de Arapiraca. Também contamos com a presença de Elisa Machado, 
coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e de Carlos Henrique Chenaud, da Regional 
Bahia/Sergipe do MinC, Wilma Nóbrega, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas 
do Estado de Alagoas e do Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura (SMBLLL) e 
Wagno Godez, diretor de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), além 
de representantes de outros projetos do MinC.

Na ocasião foi feita uma breve apresentação do Projeto Bibliotecas em Rede, e também pudemos 
ouvir o relato de Wilma sobre a forma de organização e sobre as ações do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas do Estado de Alagoas.

Em seguida, fomos visitar as obras da 
Biblioteca Central e pudemos conversar 
com Wagno Godez sobre as articulações 
e mobilizações da população em torno da 
cultura, o que possibilitou, por meio das 
conferências de cultura, o início dessas 
obras. A pressão da população indicava 
a necessidade de mais atenção com as 
bibliotecas da cidade. 
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Após o almoço, o grupo se deslocou para duas Arapiraquinhas, nos bairros Primavera e Novo 
Horizonte. Lá, puderam conhecer como as equipes fazem a gestão de seus espaços, sua infraestrutura 
e atividades, como se dá a relação com a gestão local etc.

As bibliotecas são pequenas casinhas com uma 
decoração simples. Na sala principal, estão dispostos os 
livros em estantes, almofadas coloridas, alguns artesanatos 
e bonecos , e bastante espaço para a leitura. Além deste 
espaço, contam com um telecentro e uma sala multimídia. 
O mês de setembro tinha como tema o livro “O pequeno 
príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, portanto todas as 
bibliotecas estavam com uma decoração com desenhos e 
trechos retirados do livro.

As equipes que contam com profissionais de áreas 
diversificadas, apresentaram algumas das atividades 
que realizam com o público espontâneo e com os grupos 
agendados. Contação de história com dobradura, o uso dos 
“sussurradores de poesia”, entre outras ações. 

“Que bom que a metodologia 
da equipe para com os 

trabalhos, a ideia da visita à 
Arapiraca - AL, etc.”*

“Visita à Arapiraca 
(novos olhares de trabalho 

nas bibliotecas)”*

87% dos participantes avaliaram 
positivamente essa atividade.

Avaliação da atividade * Trecho retirado de avaliação respondida 
pelos participantes ao final do evento.
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Segundo momento: Mesas de café
Reflexões sobre o projeto

16 de setembro, 2014
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Este momento se utilizou da metodologia conhecida como “world 

café” para promover uma reflexão sobre o desenvolvimento do projeto 
até o momento presente. A rotatividade dos participantes, a disposição 
em grupos pequenos e as “toalhas de papel” para desenho e registro, 
garante voz a todos, desarticulando as dinâmicas de relação pré-
estabelecidas. A equipe executora do projeto esteve presente nas 
mesas garantindo a circulação da palavra e o registro das conversas.
* A presença da Elisa Machado (SNBP) e do Carlos Henrique 
Chenaud e da Cris Alves da Regional Bahia/Sergipe do MinC 
possibilitou uma avaliação e reflexão mais ampla das ações, 
transitando entre as diferentes esferas envolvidas no projeto.

Objetivos da atividade

Fazer uma avaliação conjunta sobre o projeto, suas ações e impactos nas bibliotecas

Propiciar tempo e espaço para um acolhimento e reconhecimento das equipes

Atividade

Sob as mesas, toalha de papel e 
canetinhas, comidinhas e bebidinhas, um 
mediador e os nomes dos participantes 
que deveriam se sentar em cada uma 
delas. Três rodadas de perguntas para 
fomentar as conversas.
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Primeira pergunta: 

O Folcloripe foi bem avaliado pelos envolvidos. Uma ação prática que gerou o entrosamento 
entre as equipes e a possibilidade de conhecer outras bibliotecas. A organização do evento foi se 
aprimorando a cada “edição”, a partir das avaliações entre as equipes, mesmo não contando com 
a participação de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, foi apontado que o objetivo inicial dos 
Folcloripe – divulgação das bibliotecas, do livro e o incentivo à leitura – ficou em segundo plano. A 
avaliação indica que a questão do folclore e das manifestações artísticas de sobressaíram.

