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Palavra do PRESIDENTE

A

migo (a) bibliotecário (a),
desde o início das atividades
realizadas no último triênio
pela chapa “Integrar e Avançar” neste
Conselho, o CRB-1, a intenção foi
de perpetuar cada dia mais nossos
bibliotecários e as necessidades da
categoria. O campo da Biblioteconomia
tem características únicas que não
podem ser deixadas de lado. Afinal,
lidamos diariamente com um dos
bens mais preciosos do ser humano: a
preservação do conhecimento.
Por isso, o fortalecimento da classe
bibliotecária da primeira região tornouse uma de nossas principais metas,
com fiscalizações árduas e constantes
no que tange o correto exercício da
profissão. Cada registro de um novo
bibliotecário no Conselho Regional de
Biblioteconomia da 1ª Região é motivo
de orgulho para nós e garantia de
qualidade para os milhões de usuários
das bibliotecas de nosso país. Também
nos traz satisfação o trabalho de cada
um dos conselheiros, funcionários
e servidores deste Conselho, que
trabalham fervorosamente em favor da
regulamentação dos direitos de cada
bibliotecário da região centro-oeste do
Brasil.
Acredito
firmemente
que
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melhoramos com o passar dos anos,
sabendo combinar a experiência com
a manutenção de um espírito jovem
e curioso, ingrediente essencial da
criatividade e da inovação. A esperança
de um futuro ainda melhor para nossas
bibliotecas certamente encontra-se nas
mentes e corações de todos nós.
Isso, caros amigos, acho
que podemos prometer-lhes. Vamos
caminhar juntos nos próximos anos,
procurando construir a nova sociedade
de que o Brasil carece – mais justa
e mais ética –, por meio da nossa
competência, nosso talento e nosso
sucesso como biblioteconomistas e
cidadãos. Reafirmo os compromissos
assumidos com a Classe Bibliotecária
da primeira Região durante a campanha
eleitoral e total disposição para fazer
cumpri-los. Para que assim, cada dia
mais, nossa profissão seja reconhecida
na sociedade. Com certeza, quando
mais representativos, mais teremos
condições de vencer os desafios.
Assim, espero que as bibliotecas e
os bibliotecários estejam presentes,
sugiram, atuem, participem, critiquem
e cobrem efetividade nas ações. Que
nos desafiem e nos cobrem, mas que
reconheçam o valor de nossa profissão.
Consciente
dos
desafios
e

dificuldades, me coloco a serviço
dessa causa, com muita disposição,
coragem e vontade de exercer o
mandato outorgado pela confiança dos
associados! É um desafio e ao mesmo
tempo uma honra ter a oportunidade de
presidir uma entidade com a história
e a importância do CRB-1. Recebo
essa missão com humildade e com o
compromisso de fazer sempre o melhor,
para colocar mais um tijolo na sólida
estrutura que representa o Conselho
Regional de Biblioteconomia da 1ª
Região. Os esforços serão pela defesa
dos direitos de cada bibliotecário, por
avanços à classe profissional, pelo
aprimoramento de nossos serviços e
disposição a somar por dias melhores
a todos.
Os desafios estão colocados
e para que os resultados ocorram
precisarei contar com o apoio de todos
que, como eu e nossos conselheiros,
querem fazer do CRB-1 maior, ainda
mais forte e atuante. Obrigado a todos.
Antônio José Oliveira Silva
Presidente do CRB-1

Oportunidades para um Bibliotecário
Engana-se quem pensa que o único cenário de
trabalho de um Bibliotecário é apenas a biblioteca

O

s
bibliotecários,
documentalista
ou
equivalente,
felizmente,
estão
sendo
cada
vez
mais
reconhecidos pelo mercado como
uma profissão altamente qualificada
e importante para o serviço público.
Como principais atividades que são
descritas nos editais destacamos:
realizar atividades relacionadas com
o trabalho de pesquisa, estudo e
registro bibliográfico de documentos
e informações dos órgãos e entidades,
bem como executar, planejar, organizar,
orientar e coordenar tarefas relativas
ao acervo bibliográfico; documentação
de arquivos institucionais; conservar
acervos; criar e implantar estruturas
arquivísticas, disseminar informação
com o objetivo de facilitar o acesso e a
geração do conhecimento. Ressaltando
a responsabilidade pelo planejamento,

