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Palavra do Presidente

Martin David Burneo Cadillo
CRB-1 1496

 Presidente do CRB-1
Foto: Lyzy Rayla/Ascom CRB-1

Saudações, amigos (as), 
 O Conselho Regional de Biblio-
teconomia, no cumprimento das 
suas atividades de fiscalização do 
exercício da profissão, visa sempre 
à valorização do profissional 
bibliotecário. Com nossa atuação, 
e de modo eficaz, estaremos 
protegendo a sociedade de profis-
sionais não qualificados, e só assim 
assegurar um bom atendimento, 
com responsabilidade e, principal-
mente de qualidade de nós biblio-
tecários. Dessa forma estaremos 
abrindo novas oportunidades no 
mercado de trabalho. Mas o que 
esperar do mercado de trabalho 
num momento como este, cheio 
de incertezas...
 O primeiro semestre de 2017 
foi conturbado, com muitas 
incertezas políticas que abalaram 
o país e, também, levaram a uma 
queda no mercado de trabalho 
brasileiro. A perspectiva para este 
2º semestre é animadora, segundo 
dados estatísticos, e existem sinais 

de melhora para o mercado. A 
empregabilidade dos profissionais 
da informação tem sido abordada 
em meio a estas pesquisas que 
vêm sendo desenvolvidas em 
diversas localidades e até com 
abrangência nacional. Há certo 
desvencilhamento dos problemas 
políticos e a economia no Brasil.
 Assim sendo vale ressaltar 
que há 100 anos a bibliotecono-
mia é considerada a profissão do 
futuro. E  eu acredito nisso. Sabem 
por quê?  Porque  trabalhamos 
com informação e isto gera 
conhecimento, e se tivermos 
domínio das novas tecnologias 
poderemos oferecer bons 
resultados profissionais. Acredito 
que isto reforça o papel da 
biblioteca e o agir dos profissio-
nais bibliotecários no mercado 
de trabalho atual. Tendo como 
evidência que as bibliotecas, nos 
dias de hoje, não se restringem 
apenas à oferta de livros e 
informações, mas, sobretudo à 

capacidade de oferecer meios para 
que haja interação e participação 
entre pessoas. Assumindo um 
papel dinâmico em função da 
evolução tecnológica. E nós 
profissionais da informação 
- enfrentamos os desafios de 
inserção e manutenção do atrativo 
no mercado de trabalho, que 
está cada vez mais exigente e 
competitivo.
 Para manter-se no mercado, 
precisamos, constantemente, 
aprimorar os nossos conhe-
cimentos e desenvolver 
nossas habilidades técnicas e 
pessoais por meio da educação 
e treinamento, ambos em 
consonância com as necessidades 
atuais do mercado. A educação 
continuada tornou-se indispen-
sável aos mais diversos profissio-
nais na nossa sociedade. E diante 
desse panorama, de agilidade na 
produção de informação e geração 
de conhecimento, existe uma 
tendência que está sendo muito 
comum, a constante busca pelo 
aperfeiçoamento do profissional. 
Portanto, busquemos sempre isso: 
o aprimoramento profissional 
e só assim poderemos avançar 
em nossos objetivos, tanto como 
bibliotecários como pessoais, 
sempre em prol do desenvolvi-
mento da sociedade.

Cordiais abraços.

Sobre o Presidente

Martín David Burneo Cadillo é Bibliotecário 
e Professor e Tradutor de Língua espanhola 
formado pela Universidade de Brasília - UnB. 
Foi coordenador de Projetos da VIAAPPIA T&I, 
Empresa dedicada aos Serviços de Sistemas 
de Informação e Gerenciamento de Bibliotecas 
e Arquivos. Já trabalhou na CODEVASF, 
Presidência da República, ABIN, Conselho 
da Justiça Federal, NOVACAP, TERRACAP, 
Ministério da Justiça, AGU, SEBRAE Nacional, 
IBAMA, e atualmente na ANEEL, nas áreas de 
Bibliotecas, Bases de Dados e Arquivos. Prestou 
serviços, também, na Biblioteca do Ministério 
do Planejamento, CONTAG entre outras. Há 25 
anos trabalhando com acervos de bibliotecas e 
arquivos, como Auxiliar de Bibliotecas e Arqui-
vos, Técnico de Biblioteca e Bibliotecário.
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Políticas públicas de incentivo à leitura 
discutidas em Cuiabá 

O Fórum Estadual de Bibliotecas foi realizado na Escola Presidente Médici

Foto: Junior Silgueiro/Gcom-MT

Em Cuiabá, entre os dias 
5 e 7 de julho de 2017 foi rea-
lizado o 1º Fórum de Biblio-
tecas de Mato Grosso para 
discutir políticas públicas de 
incentivo e fomento à leitura 
no Estado. A programação do 
evento incluiu debates, pales-
tras e painéis. O Fórum tinha 
como alvo os agentes de biblio-
tecas, bibliotecários, escritores, 
estudantes universitários, edi-
toras, livrarias, professores e 
sociedade em geral.

O objetivo do evento foi 
promover um debate sobre as 
políticas voltadas ao livro, lei-
tura, literatura e bibliotecas no 

Estado. Além disso, o governo 
disponibilizou ao público aces-
so ao Plano Estadual do Livro, 
que pode ser acessado na in-
ternet. Até o dia 30 de julho, 
a população podia contribuir 
para a construção da política 
pública estadual de acesso ao 
livro e fomento à leitura. Com o 
plano, a ideia é conquistar um 
lugar de destaque para a leitu-
ra e o livro no orçamento do 
Estado e dos Municípios.