Os eventos geraram um aumento do público espontâneo, principalmente nas bibliotecas de 
Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, já que nessas cidades as atividades aconteceram na frente 
da biblioteca. Contudo, depois do evento, como não houve uma oferta constante de atividade, as 
equipes sentiram que o público não se manteve.

Já sobre o intercâmbio, no qual as equipes conheceriam o cotidiano das bibliotecas, os 
trabalhadores sentem que aconteceu de forma tímida, por falta de organização entre as bibliotecas 
e que deve ser repensado e aprofundado.

Por fim, no que diz respeito a visita à Arapiraca, a atividade foi avaliada de forma muito positiva 
por ter possibilitado conhecer uma outra experiência num contexto social semelhante. Olhando sua 
prática, sugerem “reclamar menos” da realidade mobilizando a comunidade na alteração da situação 
das bibliotecas.
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Segunda pergunta: 

Sobre essa questão, os participantes relatam ainda ser difícil avaliar os impactos devido à 
proximidade com as ações e experiências. Mas já notam a importância e a vontade de realizar mais 
ações coletivas e em rede entre as bibliotecas. Percebem que uma parte das alterações no cotidiano 
e realidade não dizem respeito à mais verba necessariamente, e sim a uma maior mobilização e 
empenho. Sobre a construção desse envolvimento dos trabalhadores e das equipes, destacam alguns 
pontos importantes: a ação de um coordenador, como um líder que agrega a equipe em busca de 
um ideal comum; a importância da realização de reuniões periódicas de equipe, organização que 
passou a ocorrer em algumas bibliotecas; a amizade e o entrosamento entre as equipes; realização 
de encontros formativos entre as equipes; e, por fim, o diálogo com os gestores para construir um 
alinhamento e a viabilidade das mudanças. 
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Terceira pergunta: 

Há uma construção de sentido comum sobre os encontros do projeto: compreendem a 
importância dos momentos de troca de experiência e de aprofundamento conceitual em torno do 
trabalho das bibliotecas. Além desta dimensão de articulação, entre os trabalhadores, pensam sobre 
como aprofundá-la e expandi-la à população, aos artistas e trabalhadores do meio da cultura e às 
instâncias governamentais. Ou seja, um trabalho que se dá desde as equipes até à gestão, alinhados 
na melhoria da ação dos equipamentos. 

 

87% dos participantes avaliaram 
positivamente essa atividade.

Avaliação da atividade
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Terceiro momento: 
Diálogo com Elisa Machado 

16 de setembro, 2014
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A conversa com Elisa Machado buscou construir uma compreensão 

mais profunda sobre o trabalho das bibliotecas públicas inserindo-a 
nos sistemas que garantem sua efetivação. Compreendendo o papel e 
lugar que ocupa nesse sistema, as equipes podem transitar 
de forma mais consciente na busca a concretização dos seus 
objetivos frente a biblioteca e ao incentivo à políticas de 
valorização do livro e da leitura.

Objetivos da atividade

Conhecer a forma de organização do SNBP

Refletir sobre a atuação das equipes e bibliotecas dentro do contexto do SNBP

Compreender a atuação em rede no contexto das bibliotecas públicas

Atividade

Este momento do encontro contou com uma conversa conduzida por Elisa Machado, 
coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério da Cultura, para apresentar 
a lógica e organização de um sistema que pode ser implementado dentro do município, estado ou 
na federação.

Elisa destacou que se sente participante do projeto, uma vez que está próxima da gestão e 
que o contato com o que acontece na ponta impacta e gera indicativos para a política pública no 
geral. Essa atenção no olhar é uma possibilidade de aprimorar as ações realizadas e saber onde 
os investimentos da cultura podem ser feitos. Sinaliza uma compreensão de que os investimentos 
são mais dedicados a infra-estrutura das bibliotecas, muitas vezes esquecendo da importância da 
formação das equipes. Por isso é importante que o recurso deste projeto seja monitorado e as ações 

constantemente avaliadas como uma maneira mais 
efetiva de mostrar a relevância e orientar o aporte de 
recursos públicos. 