implantação e organização de serviços
e de centros de documentação.
Hoje em dia, o bibliotecário, não
só está responsável por livros, papéis
e processos, como também passa a
ser responsável por informações online. No mercado de trabalho esse
profissional extraordinário está apto
a trabalhar em cartórios, instituições
bancárias, bibliotecas, centro de
pesquisas de informação, aeroportos,
fóruns, entre outros.
Engana-se quem pensa que o único
cenário de trabalho de um Bibliotecário
é apenas a biblioteca. Atualmente,
os principais concursos contam com
vagas para bibliotecários, isso por se
tratar de uma área que cresceu muito e
as vagas existentes no âmbito público
nos últimos anos, para este tipo de
cargo, vêm comprovar este fato.
Com o avanço tecnológico e o

surgimento de novos programas
e documentos eletrônicos, surge
a necessidade do setor público
requisitar profissionais bacharéis em
Biblioteconomia, o que ocasiona
oportunidades em todo país. De acordo
com os editais lançados no ano de 2014,
pesquisados a nível nacional, a média
salarial oferecida no serviço público
é de R$ 2.230,33 (dois mil duzentos e
trinta reais e trinta e três centavos).
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Empregado Público: Ser ou Não Ser?

Até que ponto devemos sacrificar
nossas vidas pessoais? Devemos
mesmo abrir mão de um momento de
diversão tão esperado?

M

uitos
se
perguntam
se vale a pena prestar
concursos e muitos vivem
emendando um após o outro, gastando
uma verdadeira fortuna até o que
se conquiste a sonhada aprovação e
nomeação para o serviço público. A
questão é bem complexa e exige uma
análise bem racional do concurseiro.
Neste artigo, vamos falar sobre este
dilema na vida de uma bibliotecária.
Mônica Coelho dos Reis
van Landuyt (28), uma bibliotecária
natural de Barreiras/BA, tomou
posse em setembro de 2011,
incorporando assim a função de
Gerência no Conselho Regional de
Biblioteconomia da 1ª Região – CRB1. Formada em Biblioteconomia pela
Universidade de Brasília (UNB), na
turma de 2009 e atualmente cursando
uma especialização pela UFG em
Letramento Informacional: informação
para educação – EAD, Mônica van
Landuyt, participou do primeiro
concurso público do conselho realizado
pelo Sistema CRB/CFB em 2010,
ficando em primeiro lugar.
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Ela tem a missão de gerenciar
as atividades do CRB-1, auxiliando
em todos os processos burocráticos
e de fiscalização promovidos pela
instituição,
buscando
coordenar,
aperfeiçoar e planejar a inserção de
dados no sistema CRB-1. De acordo
com a mesma, o fato de gostar de
organizar as coisas foi ponto chave
na decisão de cursar Biblioteconomia.
“Claro que a baixa pontuação exigida
para ser aceita no curso na UNB
também foi um dos fatos que me
motivou ainda mais”, alega Mônica.
O começo de sua carreira,
como para muitos outros bibliotecários,
deu-se por trabalhos de consultoria.
Comprometida em tudo que faz
confessa que a melhor parte da
profissão é com o decorrer do tempo
adquirir um feeling na avaliação
correta de uma informação. Porém, a
falta de reconhecimento da profissão
é fator tocante, “a falta do correto
reconhecimento da profissão chega
a desmotivar, mas nada que nos faça
desistir de nossos objetivos”. Com
o surgimento das leis que amparam
o correto exercício da profissão, a
categoria atualmente está em ascensão.
Dentro de suas experiências
profissionais ressalta a importância dos
futuros bibliotecários fazerem de tudo

para que sua profissão e seu trabalho
sejam reconhecidos e valorizados. Os
dilemas que enfrentam ao escolher
se tornar um concurseiro ou passar
momentos de lazer com a família e os
amigos; ou ficar estudando é árduo.
Após o concurso, teve a certeza
de que as contratações de concursados
são “oportunidades para qualificar o
serviço público.” Entretanto, acentua
que as admissões suprem o quadro
funcional que por hora é defasado.
“Além da qualificação de pessoal os
concursos têm o objetivo de atender
bem a população.”
De qualquer forma, cada um
deve analisar o que é melhor para si. E
se não compensar? Não tem volta? Será
que compensa continuar na vida corrida
de autônomo, funcionários em ordem
de CLT ou um cargo comissionado, e
estudar mais para procurar um cargo
melhor? E se nunca mais conseguir
colocação? Dilema fatal!
A atual gerente afirma que por
esse exato motivo não é aconselhável
prestar um concurso para cargo/
função que não se deseja tomar posse.
Fazer isso pode ser um desperdício
de recursos e esforços, por outro
lado é convite para dilemas que terão
repercussões no futuro.