Fizeram-se presentes o 
secretário Leandro Carvalho, 
Waldineia Almeida - coordena-
dora do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas de MT e, 

também, conselheira do CRB-
1, Helena Costa - gerente de 
Livro e Leitura da Biblioteca 
Pública Estadual Estevão de 
Mendonça, a pedagoga Maria 
A. M. Campos, Carlos Alberto 
de Assunção Santos, Palloma 
Torquato, André Pena - coor-
denador do curso de Biblio-
teconomia da UFMT, o ator 
Vinicius Rangel, Cristian Bray-
ner - Diretor nacional do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas 
(MinC), Patrícia Jaeger - gerente 
da BPEEM, entre outros.

Ascom CRB-1

http://www.participacaosocial.mt.gov.br/login.php
http://www.participacaosocial.mt.gov.br/login.php
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De Campo Grande para o mundo
Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da FUNLEC em Mato Grosso do Sul 

foi selecionada para a 83ª edição da IFLA

Foto: Valdenir Rezende

Fundada em 1927 com 
apenas 15 países, a IFLA - Fe-
deração Internacional de As-
sociações e Instituições Biblio-
tecárias - tem alcance mundial 
e conta hoje com membros 
em 144 países. Foi uma das 
primeiras organizações não 
governamentais, sem fins lu-
crativos, a promover a causa 
dos bibliotecários, sua fun-
ção é patrocinar e promover 
a cooperação internacional, 
o debate e a investigação em 
todos os campos da atividade 
bibliotecária e compartilhar 
suas descobertas com a co-
munidade bibliotecária como 
um todo.

Neide Mendes, 44 
anos, é acadêmica do 2º se-
mestre do curso de Biblio-
teconomia da Faculdade da 
FUNLEC, situada em Campo 
Grande - MS, única instituição 
que oferece o curso de bacha-
relado presencial no Estado 
de Mato Grosso do Sul. Tra-
balha na Fundação Centro de 
Estudos Dr. William Maksoud, 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Campo Grande - MS, 

desde 2010, e foi contratada 
como auxiliar técnica no pe-
ríodo noturno, com a inten-
ção da instituição em alavan-
car o uso de seu espaço para 
o fomento à área científica, 
oportunizando aos médicos, 
residentes e acadêmicos de 
medicina, um espaço de su-
porte às suas práticas acadê-
micas e de pesquisa. “Meu de-
safio foi descobrir como fazer 
isso, não fazia ideia como fun-
cionava os bastidores de uma 
biblioteca especializada na 

área médica, muito menos, o 
que os respectivos usuários 
demandariam por serviços 
e produtos informacionais”, 
lembra Neide.

Quando surgiu a opor-
tunidade, fez o curso de Téc-
nico em Biblioteca, oferecido 
pelo Governo do Estado e 
nesse momento teve a certe-
za de que tinha encontrado 
seu caminho profissional. A 
partir disso, buscou aprimo-
rar seus conhecimentos na 
área da Biblioteconomia, ob-
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jetivando oferecer aos usuá-
rios da biblioteca em tese ser-
viços e produtos que, de fato, 
poderiam fazer sentido e con-
tribuir de forma significativa 
ao percurso acadêmico e de 
pesquisa de cada um deles. 
Foi assim que ingressou no 
Curso de Biblioteconomia da 
Faculdade da FUNLEC. Para a 
acadêmica “o ambiente viven-
ciado por mim potencializou 
essa decisão, pois estar entre 
médicos e acadêmicos de me-

dicina e outras áreas da saúde 
foi o combustível que faltava 
para que eu pudesse desper-
tar para o mundo da ciência 
e da pesquisa, levando-me ao 
inquietante mundo da produ-
ção de conhecimento, ação 
finalística dos processos que 
desenvolvo na biblioteca, os 
quais se dirigem a organiza-
ção, mediação e uso da infor-
mação”. 

“Este tipo de apren-

dizado não se encontra nos 
bancos da faculdade, a rela-
ção com os usuários é proces-
so extraordinário de ensino 
e aprendizagem, sobretudo 
quando ele acontece de for-
ma respeitosa e colaborativa” 
ressalta Neide.  

Tudo o que diz sa-
ber, fazer e produzir, é devi-
do a muito incentivo, desde 
o apoio de seus superiores 
como de cada um que entra 
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na biblioteca e confia a ela 
o sucesso de sua produção 
intelectual, seja como aula, 
publicações de artigos em 
eventos e periódicos especia-
lizados, suporte a atualização 
do currículo Lattes, registro 
de DOI, normalizações etc. E 
com exclusividade irá com-
partilhar conosco um pouco 
sobre essa oportunidade ím-
par:

Neide, tudo bem? Po-
deria falar um pouco sobre 
que projeto você desenvol-
veu?

Neide: Olá, Lyzy. Tudo 
ótimo. Bem, no mesmo ins-
tante que tive certeza de que 
a Biblioteconomia era minha 
vida, já sabia que queria me 
especializar na área clínica 
e comecei a buscar tudo so-
bre o assunto. E foi lendo um 
dos textos da Professora Dra. 
Vera Silvia Marão Beraquet, 
que veio a ideia de escre-
ver sobre minha experiência 
profissional e a evolução da 
biblioteca e sua importância 
enquanto suporte de ensino, 
pesquisa e a educação conti-
nuada no cenário hospitalar.

Comecei a buscar nos 
relatórios anuais da institui-
ção algum dado que diferen-

ciasse a prestação de serviço 
da biblioteca, antes e depois 
da minha contratação, e ba-
seado nos dados levantados, 
com a ajuda dos meus usuá-

rios, professores e colegas, 
chegamos ao tema do tra-
balho aprovado no evento 
da IFLA para este ano, que 
retratou todo o trabalho de-
senvolvido na biblioteca em 
um período de 05 anos, des-
cobrindo a potencialidade do 
setor e suas inúmeras possi-
bilidades ao fomento, desen-
volvimento, incentivo e pro-
dução de conhecimento no 
âmbito do hospital citado.  