Nesse sentido, o SNBP quer capacitar as 
bibliotecas na produção e escrita de projetos para 
viabilizar ações que proporcionem mudanças reais 
nas bibliotecas públicas. Nesse contexto, surge o 
Bibliotecas em Rede, um projeto que está inserido na 
ideia de “modernização da biblioteca”, entendendo 
que não basta investir na infraestrutura dos espaços, 
mas também que é fundamental modernizar e 
melhorar os serviços oferecidos pelas bibliotecas.
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Pensando na importância do Folcloripe, Elisa retoma o Plano Nacional de Livro e Leitura que tem 
como diretrizes o trabalho coletivo, a reprodução e disseminação de boas práticas das bibliotecas. 
Coloca o evento como uma ação a ser realizada no âmbito do sistema estadual, virando um momento 
de mobilização e engajamento ainda mais amplo.

Por fim, fala da atuação em rede: “É apenas pensando e atuando em rede que será possível 
aprofundar as diretrizes da política e acionar os órgãos governamentais para realizar os investimentos 
necessários nas bibliotecas.” 

“Tivemos a 
presença de Elisa Machado, 

que esclareceu aspectos impor-
tantes para o desenvolvimento 
das atividades nas bibliotecas 
públicas de forma simples.”

87% dos participantes avaliaram 
positivamente essa atividade.

Avaliação da atividade * Trecho retirado de avaliação respondida 
pelos participantes ao final do evento.
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Quarto Momento: Oficinas
16 de setembro, 2014
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Oficina de desenvolvimento de coleçõesOficina de mediação de leitura 

 
A realização destas duas oficinas veio no sentido de 

ampliar o repertório e aprofundar o conhecimento em 
relação à práticas que já ocorrem nas bibliotecas. Esse 
momento de adensamento conceitual é a possibilidade de 
rever o trabalho que vem sendo feito pelas equipes e como 
estímulo para pensar novas formas de atuação junto à 
comunidade.

Objetivos da atividade

Oferecer repertório de atividade para as bibliotecas

Possibilitar reflexão sobre a prática e instrumentalizar os trabalhadores para a mudança do 

cotidiano das bibliotecas

Atividade

Na tarde do segundo dia, foram oferecidas duas oficinas e os participantes puderam escolher a 
atividade de seu interesse.
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Oficina de mediação de leitura

A oficina de mediação de leitura oferecida pela Ana Elisa Alves, d’A Cor da Letra, buscou 
apresentar aos trabalhadores das bibliotecas mais uma atividade possível de ser desenvolvida na 
busca de incentivar o livro e a leitura. A oficina começa na ornamentação da sala: um tapete com 
muitos livros dispostos ao alcance dos participantes. Diferentes temas, tipos, tamanhos e cores de 
livros infantis, atraentes inclusive a todos os adultos. 

Ana explica os fundamentos da mediação de leitura colocando em prática essa ação. Lê durante 
toda a oficina vários dos livros ali dispostos, servindo-se de exemplo bastante acessível às equipes. 
Insere a leitura na perspectiva da formação do cidadão, que por meio do acesso à escrita e à leitura 
aumenta sua participação na sociedade. Relata que a leitura chega às pessoas, principalmente por 
dois caminhos: pela escola e pela cultura. Ambas são educativas, mas são realizadas e esperam 
resultados de forma distinta. A escola tem uma obrigação quanto ao conteúdo aprendido, precisa 
verificá-lo. Já a biblioteca, como equipamento primordial da cultura, é mais livre. Não pressupõe um 
conteúdo específico a ser aprendido, assume portanto uma compreensão variada frente as diversas 
questões humanas apresentadas pelos livros; não há um certo ou errado. 