Atualmente, no país, existem 41
cursos de biblioteconomia, mesmo
assim ainda faltam profissionais. E
para os que exercem a atividades
não é desejável que a profissão seja
exercida por leigos.
“Precisamos exercer nossos
direitos.”, diz Mônica.

Visão da Gerente
> Há 100 anos a biblioteconomia
é considerada profissão do futuro e
figura nessas listas de profissões;
> Visite as bibliotecas públicas
e privadas perto sua casa e tente
conversar com os profissionais que
trabalham lá. Além, é claro, de pegar
livros emprestados e avaliar se o

serviço está sendo bem feito;
> A relação candidato vaga e nota
de corte do curso de biblioteconomia
é bem baixa;
> Geralmente o pessoal que faz
biblioteconomia segue para o mestrado
e doutorado em ciência da informação;
> Bibliotecários minimamente

competentes,
dificilmente
ficam
desempregados,
> Quase ninguém entra no curso
como uma primeira opção de carreira
e menos ainda saem do curso sem se
apaixonar pela biblioteconomia.
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Sem dúvidas sobre a Cota-parte
A anuidade cobrada pelo CRB-1 é uma contribuição tributária para
fiscal, prevista na Constituição Federal.

N

o que concerne o Bacharel
em
Biblioteconomia,
primeiramente
devemos
deixar claro que para o exercício
de sua profissão é obrigatório o
registro no Conselho Regional de
Biblioteconomia a cuja jurisdição
estiver sujeito, ficando obrigado assim
ao pagamento de uma anuidade ao
respectivo Conselho até o dia 31 de
março de cada ano, acrescida de 20%
(vinte por cento) de mora, quando fora
deste prazo. A anuidade cobrada pelo
CRB-1 é uma contribuição tributária
para fiscal, prevista na Constituição
Federal. O pagamento, previsto em lei,
é obrigatório para quem está inscrito no
Conselho. Não podendo, por exemplo,
a direção da entidade anistiar débitos.
Vale destacar que as anuidades são
deliberadas pelo Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB), cabendo ao
Sistema acatar a decisão.
O
Conselho
Federal
de
Biblioteconomia (CFB) pelo seu
Plenário, no uso das suas atribuições
legais e regimentais, vista à necessidade
de bem adequar o recebimento da
cota-parte devidas pelos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia ao CFB,
estabeleceu uma resolução própria
para fins de normatização da cobrança

8 | CRB-I NEWS

compartilhada e a transparência na
arrecadação das verbas nos CRB.
Assim ficou estabelecido o sistema de
Cobrança Compartilhada referente às
receitas dos CRB que, por força de lei,
são repassadas ao CFB, na proporção
de ¼, ou seja, a cota-parte!

A cota-parte é estabelecida em
25% (vinte e cinco por cento) do valor
arrecadado pelo CRB.

A

cota-parte é estabelecida
em 25% (vinte e cinco
por cento) do valor
arrecadado pelo Conselho Regional.
A porcentagem pertencente ao CFB
deve ser depositada em conta corrente
do Conselho Federal, devendo o CRB
efetivar o depósito da cota-parte ao
CFB, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias. Na hipótese de não cumprimento

pelo CRB, o mesmo arcará com a
atualização monetária dos valores não
enviados no prazo máximo de 10 (dez)
dias do recebimento, com juros de
mora de 0.33% ao dia e multa de 10%
sobre o crédito não repassado, além
das medidas legais, administrativas
e regimentais cabíveis, inclusive as
referentes às penalidades previstas para
o caso de rejeição das contas prestadas,
nos termos do disposto no Regimento
Interno do CFB Capítulo XVI Art.157.
A receita obtida com as anuidades
pagas pelos profissionais e por pessoas
jurídicas inscritas em cada regional é
revertida para a categoria, com ações
fiscais e ações que dão visibilidade
à profissão. Parte desta arrecadação
(cota-parte de 25%) é repassada ao
CFB, que administra de acordo com
normas rígidas do Tribunal de Contas
da União (TCU). Ao fim de cada ano,
o TCU aprecia as contas da entidade,
aprovando-as ou não.
Vale ressaltar que compete aos CFB
arrecadar as anuidades, taxas, multas
e demais rendimentos, bem como
promover a distribuição das cotas, na
forma prevista em regulamento. Desta
maneira a cota-parte refere-se à parte
que cada um deve pagar ou receber na
repartição de uma soma da anuidade