E qual seria a signifi-
cância do projeto no Con-

gresso?  

Neide: Este ano o even-
to está na sua 83º edição, e 
poder divulgar no exterior os 

serviços realizados na biblio-
teca da Fundação Centro de 
Estudos é não somente uma 
chance de alavancar o nome 
da instituição, como do Hos-
pital Santa Casa de Campo 
Grande - MS para o mundo e 
mostrar que sim, nós temos 
potencial para fazer bem e 
fazer melhor a cada dia. O 
trabalho para o congresso é 
mais um elemento capaz de 
contribuir para análises rela-
cionadas às práticas bibliote-
cárias no nosso país, poden-
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Lyzy Rayla
Ascom CRB-1

Toda a ajuda é muito bem-vinda, para colaborar e ajudar 
esta profissional basta entrar em contato pelo telefone 

comercial (67) 3382 0502, celular (67) 9 9257-2328 ou ainda 
por e-mail mendes624@hotmail.com.

Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/6261937687664724.

do ser útil, também, como 
fonte de referência àqueles 
(as) que estejam vivenciado 
experiências similares.

O que você almejava 
com a aprovação?

Neide: É tudo muito 
novo para mim, esta aprova-
ção foi algo que eu realmen-
te não esperava e seria uma 
experiência única, estar en-
volvida em meio a tantos pro-
fissionais, especialistas, mes-
tres, doutores e instituições 
do mundo todo é um ganho 
curricular e pessoal fora da 
minha imaginação.

Você falou que sua 
participação na próxima 
edição da IFLA não estava 
confirmada. O que falta?

Neide: Infelizmente, 
para que pudesse participar 
era preciso no mínimo R$ 
8.000,00 (oito mil reais), para 
passagens, alojamento e ali-

mentação. O que não é fácil 
de levantar. Realizei uma rifa 
e a Fundação Centro de Estu-
dos da Santa Casa, conside-
rou ajudar com as passagens. 
Então a minha participação 
dependia única e exclusiva-
mente  de recursos financei-
ros.

Por ter sido aprovada 
como voluntária para o even-
to, Neide tinha a inscrição do 
evento garantida - que se-
ria no valor de 490 euros. O 
evento - IFLA – aconteceu en-
tre os dias 18 e 25 de agosto 
de 2017 e, infelizmente, Nei-

de não conseguiu levantar o 
montante necessário, pois as 
passagens subiram muito de 
valor e o valor arrecadado não 
foi suficiente. Todavia, a mes-
ma, já diz estar se preparando 
com novo material para o ano 
de 2018, que acontecerá na 
Malásia. “Se Deus quiser dará 
certo, vou trabalhar com mais 
afinco para levantar fundos 
para custear a participação”, 
afirma a profissional. 

mailto:mendes624@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/6261937687664724
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Habituados com a secura 
de poesia e o não acelerar do ór-
gão-coração estamos fadados a 
uma anemia nada convencional. 
A ausência de sangue reverbera 
a ideia de morte e a morte sus-
cita a não existência de sorrisos, 
versos e um ou outro “sim”. É a 
geração do “não”, do desapego, 
do longe. É, antes, a ocasião exa-
ta para a Literatura acontecer. A 
gente escreve quando se cansa 
de ter contato com a realidade 
materializada. 

Este copo cheio com tão 
pouco nos permite romper al-
guns véus e captar, quase que 
palpavelmente, a hemorragia 
que se derrama do órgão-pensa-
mento. Estamos rasos do “outro”, 
nos esvaziamos de nós mesmos e 
necessitamos de édens, templos, 

oásis para saciar as lacunas que 
permitimos que morem em nós. 

Partindo do pressuposto 
de que a dinâmica da Literatura 
acompanha a história da huma-
nidade em inúmeros contextos 
faz-se necessário explicitar que o 
Romantismo foi a gênesis do esti-
lo contemporâneo, dando como 
resposta uma nova estética que 
recriava a visão mitológica da 
Antiguidade. Os seus represen-
tantes foram os “cavalheiros da 
expressividade” dos inúmeros 
rompimentos e expurgação dos 
desesperos do homem diante da 
vida. Essa visão busca o escapis-
mo como mecanismo de distor-
ção da realidade e fuga para o 
indizível, incerto; para o sonho, 
fantasia, para algum outro uni-
verso paralelo em que o tique-ta-

que do relógio não seja o motor 
ou razão. 

O Romance Ficcional se 
instalou em nossos olhos e fez 
aqui morada disseminando a 
ideia de uma personificação poé-
tica que se faz em relação aos 
outros. Este mesmo romance nos 
faz acreditar em máximas como 
“o nosso amor é eterno”, “quero 
te ter para sempre”, “nunca mais 
amarei alguém senão você”. Es-
colhemos nos adoentar diante 
de situações em que a cura está 
em nossas mãos. Optamos por 
sangrar “ultrarromanticamen-
te” e buscar reformas em nosso 
edifício interior que na verdade é 
a nossa própria identidade, em 
prol novamente, da satisfação 
dos desejos de outrem – nos anu-
lamos.  

“Em tempos anêmicos, qualquer gota de sangue é hemorragia”...
O Romance Ficcional e o Realismo Egocêntrico

Literatura em foco |por Drielly Neres
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O Realismo acompanha a 
ideia de uma oposição cultural, 
desconectando as pontes entre 
a sociedade e uma cultura en-
ferma, envolta na metafísica do 
vácuo entre o “eu” e o “todo”. As 
produções agora deveriam es-
cancarar as chagas da existência 
e deixar vir à tona o antropocen-
trismo como produto da liberda-
de humana. 