Entre os fundamentos da mediação de leitura, Ana destaca:

a importância da disposição dos 
livros de forma acessível aos leitores.

um repertório variado levando 
em consideração diferentes 

autores, editoras, ilustradores, 
gêneros, épocas, etc.

no tapete, sugere-se a oferta de 
2 livros por cada participante.

não há um local na qual 
ela não pode acontecer, já 
que o espaço da mediação 
é o encontro entre leitor, 

ouvinte e livro.
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A diferença entre a mediação de leitura e a contação de história se coloca com muita clareza. 
Para a mediação, o “astro” é o livro e não o contador. Busca-se o encontro e não a performance. 
E este se dá de forma mais próxima, mais afetuosa. Na contação de história, muito utilizada pelas 
bibliotecas, o adulto com as suas palavras reconta, cria, imagina a história para a criança, utiliza o 
seu próprio repertório. Esse texto é mutável, varia de acordo com quem conta. Já na mediação de 
leitura, o adulto empresta a sua voz para transmitir um texto do livro. O autor do livro é quem define 
um texto escrito. Esse texto é permanente, imutável. Há uma confiança nas palavras e no texto para 
que ganhem vida por si só.

Oficina de desenvolvimento de coleções 

A oficina de desenvolvimento de coleções foi oferecida pela Profª Drª Telma Carvalho da 
Universidade Federal de Sergipe, parceira da UFSCar no Projeto Bibliotecas em Rede. A professora 
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discorreu sobre o processo de definição e aquisição de acervo para a biblioteca identificando etapas 
e características importantes na condução desse caminho. Entre os pontos levantados, falou da 
importância das decisões serem tomadas de forma participativa, entre coordenação e equipe, também 
pensando ações que possibilitem a participação da comunidade na escolha do acervo. Quanto mais 
clara for a gestão e a política de aquisição de livros, maior autonomia de ação e responsabilidade 
pelo trabalho por parte dos funcionários tende a acontecer. 

Sobre o desenvolvimento de coleções, sugere as seguintes etapas:

Garantir uma doação passiva e ativa de livros.
A orientação técnica é de não receber doações sem antes ter 
contato com uma lista que contenha nome do autor, título e 
edição.
A alternativa da Biblioteca Epifânio Dória tem sido a de receber 
a doação, pedindo ao doador que assine uma autorização 
garantindo autonomia à biblioteca para que dê o uso ou o fim 
que julgar pertinente àquelas obras.

Fazer um inventário a cada 3 anos.
Fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa das 
obras.

Definir uma política de preservação e 
cuidado com o acervo, fazendo capacitação 
dos trabalhadores para sua efetivação e 
campanhas de conscientização com o público. 
O descarte precisa ser autorizado pela 
comissão de seleção.
Antes do descarte final, sugere-se retirar 
o material do acervo a fim de verificar se 
há solicitação daqueles livros por parte do 
público.

Definir formas de consulta à comunidade. 
Depois do diagnóstico, definir as prioridades da 
biblioteca para adequar seu acervo.

Organizar critérios para a seleção assegurando imparcialidade do 
bibliotecário, e levando em consideração atualidade, relevância, custo, 
variedade de estilo, época, autor, gênero, entre outros.
Definir uma comissão de seleção, garantindo a representação dos usuários.
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Ao fim da oficina, os participantes sugerem a realização de permutas de livros entre as bibliotecas 
e o compartilhamento sobre a política de doações de cada equipamento. 

“Oficinas, intercâmbio 
entre as bibliotecas, 

programação.”*

“Que bom que... as 
oficinas, conversas 

abertas.”*

Avaliação da atividade * Trecho retirado de avaliação respondida 
pelos participantes ao final do evento.

79% dos participantes avaliaram 
positivamente essa atividade.

Vale destacar que as duas oficinas oferecidas foram 
avaliadas através de uma mesma pergunta.

No campo de sugestões, os participantes 
manifestaram o desejo de participar de mais 

oficinas e sugeriram algumas temáticas:
“Continuar com as oficinas.”

“Que tal se no próximo encontro 
participarmos de uma oficina prática de 

ações de mediação de leitura, e oficina de 
como podemos usar as mídias em favor da 

biblioteca.”
“Continuar com as oficinas, porque as 

atividades que fizemos foram todas 
proveitosas.”