paga por cada um de seus profissionais,
em porção ou parte fixa e determinada.
O não pagamento da anuidade
caracteriza exercício profissional
irregular e infração ética e disciplinar
passível de penalidade, como prevê o
Código de Ética do Bibliotecário. Estar
irregular com o Conselho implica na
suspensão do exercício profissional.
No que concerne o Bacharel em
Biblioteconomia,
primeiramente
devemos deixar claro que para o
exercício de sua profissão é obrigatório
o registro no Conselho Regional de
Biblioteconomia a cuja jurisdição
estiver sujeito, ficando obrigado assim
ao pagamento de uma anuidade ao
respectivo Conselho até o dia 31 de
março de cada ano, acrescida de 20%
(vinte por cento) de mora, quando fora
deste prazo. A anuidade cobrada pelo
CRB-1 é uma contribuição tributária
para fiscal, prevista na Constituição
Federal. O pagamento, previsto em lei,
é obrigatório para quem está inscrito no
Conselho. Não podendo, por exemplo,
a direção da entidade anistiar débitos.
Vale destacar que as anuidades são
deliberadas pelo Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB), cabendo ao
Sistema acatar a decisão.
O
Conselho
Federal
de
Biblioteconomia (CFB) pelo seu
Plenário, no uso das suas atribuições
legais e regimentais, vista à necessidade
de bem adequar o recebimento da
cota-parte devidas pelos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia ao CFB,
estabeleceu uma resolução própria
para fins de normatização da cobrança
compartilhada e a transparência na
arrecadação das verbas nos CRB.
Assim ficou estabelecido o sistema de
Cobrança Compartilhada referente às
receitas dos CRB que, por força de lei,
são repassadas ao CFB, na proporção
de ¼, ou seja, a cota-parte!

Após o teor funcional da
palavra é importante destacar
a parte discricionária da
mesma.
E então, cota-parte
ou quota-parte?
As duas palavras estão corretas e
existem na língua portuguesa, podendo
ser grafada tanto como cota ou quota,
sempre que tiver referência a um
quinhão, uma porção, uma fração, uma
determinada quantia ou parcela de um
todo. As palavras cota e quota têm sua
origem na palavra em latim quota. A
palavra quota manteve sua origem e a
palavra cota sofreu evolução, ou seja,
adequação ortográfica. A palavra cota
é tida como a mais socialmente aceita,
sendo a mais utilizada pelos falantes.
A palavra quota, cada dia mais tem
caído em desuso, porém aparece em
dicionários como sendo o mesmo que
cota. Alguns falantes defendem o uso
da palavra quota por ser a que mais se
aproxima de seu étimo latino.
Existem, na língua portuguesa,
palavras que apresentam mais do
que uma grafia correta. A estas
palavras chamamos formas gráficas
variantes. Embora haja sempre uma
forma preferida e mais utilizada
pelos falantes, ambas as formas são
corretas. Sendo sinônimas, cota-parte
ou quota-parte, possuem o significando
relativo à parte que cabe a cada um
dos intervenientes. Estas palavras se
referem também a uma marca, sinal,
cifra, coordenada ou anotação em um
mapa, desenho ou texto. Entretanto,

muita atenção na correta aplicação,
pois não devemos utilizá-las como
sinônimos
indiscriminadamente.
Apenas nos sentidos acima referidos
são consideradas palavras equivalentes.
A palavra cota possui diversos outros
significados, com diferentes origens:
tendo sua origem no frâncico kotta,
pelo francês antigo cote, significa um
corpete, um gibão, uma vestimenta que
os cavaleiros usavam na idade medieval
como proteção. Significa ainda as
vestes brancas que os acólitos usam
por cima das túnicas. Com origem no
sânscrito kotta, significa uma fortaleza,
uma construção fortificada utilizada
para defesa de um território. Com
origem no quimbundo kota, significa
um ancião, uma pessoa de idade digna
de admiração e respeito. Com outras
origens, cota pode significar ainda:
o lado oposto ao gume num utensílio
de corte; um peixe cartilaginoso;
uma altitude positiva ou negativa em
relação a um nível de referência; antiga
unidade de medida, entre outros.
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A Biblioteca e o Sambódromo