O Egocentrismo do real se 
tornou a consequência mais ar-
riscada de tanta ousadia. A preo-
cupação matriz se tornou exa-
cerbadamente o próprio sujeito 
que se torna o seu objeto único 
de satisfação. Não se carrega 
mais a preocupação daquilo que 
eu faço com o “outro”, das feri-
das que eu direciono ao “outro”, 
nem mesmo naquilo que pro-
jeto no “outro”. São as minhas 
verdades e a tela que eu desejo 
imprimir no mundo é a da mi-
nha própria realidade, ainda 
que eu tenha que excluir alguns 
personagens dela para que eu 
me torne o protagonista. Sim, as 
denúncias sociais eram em prol 

de outros atores, mas a projeção 
era demasiada objetiva para se 
satisfazer com isso. Um prisma 
prático exige o retrato fiel da so-
ciedade, e, esta estava adoenta-
da, mas agora, com exagero de 
si mesmo. 

A anemia metafórica en-
volta na hipérbole que cabe em 
uma hemorragia traduz sabia-
mente as contradições e sangrias 
que perpassam a ficção e o ego-
centrismo, o romance e o realis-
mo. Qual é o remédio? Quais são 
as incoerências? Quais são os li-
mites entre o sentir e o escrever? 

Certamente não teríamos 
tanta força autoral para alinhar 
tantas respostas à falta delas. 
Certamente não teríamos a sa-
gacidade épica para narrar cada 
dedilhar deste ou cada inverda-
de presa em uma linha. A Litera-
tura é isso que acontece quando 
a gente se distrai; quando a gente 
percebe que a teoria não abriga 
tudo e, mais ainda, que a prática 
não é tão real nem tão românti-
ca assim. 

Pode ser que agora você 
consiga decidir de qual lado vai 
ficar: irreal e não palpável ou 
materialidade objetiva? Mas, 
pode ser também que você se 
sinta ainda mais confuso; e se 
isso acontecer, eu vou ter cum-
prido o meu papel como atiça-
dora de fagulhas na ponta das 
ideias. 

Drielly Neres
Especialista em 

Literatura Brasileira
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Eventos

Encontro Literário do Cerrado (Elicer) 2017

O evento, que ocorrerá de 26 a 30 de setembro, tem 
como principal objetivo a criação de um ambiente que 
proporcione a formação e retenção de leitores a partir 
do livro. Horário a definir. Local: Centro de Convenções 
UniAlgar - Uberlândia-MG.

Encontro Internacional sobre Sistemas de 
Informação e Documentação 2015 (IBERSID)

Local: Universidade de Zaragoza.  Zaragoza, 
Espanha. Data: de 30 de setembro à 2 e outubro.

Inscrições abertas para o II Congresso 
Internacional de Arquivos Digitais

O II Congresso Internacional de Arquivos Digitais 
acontecerá nos dias 08 a 10 de Novembro de 2017, 
na Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia / UNAM (México) com o tema “Conectando os 
sabores de bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
para a preservação digital”.

XII Congresso ISKO Espanha e II Congresso ISKO 
Espanha-Portugal

Local: Universidade de Murcia. Data: 19 e 20 de 
novembro de 2017.

8ª ConfOA

A 8ª edição da Conferência Luso-Brasileira de Acesso 
Aberto, nos próximos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017 
irá realizar-se na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de 
Janeiro, Brasil. A ConfOA, é realizada alternadamente 
entre Portugal e Brasil.

CBBD (Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 
e Documentação) 2017 

27ª edição com o tema “Agenda 2030 do 
desenvolvimento sustentável: como as bibliotecas 
podem contribuir com sua implementação!”. O CBBD 
acontecerá este ano em Fortaleza, de 17 a 20 de 
outubro.
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Fonte: Guia do Estudante

Vem ou Vêm?
 Vamos aproveitar esse texto para resolver duas dúvidas com a mesma explicação, 
referentes aos verbos VIR e TER. Por uma “fatalidade” da língua portuguesa, dois dos 
nossos verbos mais utilizados apresentam flexões idênticas na 3ª pessoa do singular e 
na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo. E agora? Como os acadêmicos resolvem 
esse problema?
 Segundo o professor Cláudio Moreno, autor do livro Guia Prático do Português Correto, 
a comissão que tratou dos acentos na nossa língua, reunida em 1943, precisou criar uma 
regra especialmente para esses dois verbos. Decidiram, então, assinalar o plural com 
um acento circunflexo, tornando as duas formas ao menos diferentes na grafia (já que 
sonoramente elas apresentam a mesma pronúncia).

– ele/ela vem | eles/elas vêm
– ele/ela tem | ele ele/elas têm

 Então é fácil lembrar: singular é sem acento, plural é com acento. Mas a explicação não 
acaba aqui! Além disso, é preciso considerar que outros verbos derivam de vir e ter e, por 
isso, também precisam seguir a regra do acento circunflexo diferencial. Exemplos:

– Muitos cosméticos falsificados contêm ingredientes danosos à saúde.
– As folhas usadas no medicamento provêm de países africanos.