“continuar com as oficinas.”
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Quinto Momento:
Conversa com os secretários

17 de setembro, 2014
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Nesse momento, os trabalhadores puderam se encontrar com os 

responsáveis pela gestão municipal e estadual da política de cultura. 
Com a participação dos representantes regionais do MinC e da equipe 
da UFSCar, buscaram conhecer a política ligada às 
bibliotecas num espaço de horizontalidade e abertura. 
O objetivo: pensar e construir uma ação que possibilite 
um trabalho articulado na política como um todo. 

Objetivos da atividade

Conhecer a atual política de cultura dos municípios

Dialogar sobre as intersecções, encontros e desencontros dessa política

Construir uma ação articulada que vise a melhoria do serviço oferecido pelas bibliotecas

Atividade

Neste momento foi organizada uma mesa para os secretários das cidades envolvidas no Projeto 

Bibliotecas em Rede apresentarem a atual política de cultura dos municípios, focados principalmente 

nas ações pra bibliotecas. Estiveram presentes a Professora Aglaé Davila, Coordenadora da FUNCAJU, 

Dilene Job, Secretária de Cultura de São Cristóvão e Mirian Elorza, coordenadora do SEBP/SE 

representando a Secretaria Estadual de cultura de Sergipe.

A secretaria da FUNCAJU apontou a criação de uma terceira biblioteca municipal dentro do 

Centro Cultura de Aracaju com foco na cultura sergipana. A secretaria de São Cristóvão apontou a 

importância e relevância do Folcloripe e disse que esse é um caminho de investimento, uma vez que 

a biblioteca ainda não tem relevância social e apenas com a população envolvida e mobilizada isso 

será possível. A secretaria estadual apresentou o andamento da construção do PELL/SE e os desafios 

de integração das bibliotecas na lógica de sistema.
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Carlos Henrique Chenaud, da Regional Bahia 
e Sergipe do MinC, questionou sobre o andamento 
dos planos municipais e estaduais de cultura, e ficou 
nítido o quanto este tema ainda é embrionário na 
realidade sergipana. 

De maneira geral a atividade cumpriu o papel de criar 
e garantir espaço de aproximação da gestão pública com os 
trabalhadores de bibliotecas, inseridos nas políticas de cultura. 
Por se tratar de uma ação quase inédita, é necessário reconhecer que a 
timidez e o silêncio ainda predominaram durante a atividade, bem como 
o receio, por parte dos gestores, de promover conversas no âmbito do 

planejamento, e não apenas da prestação de contas. Do 
ponto de vista do Projeto Bibliotecas em Rede, mudanças 
nesse sentido só devem acontecer mediante a  realização 
periódica de diálogos entre as equipes e os gestores, e da opção 
política por uma gestão compartilhada das políticas públicas. 

“Coordenadores e secretários 
não estiveram presentes para 

pensar no futuro.”*

“Para que o secretário 
seja mais claro com 

nossas bibliotecas.”*

70% dos participantes avaliaram 
positivamente essa atividade.

Avaliação da atividade * Trecho retirado de avaliação respondida 
pelos participantes ao final do evento.

Essa foi a atividade com menos avaliação positiva 
do encontro, destacando os comentários ao lado.

“Que tal se todos os 
secretários estivessem 

presentes.”*
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Sexto Momento:
Próximos passos

17 de setembro, 2014
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Após uma série de reflexões que transitam entre o campo mais 

objetivo e prático e o campo mais reflexivo e teórico, os participantes são 
convidados a intervir novamente sobre a sua prática. Como coletivamente 
escolhem agir sobre seu contexto? Num caminho entre a 
idealização e a viabilidade, constroem um plano de trabalho 
para si e para seus parceiros consolidando um entrosamento 
e uma postura de intervenção sobre a realidade .