M

inha
mãe
sonhava
conhecer o Rio. A orla
frequentada por atores
globais não a atraía, e embora fosse
católica praticante, o Cristo Redentor
estava em segundo plano. Dona Dora
aspirava algo relativamente simples:
celebrar o carnaval no sambódromo.
Era um desejo antigo, de mocinha,
e que, de tempos em tempos, vinha à
tona. Nessas ocasiões, com as mãos na
cintura, rodopiava graciosamente no
meio da sala de casa, ao som de Clara
Nunes. Morreu sem pisar em solo
carioca, mergulhada na pobreza e no
tédio.
Embora cultive sonhos pouco
modestos, espero ter mais sorte que
ela. Um dos meus desejos confessáveis
é atuar em uma grande biblioteca, o
que não se reporta, necessariamente, a
uma instituição detentora de acervos
gigantescos ou orçamentos milionários.
Espero trabalhar, antes mesmo da
aposentadoria, em uma biblioteca que
enalteça o prazer, que valore os sentidos
como via para o conhecimento. Tratase de um desafio e tanto. Afinal de
contas, há tempos muitas bibliotecas
brasileiras tem prestado culto à feiura,
uma feiura virulenta alastrada desde o
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hall de entrada ate a própria coleção,
passando pelo mobiliário. Cultivar a
fealdade é uma atitude estranha, pelo
menos para os gregos antigos.
No Banquete, Platão defende que o
belo é a única porta de acesso a verdade.
Segundo ele, em virtude de não haver
em nosso meio nenhuma imagem da
Sabedoria, restaria ao que desejasse
viver na verdade contemplar os sinais
visíveis da Beleza. Ainda admitindo a
dificuldade de se definir, objetivamente,
o que vem a ser belo, posso afirmar que
durante toda a minha graduação jamais
foi feita qualquer menção a biblioteca
como espaço de beleza, seja do ponto
de vista psicológico, axiológico ou
ético. Todas as disciplinas gravitaram
em torno da tese de que uma
biblioteca é, basicamente, uma coleção
inteligentemente reunida.
Esse discurso está atrelado, ainda
que inconsciente, a uma teoria
epistemológica que rechaça os sentidos
como fonte legítima de acesso ao
conhecimento. Nesse contexto, o
bibliotecário gerencia um conjunto de
informação em campo semeado por
agentes da especulação, ignorando
outros tipos de fontes de acesso ao
saber. Essa postura justifique, talvez,

o dado assustador levantado na
última edição da pesquisa Retratos da
Leitura no Brasil: apesar de 67% dos
brasileiros saberem da existência de
uma biblioteca pública em sua cidade,
76% não a frequentam.
Afinal de contas, assistimos a
uma migração de frequentadores
de bibliotecas públicas, em sua
maioria
pertencentes
à
classe
média, para as grandes livrarias. Lá
na Cultura e congêneres, além de
textos bibliográficos e audiovisuais
facilmente localizados nas estantes
– Dewey, Otlet e La Fontaine são
figurinhas desconhecidas – os clientes
contam com o auxílio de universitários
antenados com o mercado editorial.
Tudo é atraente, dos móveis
minuciosamente planejados a torta
de limão siciliano da cafeteria. E no
belíssimo ambiente acarpetado e cheio
de luzes, enquanto adolescentes leem
mangais acomodados em poltronas
modernas e coloridas, um metaleiro
escuta Sound Garden, não distante de
um casal gay que, aos risos, folheia
um kama sutra ilustrado. O lugar não
lembra a tantas bibliotecas públicas
brasileiras que, restritas a emprestar
material bibliográfico e a ceder suas