 Como se tratam de oxítonas terminadas em -em, tanto nos verbos derivados de vir, 
como nos derivados de ter, a terceira pessoa do singular do presente do indicativo recebe 
acento agudo e a terceira pessoa do plural do presente do indicativo recebe acento 
circunflexo. 
Exemplos:

advir: ele advém | eles advêm                              convir: ele convém | eles convêm
intervir: ele intervém | eles intervêm                   manter: ele mantém | eles mantêm
conter: ele contém | eles contêm                    entreter: ele entretém | eles entretêm
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Arenas | Coluna de Cristian Brayner

A Biblioteca do Inferno

Na última quinta, fui marcado em uma 
postagem compartilhada pela Febab. Amigo 
de Face, colega de profissão, tema de sempre: 
o mundo das bibliotecas. Dessa vez, a inaugu-
ração de um edifício nababesco lá pelos lados 
do Oriente. Chamada de “Jardim dos Livros 
de Teerã”, tem cerca de 110 mil m² de área e 
com capacidade para 240 mil obras. O com-
plexo abrigará livrarias, lojas, cinemas e cen-
tros científicos. Pelos trópicos, os bibliotecá-
rios babaram: “Que maravilha!”; “Sabia que o 
paraíso ficava no Oriente.” Alguns mais ousa-
dos elogiaram o governo iraniano, apontando
-o como “exemplo a ser seguido por todos os 
governos.” Um tipo piadista chegou a declarar 
seu amor pelo regime: “Se lá é a casa do dia-
bo, como diz o recalcado Tio Sam, então me 
chama para ser o bibliotecário do demo! Que 
baita civilização oriental.” Respirei fundo e la-
mentei. Lamento elevado ao quadrado.

Primeiro, constatei que o “Jardim dos Li-
vros” não se assemelha em nada à biblioteca 
paradisíaca aventada por Cícero1: “Si hortum 
in bibliotheca habes, deerit nihil.” Pudera. A 
maior parte dos seus 15 milhões de habitan-
tes vive ao sul da cidade, próximo ao Grande 
Deserto Salgado (Dasht-e Kavir). Desde a Re-
volução Islâmica de 1979, mulheres cobertas 

com o hijab passeiam, envergadas sob o peso 
das sutras: “Vossas mulheres são vossas se-
menteiras. Desfrutai, pois, da vossa semen-
teira, como vos apraz”2. Mergulhei no Corão 
justo quando leio em fonte confiável que o 
presidente iraniano Hassan Rouhani acaba de 
contratar 7.000 novos guardas para a Polícia 
da Moral, responsável em verificar se o véu 
está bem colocado e se elas não o tiram den-
tro do carro.

A Biblioteca Jardim, sonho de tantos bi-
bliotecários brasileiros, não fica longe dali. Lá 
também reina a xariá. Talvez por isso não te-
nha visto flores por aquelas bandas. Apenas 
um extenso gramado monocromático. Um 
deserto verde frequentado por tipos pasteu-
rizados, submetidos aos filtros instalados nos 
computadores de última geração. O salão de 
leitura é invadido pelo tom monocórdico do 
muezim: “Allah Akbar, Allah Akbar3”. Corpos 
prostrados: “Hayya alal-Falaah4”. Entre as belas 
estantes – mobiliário de primeira! – observo 
buracos enormes, fruto do trabalho diligente 
de experts em desenvolver acervos adequa-
dos: “Allah Akbar. Laa ilaha il-la Allah5”.

 Diariamente, as palavras do aiatolá Ali 
Khamenei6 são remoídas nas baias de traba-
lho: “Nem todos os livros são necessariamente 
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bons e nem todos são seguros. Alguns livros 
são prejudiciais. Do mesmo modo que medi-
camentos venenosos, perigosos e viciantes 
não estão disponíveis para todos sem res-
trições, não temos o direito, como editor, bi-
bliotecário ou empregado da indústria do li-
vro, disponibilizar [esses livros] para aqueles 
sem conhecimento. Devemos fornecer-lhes 
livros saudáveis e bons.” Não demorou para 
que a preleção teológica se convertesse num 
manualzinho facilmente digerível para não 
iniciados: “Enforquem Ulysses7 e apedrejem a 
Monalisa holandesa de Chevalier8. Eliminem 
Paulo Coelho9 e Gabriel García Márquez10 das 
estantes. Exorcizem de seus tesauros “bei-
jo”, “vinho”, “dança” e todos os outros verbe-
tes ímpios. Da janela fosca do processamen-
to técnico, vi guindastes instalados na praça 
principal. No dia anterior, foram ali depen-
durados, entre brados e suratas, dois jovens 
gays. Num relampejo, recordei de todos os 
corpos suspensos por cordas, filtros, buracos 
e palavras na praça de Teerã e no balcão da 
Biblioteca-Jardim. As marcas eram idênticas. 
Constatei que o dentro está fora e o fora está 
dentro, sem limites ou fronteiras entre um 
e outro. Concluí que o Jardim dos Livros era  
terra inóspita e abrolhada, cópia perfeita do 
Grande Deserto Salgado.

O segundo queixume foi tão indigesto 
quanto o primeiro: a desinformação de alguns 
bibliotecários brasileiros. Cegados pela beleza 
do edifício, transformaram sua ignorância em 
epopeia alheia. Certeza que a ode dirigida aos 
aiatolás teria sido prontamente abortada com 
uma rápida pesquisa à Internet. Oxalá fosse 
esse um caso isolado. Julgar é uma prática 
que nos acompanha desde que o mundo é 
mundo, nos permitindo distinguir as entida-

des, reunindo-as e separando-as, num fluxo 
contínuo, arbitrário e costumeiramente sau-
dável. Esse movimento se torna um problema 
quando o ajuizamento se dá, apesar do desco-
nhecimento dos seres e contextos envolvidos. 
O juízo verborrágico e impiedoso agravou-se 
nos últimos anos, graças às redes sociais, in-
suflado pelo culto ao binarismo, sempre tão 
patético e desavergonhado. Umberto Eco, em 
uma cerimônia na Universidade de Torino, 
afirmou que a Internet deu voz a todo tipo 
de opinião desqualificada. Concordo com ele. 
Agredido por internautas sabichões, o escritor 
italiano argumentou, serenamente11: “O sujei-
to pode ser um excelente funcionário ou pai 
de família, mas ser um completo imbecil em 
diversos assuntos. Com a internet e as redes 
sociais, o imbecil passa a opinar a respeito de 
temas que não entende.” Somos iguais em 
desgraça? Para nós, que abraçamos uma pro-
fissão tida como “generalista”, o risco é muito 
maior. A pressa e a pretensão de saber avaliar 
tudo, podem nos levar a crer sermos mestres 
na arte de separar os cordeiros dos cabritos. 
Instigados a tudo dizer, visibilizamos nossa ig-
norância, e a busca contínua da verdade (par-
rhesia) é ameaçada pela opinião embasada em 
fake news. 