Objetivos da atividade

Relembrar os combinados anteriores

Levantar novas possibilidades de ação

Pensar em qual ação o grupo escolhe por força

Organizar a articulação após o encontro

Atividade

O convite para pensar os próximos passos vem a partir da retomada dos combinados e da reflexão 

sobre o desdobramento das propostas do 1º encontro e dos novos estímulos deste 2º encontro (entre 

eles, a visita à Arapiraca, a conversa com Elisa Machado e as oficinas de desenvolvimento de coleções 

e mediação de leitura). A pergunta que se coloca é: quais outras propostas de ação aparecem para os 

participantes e/ou o que se deseja continuar ou aprofundar?

Conversa vai, conversa vem, e três grupos de trabalho foram criados para pensar as estratégias 

para o próximo período: GT de intercâmbio entre bibliotecas, GT de evento e GT de mapeamento e 

diagnóstico. Os dois primeiros acabaram fundidos, pois pensaram ações que dialogavam e coincidiam. 

A seguir o relato das definições que foram retiradas de cada grupo:

GT de intercâmbio entre bibliotecas e 
evento:

→ o mote escolhido por este grupo foi a experimentação prática da 

mediação de leitura, seja pra divulgar o trabalho das bibliotecas e 

comemorar os 40 anos da BIAFA, seja para garantir a circulação dos 

trabalhadores entre as diferentes bibliotecas. Por essa confluência, 

optou-se por fundir os dois grupos, reduzindo o tamanho da 

proposta de cada um, mas ao mesmo tempo viabilizando que as 

ações contemplem todos os combinados. Na prática, ficou assim: 
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- Serão realizadas 3 ações de mediações de leitura em 3 bibliotecas (a serem definidas). A ideia 

é que seja conduzida por uma equipe composta por uma pessoa de cada biblioteca, avaliando a 

disponibilidade/interesse dos trabalhadores. O principal é o prazer e a tranquilidade para fazer 

a intervenção, sem que pareça uma obrigação para ninguém. Afinal a ideia é poder treinar o que 

foi aprendido na oficina com a Ana Elisa.

- Também serão feitos 3 eventos “Biblioteca na Praça” em espaços próximos às bibliotecas, 

investindo equipe e esforços na divulgação pra que o público espontâneo conheça e se aproxime 

do trabalho realizado. Participa da ação duas pessoas de cada biblioteca, também levando em 

consideração disponibilidade e interesse.

- Ambas as ações devem acontecer nos meses de outubro e novembro, definindo um calendário 

viável para os envolvidos.

GT de mapeamento e diagnóstico da biblioteca e seus usuários:

→ este grupo tem 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 são 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.
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3) Produzir um instrumento de mapeamento das bibliotecas, pensando no seu espaço físico, 

equipe e atividades.

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.

81% dos participantes avaliaram 
positivamente essa atividade.

Avaliação da atividade
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SMS Social

A ferramenta SMS Social é um software livre desenvolvido pela UFSCar 

que permite, a partir do cadastramento prévio de usuários, o envio de 

mensagem de texto para celulares de pessoas ou grupo de pessoas. Neste 2º 

encontro, apresentamos este aplicativo para todos os participantes, como 

uma perspectiva de implementação nas bibliotecas de Sergipe, participantes 

do Projeto Bibliotecas em Rede. Dessa maneira buscamos possibilitar um 

contato mais próximo com os usuários da biblioteca intermediado por uma 

tecnologia muito presente na vida da maioria dos brasileiros.

Grupo no facebook

O Projeto Bibliotecas em Rede tem um grupo no facebook, 

no qual estão presentes apenas as equipes das bibliotecas e a 

equipe executora do projeto. O grupo está funcionando desde o 

1º Encontro e já se consolidou como um espaço 

de troca e repasse de informações entre os 

participantes. A partir desse 2º Encontro, o 

espaço tende a ser, além de um espaço de diálogo, 

de encaminhamentos, o que demandará uma 

presença mais ativa dos participantes.
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Que bom que...