poucas mesas para concurseiros,
esqueceram de valorar o prazer
capturado pelos sentidos como via de
acesso para a construção do saber.
No fundo, esta indolência ou
passividade se vincula a duas questões
antigas e temíveis. A primeira delas: para
que serve uma biblioteca? Inspirados
no Código de Ética, podemos afirmar
que ela almeja suprir necessidades de
informação, contribuindo, desse modo,
com a construção do conhecimento
científico e com a defesa intransigente
da dignidade da pessoa humana,
objetivos estes que, hipoteticamente, se
entrelaçam. A segunda: Isso se dá de que
modo? Suspeito que a grande maioria
responderá que colaboramos com a
academia e com os cidadãos ofertando
acervos minuciosamente catalogados
e indexados. Entretanto, esqueceram
de avisar que o conhecimento não
se constrói, meramente, na esfera da
especulação.
Para Aristóteles, existem seis
formas de se conhecer a realidade: a
sensação, a percepção, a imaginação, a
memória, o raciocínio e a intuição. O
conhecimento, segundo o Estagirita,
é formado por informações trazidas
de todos os graus citados, não
havendo, portanto, diferenças entre o
conhecimento sensível e o intelectual.
Desse modo, uma instituição que
pretende colaborar com a construção
do conhecimento, caso da biblioteca,
deveria adotar instrumentos e processos
que contemplem, pelo menos, alguns
destes graus apontados por Aristóteles.
Mas o que se observa é que valoramos,
em demasia, as três últimas formas
de conhecer – memória, raciocínio
e intuição – e nos descuidamos de
outras fontes de verdade. De fato, as
bibliotecas se converteram em lugar
destinado, exclusivamente, a iniciados.
Analfabetos, por exemplo, jamais
transpassaram os seus umbrais, ainda
que sejam dotados de um alto nível de
percepção e de imaginação. Entretanto,

reza o nosso Código de Ética (art.
7, a) que é dever do bibliotecário
“aplicar todo zelo e recursos ao seu
alcance no atendimento ao público,
não se recusando a prestar assistência
profissional”. Embora concordando
com o saudoso Edson Nery quanto
à necessidade de o bibliotecário se
apresentar com “cabelos penteados,
roupas e sapatos sempre limpos”, creio
que o esmero, longe de se confundir
com práticas de higiene, se vincula ao
reconhecimento de que toda e qualquer
demanda de informação é legitima.
Nesse ponto, nosso Código de Ética
se casa com a teoria de conhecimento
proposta por Aristóteles. Afinal de
contas, se o acesso ao conhecimento se
divide em seis degraus de informação,
porque rechaçar qualquer um deles?
Esse processo de abertura é
relativamente
simples:
devemos
reconhecer, como já dito, que o
conhecimento não se constrói,
exclusivamente,
a
partir
da
especulação acadêmica. Isso deve
nos levar a reconhecer que, ao lado
do acervo tradicional, constituído por
livros e periódicos, outros recursos
de informação não apenas devem
ser fomentados, como priorizados,
atendendo, plenamente, aos interesses
do cidadão brasileiro. O Retrato da
Leitura no Brasil constatou que o
brasileiro tem consumido cada vez
mais o seu tempo livre assistindo
televisão e filmes em DVD, bem como
navegando na Internet. Por sua vez,
a leitura de textos teve uma redução
significativa em relação à pesquisa
anterior. Isso exige uma reconfiguração
na lista de prioridades, valorando
mídias, o que exige despojar-se de
certo ranço criado em torno de certos
suportes de informação ou títulos.
Além disso, a instalação de televisores
e computadores com acesso à Internet
no âmbito da biblioteca tende a otimizar
o seu uso, inclusive em relação a outros
produtos e serviços oferecidos. Também

não se deve ignorar que a biblioteca
tem condições de se transformar
em lugar de encontro, de alteridade,
o que atenderia uma demanda dos
trabalhadores em preencher seu tempo
ocioso; nesse sentido, com um pouco
de boa vontade, podem ser erigidos
espaços destinados ao diálogo, como
jardins ou pequenos cafés.
Adotar medidas simples e práticas
de valoração do prazer no espaço
das bibliotecas resulta em trazer
para o centro do debate sujeitos e
grupos até então estranhos à cultura
letrada. De repente, com estratégias
pontuais de respeito aos sentidos,
aos desejos, nossas bibliotecas, até
então monopolizadas por nerds, bons
moços e gente de fino trato, serão
invadidas por gente comum, por
aqueles 76% que continuam lá fora,
tomando sol e chuva, à espera que um
dia os bibliotecários se estimulem em
construir espaços, linguagens e acervos
que lhes produzam alguma espécie de
deleite.

Texto – Cristian Santos, Bibliotecário
da Câmara dos Deputados.
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A Rotina de uma
Bibliotecária Fiscal
é encaminhado por nossa assessoria
em nossos contatos de mailing. Outra
maneira seria através de denúncias de
conselheiros, profissionais, associações
de classe e de terceiros, devidamente
identificados por telefone, fax, e-mails,
ou pessoalmente na sede do Conselho,
em Brasília. O sigilo da fonte é
garantido.