Frequentemente o louvor dá vez ao ran-
ço: criticamos a ação do Conselho Regional, 
confundindo sua competência estabelecida 
em lei com à do sindicato; compartilhamos 
abaixo-assinados em favor de bibliotecas, sem 
interrogar a outra parte a respeito do que está 
acontecendo; injuriamos os colegas nas redes 
sociais, jogando na lata do lixo o nosso códi-
go de ética, provavelmente nunca lido duran-
te toda a vida profissional. Impressiona nossa 
valentia insensata em tomar partido. Afinal de 
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contas, trabalhamos em prol de um equipa-
mento cultural que toma para si a tarefa de sa-
nar problemas concretos a partir da reunião, 
tratamento e disseminação de discursos múl-
tiplos. Em outras palavras, somos especialistas 
na arte de estabelecer confrontos, evitando, a 
todo custo, nos comprometer com saídas sim-
plistas. Nesse sentido, transformar ideias em 
dogmas, e colegas em inimigos, é pôr sob sus-
peita a razão das próprias bibliotecas. Biblio-
teca é antônimo de deserto. A monocromia da 
areia e o sibilado unívoco da ventania devem 
ser combatidos. Embora financiada com di-
nheiro público, toda biblioteca deve resistir à 
tentação de ser transformada em filial do go-
verno ou comitê de partido. Trabalhamos para 
indivíduos. Atuamos em prol da dignidade de 
pessoas. Guerreamos contra toda a geografia 
política destinada a transformar, por meio da 
incidência de saberes uniformizadores, indiví-
duos em assujeitados. 

E o que assistimos no Irã? A impossibi-
lidade de que as flores, de tamanho e colora-
ção distintas, cresçam por entre os corredores 
das estantes, nas coleções para adolescentes 

púberes, nos catálogos de literatura ocidental, 
no setor de catalogação e, especialmente, nas 
cabeças dos que a frequentam. Mesmo reco-
nhecendo os nossos graves problemas estru-
turais, torço e trabalho para que as bibliotecas 
brasileiras continuem sendo encaradas como 
projetos destinados a garantir o exercício da 
cidadania, independentemente dos tipos, qua-
dros e cores que adornem as nossas reparti-
ções. Ainda acredito, apesar dos riscos, que o 
primeiro passo é cultivar, nas redes sociais e 
no tête-à-tête, a verdade, dialógica e educada 
por natureza.

Dr. Cristian Brayner |CRB1 1812
Diretor do DLLLB

Ministério da Cultura
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CONCURSOS & OPORTUNIDADESCONCURSOS & OPORTUNIDADES

Correios
Iades será a organizadora. 

Oportunidades serão 

para as áreas de saúde, 

segurança e engenharia. 

Ainda não há previsão para 

a publicação do edital.

Companhia 
Habitacional do 
Distrito Federal 

(Codhab)
 Vagas para Brasília. Níveis 

médio e superior. 75 
vagas efetivas e mais para 

cadastro de reserva.

Marinha 

Cargos são de todos os níveis de 

escolaridade. Os profissionais 

serão contratados por tempo 

determinado.  Do total, 154 

vagas são para: administrador, 

analistas ambiental, de 

processos, de projetos e 

de sistemas, arquiteto, 

bibliotecário, entre outros.

Câmara Legislativa do DF Fundação Carlos Chagas como banca responsável pela realização do próximo concurso da Casa. Serão 86 vagas para nível médio e superior em diversas áreas, como consultor legislativo, consultor técnico-legislativo e procurador. O salário, com as gratificações, para nível médio é de R$ 10 mil, e nível superior R$ 15 mil.
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Angiotomografia no diagnóstico do
Tromboembolismo Pulmonar

A angiotomografia, ao 
longo dos últimos anos, tornou- 
se uma modalidade alternativa 
mais eficaz que as outras técni-
cas de imagens no diagnóstico 
do Tromboembolismo Pulmo-
nar (TEP). O procedimento é 
realizado em tomógrafo mul-
tislice com radiação ionizante e 
administração intravenosa de 
contraste iodado, o que torna o 
exame mais rápido, sensível, não 
invasivo, com cortes transversais 
e possibilitando observar nitida-
mente toda a estrutura respira-
tória, verificando a existência de 
êmbolos e sua localização.

O TEP é a obstrução total 
ou parcial do fluxo sanguíneo 
arterial pulmonar, causada por 

trombos originados na maioria 
das vezes na circulação veno-
sa sistêmica, descendentes da 
Trombose Venosa Profunda 
(TVP). É uma patologia de difícil 
diagnóstico, por esse motivo a 
um alto índice de mortes hospi-
talares, pois somente os sinais 
e sintomas não são suficientes 
para a confirmação da doença.