- Integração nas bibliotecas, oficinas.
- Que bom ter acontecido e vingado de forma positiva este encontro tão proveitoso para a 
categoria.
- Trazer para debate nossas angústias, partilha nossos sucessos e fracassos.
- Os pontos escolhidos para serem desenvolvidos com as Bibliotecas Públicas e todas se 
colocaram a disposição para que aconteça.
- Tivemos a presença de Elisa Machado, que esclareceu aspectos importantes para o 
desenvolvimento das atividades nas bibliotecas públicas de forma simples.
- Aproveitamos cada minuto juntos.
- O evento foi realizado na Biblioteca.
- Seriedade, informação.
- O projeto continua firme.
- Que este tipo de evento aconteceu.
- As oficinas, conversas abertas.
- Aconteceu de novo.
- Que bom que Sergipe foi escolhido para sediar essa parceria. Esse projeto era tudo que 
precisávamos para ampliar a ação e a expansão das bibliotecas em nosso estado.
- Saiu tudo maravilhoso e que todas as bibliotecas estão mais unidas.
- A equipe é organizada.
- Que bom que a metodologia da equipe para com os trabalhos, a idéia da visita à 
Arapiraca - AL, etc.
- Integração da equipe.
- Oficinas, intercâmbio entre as bibliotecas, programação.
- Integração entre as equipes (bibliotecas)/ Visita à Arapiraca (novos olhares de trabalho 
nas bibliotecas).
- Integração nas bibliotecas, oficinas.

Que pena que...

- Para que o secretário seja mais claro com nossas bibliotecas.
- Que pena que não conseguimos mobilizar um grupo bem maior de bibliotecários, 
estagiários, usuário e simpatizantes.
- O evento só possa ter esses encontros com vocês até novembro, espero que se estenda 
por mais vezes.
- Por questões partidárias, muitos se afastam do projeto.
- Não disponibilizam um certificado.

“

Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

”
“
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- A oficina não atendeu às minhas expectativas.
- Não tem certificado.
- Que o tempo foi curto.
- Ter que optar por apenas uma das oficinas.
- Acabou.
- Que pena que tudo que é bom dura pouco e por não ter sido possível participar da 
oficina sobre seleção de acervo.
- As oficinas foram curtas demais.
- Nada a declarar na questão das atividades do projeto. mas na alimentação, que foi o 
almoço e a distância até o restaurante.
- Local da alimentação.
- Em relação a vocês da organização foi perfeito, viagem, conhecimento, informações, 
foi um verdadeiro aprendizado para nós, só faltou clareza nas respostas dos nossos 
secretários, em metas de ação para melhorar o atendimento e funcionamento de nossas 
bibliotecas.
- Coordenadores e secretários não estiveram presentes para pensar no futuro.
- Para que o secretário seja mais claro com nossas bibliotecas. 
Continuar com as oficinas.

Que tal se...

- Continuarmos nossa “formação”.
- As oficinas oferecidas passarem a ser desenvolvidas com todos para que todos tenham 
conhecimentos.
- Adorei o encontro, aprendi muita coisa e adorei a pessoa de cada componente que 
integra essa equipe, parabéns pelo lindo trabalho desenvolvido.
- Através dos envolvidos neste projeto, fosse criada uma comissão que lutasse por todos 
os assuntos inerentes às “bibliotecas públicas” de Sergipe. Uma comissão multidisciplinar 
que respondesse junto aos órgãos públicos que administram as bibliotecas a fim de que as 
ações das bibliotecas públicas sejam pensadas,prioritariamente, por quem as executa. 
- O próximo encontro fosse realizado em São Paulo.
- Fizessemos na biblioteca novamente.
- Todos os secretários estivessem presentes.
- Marcássemos outros encontros como esse.
- Realização de atividades mais dinâmicas.
- Realizemos uma nova viagem.
- Que tal se no próximo encontro participar mos de uma oficina prática de ações de 
mediação de leitura, e oficina de como podemos usar as mídias em favor da biblioteca.

Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

“
”
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- Algumas das sugestões da Elisa Machado (na oficina) fosse oficina nos próximos (como 
limpar livros, como restaurar...)
- Que tal se na localização do restaurante que seja próximo ao local de trabalho.
- Continuar com as oficinas, porque as atividades que fizemos foram todas proveitosas.
- Que pudesse acontecer num número maior de dias para que em grupos pequenos, se 
pudesse passar para os demais funcionários de cada biblioteca o que é o projeto, como 
funciona, etc.
- Viabilizar que os encontros continuassem acontecendo por anos posteriores.

Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

”
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Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

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

Como você avalia seu aproveitamento no encontro? 

Como você avalia as atividades?
Visita a Arapiraca

Como você avalia as atividades?
Mediação de leitura: histórias no saguão

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 0 

3 - 1

4 - 7

5 - 33 J

L

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 0 

3 - 0

4 - 4

5 - 34 J

L

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 0 

3 - 0

4 - 6

5 - 33 J

L

33%

 15%

4%

5

4
3
1

2%

74%

 4%

5

4

19%

72%

 4%

5

4

113%
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Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 0 

3 - 0

4 - 8

5 - 32 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

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

Como você avalia as atividades?
Mesas de café: reflexões sobre o projeto

Como você avalia as atividades?
Conversa com Elisa Machado

Como você avalia as atividades?
Oficina: mediação de leitura e desenvolvimento de coleções

J

L

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 0 

3 - 1

4 - 16

5 - 24 J

L

Nota / Respondentes

1 - 2

2 - 2 

3 - 3

4 - 9

5 - 27J

L

70%

 4%

5

4

1
17%

52%

 35%

4%

5

4
3
1

2%

59%

 20%

4%

5

4

2
1

4%
4%

7%

3
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Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

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

Como você avalia as atividades?
Mesa com os secretários de cultura

Como você avalia as atividades?
Bibliotecas em Rede: próximos passos

Como você avalia as atividades?
Definição dos próximos passos

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 0 

3 - 5

4 - 11

5 - 25J

L

Nota / Respondentes

1 - 1

2 - 0 

3 - 4

4 - 11

5 - 26J

L

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 2 

3 - 5

4 - 16

5 - 16 J

L
35%

 35%

5

4

2
1

2%
5%

3

2%

54%

 24%

4%

5

4
3
111%

57%

 24%

5

4

3

9% 1

2%
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Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Geral
Como você avalia?
Espaço Físico

Geral
Como você avalia?
Alimentação

Geral
Como você avalia?
Organização do Encontro

Nota / Respondentes

1 - 2 

2 - 2 

3 - 2

4 - 10

5 - 29J

L

Nota / Respondentes

1 - 2

2 - 0 

3 - 0

4 - 2

5 - 38J

L

Nota / Respondentes

1 - 1

2 - 0 

3 - 4

4 - 13

5 - 24 J

L52%

 28%

5

4
3

19%
2%

63%

 22%

5

4

2
1

4%
4%

3

4%

83%

 4%

5

4

1 4%
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Fotos das equipes
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Biblioteca Municipal Ivone de 
Menezes

Adelci Freire
Jéssica Souza de Jesus
Luiz Henrique Angello
Valdira Alves Ferreira

Biblioteca Estadual Epifâneo Doria

Adriana Santos Nascimento
Analiz Santos
Dilma Pereira dos Santos
Mirian Elorza (SEBP / Secult)
Osvaldo Ferreira Neto
Tatiana Santos Silva

Biblioteca Municipal Clodomir Silva

Biblioteca Infantil Estadual Aglaé 
Fontes de Alencar

Claudia Stocker 
Madalena dos Santos
Maria Luiza de Melo Chaves
Priscila de Jesus Santos
Tayná Magalhães Martins

Gilton dos Santos 
Ivany Bráz de Jesus Oliveira 
Mª de Fátima Goes
Maria Dulce dos Santos
Osaneide Rosa dos Santos
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Regional Bahia/Sergipe - MinC

Carlos Henrique Chenaud
Cristina Mª Alves Jesus

Universidade Federal de Sergipe

Telma Carvalho

Biblioteca Pública Livro Aberto

Biblioteca Pública Maria Helena 
Reis de Moura

Maria de Lourdes Ferreira
Sara Marcelo Santo

Rafaela Pereira dos Santos 