N

ascida no Rio de Janeiro e
com 27 anos de Brasília,
Nádia Ferreira Montenegro
Silva, servidora do CRB-1, Conselho
Regional de Biblioteconomia da
1ª Região, exerce desde o ano de
2005 o cargo de Bibliotecária Fiscal.
Atuando direta e ostensivamente na
fiscalização do exercício da profissão
de Bibliotecário.
Dentre as atribuições do cargo
exercido por Nádia, consta a realização
de visitas de rotina para fiscalização, a
verificação constante dos arquivos do
CRB-1 para constatar irregularidades
quanto à situação funcional dos
Bibliotecários. Além de lavrar autos,
preparar notificações para análise
e elaboração de pareceres, montar
processos sobre irregularidades para
deliberações em plenária, após parecer
jurídico, acompanhar os processos que
se encontram em tramitação, constatar
se as irregularidades foram sanadas,
entre outras.

Boa tarde Nádia. Poderia
falar um pouco sobre você e
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suas especializações,
bibliotecários?

para

os

Boa tarde. Cheguei à Brasília no
ano de 1987, quando me casei. Me
formei pela Universidade de Brasília
(UnB), na verdade sou da 1ª turma de
Biblioteconomia do milênio, a turma de
2001. Possuo uma pós-graduação em
Língua Portuguesa com especialização
em Redação e outra pós-graduação em
Conservação e Restauração de material
gráfico.

De que maneira você, enquanto
fiscal, fica atualizada sobre as
possíveis irregularidades na área?
Como um bibliotecário poderia
ajudar a fiscalização neste quesito?

Primeiramente o CRB-1 realiza
diariamente verificação dos DOs
(Diários Oficiais) das regiões que
nos competem, no caso o Distrito
Federal e os estados de Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul. Isso
inclusive pode ser verificado pelos
profissionais no informativo Legis que

Após a denúncia, qual seria o
procedimento?

Bem, logo após o recebimento da
denúncia é realizada uma visita para
constatação de veracidade da denúncia.
Caso seja constatada, a pessoa e/
ou biblioteca que se encontrem na
irregularidade serão notificados por
ofício, onde serão informados os
motivos da irregularidade, as medidas
para sanar e se fazer cumprir o que
estabelece a lei que normatiza a
profissão de Bibliotecário no país.

Nádia como uma profissional de
experiência na área, quais dicas
você daria para o profissional
bibliotecário se manter no eixo?

Na verdade são dicas bem simples.

Providenciar seu registro profissional
no CRB-1 para exercer a profissão, é
primordial. Caso mude de jurisdição,
não se esquecer de transferir seu
registro, no prazo de 90 dias. Manter
a anuidade em dia. Sem se esquecer
de conhecer o Código de Ética
Profissional e a Legislação que ampara
o profissional, essa parte é essencial
para quem realmente quer exercer seus

deveres, sendo conhecedor também de
seus direitos.

E se fossem dicas para as
instituições? Muda algo?

No geral sim, porém o ponto chave
é sempre, sempre mesmo, contratar
apenas profissionais bibliotecários
para a gerência, cargos de chefia,
administração ou coordenação da
biblioteca. Na contratação solicitar

o registro do profissional no CRB e
solicitar anualmente ao profissional
bibliotecário o comprovante de
pagamento da anuidade do CRB.
Lembrando-se desses pontos básicos
com certeza a instituição estará na
legalidade.
Sem visitas suas no caso?
É (risos), digamos que sim!
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A NOVA LEI DA GUARDA
COMPARTILHADA