O diagnóstico é baseado 
nos fatores de risco, sintomas 
e achados clínicos que são os 
exames laboratoriais e os de 
imagens radiológicas. A angioto-
mografia no momento é o pro-
cedimento mais adequado para 
esse prognóstico, através de 
imagens com o auxílio de injeção 
de contraste iodado, todas as es-

truturas pulmonares podem ser 
avaliadas, além de outras áreas 
do organismo. Dessa forma au-
xiliando de maneira precoce um 
diagnóstico e os tratamentos es-
pecíficos para o TEP. Além de ser 
um exame rápido e não invasivo, 
a angiotomografia tem a possibi-
lidade de identificar outras pato-
logias quando não se verifica a 
existência do tromboembolismo 
pulmonar.

Esses sintomas depen-
dem das condições cardiopul-
monares, o tamanho do êmbolo 
e seu deslocamento, geralmente 
os menores podem causar al-
gum desconforto ao paciente, os 
de tamanhos maiores obstruem 
a circulação de sangue parcial ou 
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total, assim causando morte sú-
bita, essa é a manifestação mais 
grave da doença que é o TEP ma-
ciço. Os principais sinais e sinto-
mas são: dispnéia, dor torácica, 
tosse, dor pleurítica, hemoptise, 
sincope, febre e cianose. Deve 
ocorrer uma investigação do 
tromboembolismo pulmonar 
quando há diversos membros 
da família com a mesma patolo-
gia.

O diagnóstico de TEP é 
indispensável para indicar o tra-
tamento, somente os sintomas e 
sinais que o paciente apresenta 
não são suficientes, se fazem ne-
cessários exames complemen-
tares de maior complexidade, 
inclusive os de imagens que são 
mais detalhados. Existem alguns 
exames que auxiliam na avalia-
ção inicial do tromboembolismo 
são os de apoios como D- díme-
ra Radiografia de tórax, Angioto-
mografia, Arteriografia Pulmo-
nar, Ecocardiograma e Duplex 
Scan.

Após o diagnóstico do 
TEP confirmado o paciente deve 
ser hospitalizado, iniciando o 
tratamento com oxigênio para 
suprir a deficiência nos pulmões 
e administração intravenosa de 
heparina um anticoagulante, a 
fim de prevenir o aumento do 
êmbolo existente e a formação 
de novos trombos; o uso de an-
ticoagulantes necessita acom-
panhamento médico, pois a o 

risco de sangramento podendo 
ser fatal. Há outras opções de 
tratamentos para pacientes com 
contraindicações no uso de anti-
coagulantes, é a implantação de 
filtros na veia cava inferior para 
evitar que novos coágulos atin-
jam os pulmões, e a tromboem-
bolectomia, um procedimento 
cirúrgico na retirada dos trom-
bos.

Atualmente a angiotomo-
grafia vem sendo considerada o 
principal método de imagem no 
diagnóstico rigoroso do TEP; por 
ser um exame realizado em to-
mógrafo multislice, que são múl-
tiplas fileiras de detectores com 
rotação de 360°, assim permitin-
do uma varredura ou translação 
completa do tórax com cortes 
contínuos e transversais, onde o 
paciente fica em decúbito dorsal 
mantendo a inspiração durante 
a aquisição das imagens; esses 
cortes anatômicos são os perfis 
de sensibilidade que torna pos-
sível a perfeita visualização das 
estruturas pulmonares.

No mesmo procedi-
mento pode se avaliar outras 
estruturas do organismo sem 
a necessidade de uma nova ad-
ministração de contraste, como 
o estudo das artérias coronárias. 
As vantagens da angiotomogra-
fia são a exatidão no prognósti-
co do TEP, redução no tempo do 
exame, qualidade nas imagens 
e a possibilidade de verificar ou-

tras patologias quando não hou-
ver o diagnóstico do tromboem-
bolismo pulmonar, e as suas 
principais desvantagens estão 
relacionadas com os riscos asso-
ciados à injeção de contraste em 
pacientes alérgicos, exposição 
à radiação ionizante em pacien-
tes gestantes, a necessidade de 
transferir o paciente para a sala 
de exame e a sua contribuição 
em efetuar as manobras respi-
ratórias.

*Artigo com adaptações no texto.
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Fonte: Fundação de Cultura MS

XVIII Proler com o tema “Literatura 
para quê ?” em Campo Grande

De 5 a 7 de outubro, 
Campo Grande recebe o 18º En-
contro do Proler que terá como 
tema “Literatura para quê?”. O 
evento este ano já tem confirma-
da a presença do escritor Marc 
Ferréz e terá mesas redondas 
sobre literatura infantil, literatura 
regional, literatura nacional e Po-
líticas Públicas para Livro, Leitura 
e Literatura (PNLL e PELL). Sen-
do, também, realizados encon-
tros com outros escritores e um 
sarau literário. A comissão orga-
nizadora reuniu-se na Fundação 
de Cultura de Mato Grosso do 
Sul (FCMS), no último dia 28 de 
junho.

O Programa Nacional de 
Incentivo à Leitura (Proler) tem 
como finalidade contribuir para 

a ampliação do direito à leitura, 
promovendo condições de aces-
so a práticas de leitura e escrita 
político críticas criativas. Isto im-
plica articular a leitura com ou-
tras expressões culturais, propi-
ciar o acesso a materiais escritos, 
abrir novos espaços de leitura, e 
integrar as práticas de leitura aos 
processos educacionais, dentro 
e fora da escola.

Tornar a prática de leitura 
dentro do cotidiano escolar e cul-
tural da sociedade é tarefa fun-
damental para um projeto políti-
co cuja meta é formar cidadãos 
leitores. A escola e a biblioteca 
são, nesse processo, instituições 
imprescindíveis e complementa-
res, mas o aprendizado da leitura 
transcende a alfabetização. Para 

constituir uma sociedade leitora, 
na qual a participação dos cida-
dãos no processo democrático 
seja efetiva, é preciso conjugar 
a leitura da palavra à leitura do 
mundo.