N

o final de Dezembro/2014 foi
publicada a Lei nº 13.058/14
que altera os arts. 1.583, 1.584,
1.585 e 1.634 do Código Civil.
Dentre as principais inovações trazidas
pela norma, tem-se a adoção obrigatória
da guarda compartilhada, inclusive nas
hipóteses em que não houver consenso
entre os pais.
A guarda compartilhada é, grosso
modo, atribuição igualitária da guarda aos
genitores separados, garantindo a estes
uma participação maior na formação e
educação do filho. Assim, por garantir a
participação isonômica dos pais, esse tipo
de guarda tem sido considerado o modelo
ideal para minimizar os danos sofridos
pelos filhos em razão de uma separação ou
da inexistência de uma relação conjugal
entre os genitores.
Diante da importância da guarda
compartilhada e de seus benefícios é que
a guarda unilateral, cada vez mais, foi
perdendo espaço no ordenamento jurídico.
Assim, antes da Lei 10.058/14, o Código
Civil previa que, quando da fixação da
guarda, sempre que fosse possível, esta
seria estipulada como compartilhada.
Atualmente, com as novas alterações
realizadas pela Lei 10.058/14, a guarda
compartilhada deixou de ser uma opção e
tornou-se regra, somente não devendo ser
aplicada, a rigor, quando um dos pais não
desejar ter a guarda.
A referida alteração tem a sua relevância,
pois ressalta que a participação igualitária
dos pais no processo de formação e
amadurecimento do filho é, sem dúvidas,
o mais saudável para ele. Entretanto,
algumas ponderações merecem ser feitas.
Conforme é sabido, a praxe nos mostra
que, para o pleno exercício da guarda
compartilhada é necessário que os genitores
vivam em harmonia, que estejam alinhados
em prol do bem da criança, ultrapassando
questões e conflitos pessoais. Isso quer
dizer que, em muitos casos, quando
existem graves conflitos familiares, nem
sempre a guarda compartilhada poderá
representar o melhor interesse da criança,
já que poderá, inclusive, agravar, ainda
mais, a convivência e traumas decorrentes
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da desunião dos pais.
Por isso, com o devido respeito, entendese que a Lei 10.058/14, apesar da legítima
intenção de conscientizar a sociedade
a respeito dos benefícios da guarda
compartilhada, não pode ser aplicada de
forma incondicionada, mormente porque
se deve ter em mente, sempre, o princípio
constitucional do melhor interesse da
criança e, nem sempre, este estará presente
na guarda compartilhada.
Embora a Lei 10.058/15 tenha a
intenção de valorizar as relações mais
próximas entre os pais e filhos, é certo que a
legislação deverá ser interpretada levandose em conta a complexidade das relações
familiares. Não é dado ao legislador definir
regras sem a observância das peculiaridade
de cada caso, mormente quando o que
se deve ter em vista é, sempre, o melhor
interesse da criança e não a conveniência
do Estado e os interesses individuais dos
pais.
Outro ponto importante que merece
ressalva é que, aparentemente, não
obstante tratar-se de dois institutos
totalmente diferentes, a Lei 10.058/2014
confunde a guarda compartilhada com
a guarda alternada, ao utilizar a ideia de
fracionamento de tempo de convívio com
os filhos.
Na guarda alternada, a guarda física
é dividida, de forma que o filho fique
alternando a sua residência, conforme
período pré-determinado.
A guarda
alternada é uma modalidade de guarda
unilateral ou monoparental, caracterizada
pelo desempenho exclusivo da guarda por
aquele genitor que estiver com o filho,
durante determinado período.
Conforme farto entendimento a respeito,
salvo raríssimas exceções, a guarda
alternada não é considerada benéfica ao
desenvolvimento de uma criança, vez
que, muitas vezes, faz com que esta tenha
reduzido o senso de rotina, perdendo suas
referências, hábitos, valores, dentre outros
elementos necessários para um crescimento
sadio.
Em razão destas questões, podemos
dizer que a guarda alternada é incompatível
com a guarda compartilhada, devendo a

Lei 10.058/14 ser aplicada com cautela, a
fim de não confundir esses dois institutos.
Isso porque, a divisão igualitária de tempo
prevista na referida Lei não significa que a
criança terá que viver como nômade, ora
com o pai, ora com a mãe – o que ocorre na
guarda alternada - mas, sim que ambos os
genitores devem participar ativamente da
criação e desenvolvimento do filho.
De todo o exposto, pode-se concluir
que, a despeito da aceitável intenção
da nova legislação de conscientizar a
população a respeito da relevância da
guarda compartilhada, é certo que, ante à
singularidade das relações intersubjetivas
no Direito de Família, haverá exceções à
regra, sempre com observância ao melhor
interesse da criança. Não obstante, sem
dúvida alguma a Lei nº 13.058/14 também
deverá ser interpretada com cautela ante
seus equívocos conceituais, em especial no
que diz respeito à guarda compartilhada e
alternada.

Dra. Larissa Waldow
Advogada Sócia da Waldow & Dutra
Advogados.

Uma homenagem do CRB-1
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