O Proler é concebido 
como um Programa de abran-
gência nacional e não tem cará-
ter centralizador estando aberto 
a novos projetos de leitura e bus-
cando estimular ações autôno-
mas em favor da leitura. Em ra-
zão disso, o Proler é constituído 
por comitês conveniados e que 
trabalham sobre suas respec-
tivas realidades regionais para 
atender às demandas próprias 
das comunidades onde atuam.



Oriente, Ocidente une 
todos os requisitos necessários 
para que não se consiga largá
-lo. A comicidade, o drama, a   
pretensão, o inesperado. Em 
cada história cresce a ânsia de 
saber logo o que vai acontecer 
com seus personagens insó-
litos. Entre uma fina ironia e 
uma técnica de narração preci-
sa, espontânea, Rushdie pare-
ce tecer suas frases num ritmo 

delirante. É com este   mesmo 
toque suave de sarcasmo que 
vai sendo construída a ponte 
que pretende ligar os dois pó-
los, o misterioso e  indecifrável 
mundo oriental e o nem sem-
pre civilizado, mas de qualquer 
modo inflexível mundo ociden-
tal. São ambos   fascinantes e 
contados sob uma ótica poéti-
ca e adjetivada parecem ficar 
ainda mais caracterizados.

A obra é o tipo do que 
se pode chamar de “drama 
cômico”. Podemos refletir so-
bre os dramas pessoais dos 
personagens de   cada conto, 
mas ao tempo as risadas são 
inevitáveis porque as situações 
se mostram exageradas e eles 
fazem coisas pelas   quais não 
esperamos. “Descobriram-no 
dirigindo na contramão da es-
trada, a cem por hora, com uma 
daquelas máscaras de dormir 

nos olhos”.   Mesmo que não 
sejam tão implausíveis, muitas 
passagens do livro nos reme-
tem, sobretudo a uma identifi-
cação. Afinal, quem  nunca se 
sentiu pressionado a decidir 
entre dois caminhos? “E o pas-
saporte libertou-me, de várias 
maneiras.  Permitia-me ir e vir, 
fazer escolhas que não as que 
papai desejaria. Mas também 
eu tenho cordas em torno de 
meu pescoço,   puxando para 
esta e aquela direção, Oriente 
e Ocidente, os laços apertando, 
ordenando: escolha”. A derra-
deira mensagem  de Rushdie é 
essa mesma. Seja por um lado 
ou outro, todos nós temos que 
escolher o rumo a seguir.
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Fonte: Lendo.org
*Com adaptações

Espaço do Leitor

Oriente, Ocidente de SALMAN RUSHDIE

O texto* a seguir é uma colaboração 
da leitora Violeta Ayumi Teixeira Araki 
ao site lendo.org.
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Na sexta edição demos início ao espaço do escritor e os leitores questionaram: “- A porta II? - Mas e a porta I?
Atendendo aos pedidos, vocês podem se divertir com “A Porta I” clicando aqui.

Inspiração do Escritor

Pausa para leitura
Eu sempre acreditei que 

o hábito de leitura seria resul-
tado de uma combinação de 
vários fatores, sendo os mais 
básicos a disponibilização do 
que ler e do tempo para tanto. 
Mas nem sempre a associação 
desses simples fatores provoca 
o resultado esperado ou, sim-
plesmente, o resultado lógico.

Passei os últimos 129 
dias com incontável material 
disponível para leitura e muito 
tempo diário para tanto. Mas a 
leitura de textos, literários ou 
não, diminuiu, aproximou-se 
de zero. A produção escrita, 
então, foi nula.

Explico: passei por uma 
cirurgia na coluna com a fina-
lidade de dar fim a enormes 
e constantes dores no ciático. 
Maiores detalhes da cirurgia 
não são relevantes para o ob-
jetivo deste texto; mas a recu-
peração, lenta e dolorosa, me 
proporcionou a leitura de vá-

rios clássicos da natureza hu-
mana.

Abaixo, um pingo no 
oceano da minha vida nesses 
dias, ficando o leitor à vontade 
para ampliar a leitura e a inter-
pretação.

A FASE primeira foi ter 
acordado na UTI após 9h de 
cirurgia. Interagi com outros 
pacientes, todos em coma, 
exceto um, que se rebelava à 
regra em ruidosas manifesta-
ções de uma só vontade: sair 
dali. Minha lucidez era total, e 
se não fosse a completa falta 
de capacidade de mover-me, 
juntar-me-ia ao colega no coro 
rebelde. Pude, audição incólu-
me, distrair-me com os bipes 
e alarmes dos aparelhos de 
monitoramento, uma sinfonia 
isenta de harmonia, de saú-
de, de vida, apesar de zelosos 
por cada uma. As enfermeiras 
complementavam meu enre-
do nessa primeira fase, sendo 

ativas em minha inércia, para-
benizando-me pela lucidez e 
recuperação, indo-se aos lei-
tos adjacentes, sucessivamen-
te, na repetida empreitada de 
cuidados. Foram 48 horas ali 
passadas; oportunidade para 
refletir sobre o limiar entre es-
tar e partir, ainda que estives-
se sem vida em plenitude, ain-
da que partisse sem deixar de 
estar ali.

ASSIM que fui para o 
quarto, tarde do terceiro dia, 
começaram os esforços para 
recuperação de condições 
mínimas ao corpo, o que en-
volveu a reconquista de de-
talhes da vida, totalmente ir-
relevantes até três dias atrás. 
Terceirizei à amada esposa as 
atividades mais básicas de mi-
nha existência física. Exceto 
respirar e pensar, todo o resto 
já não me pertencia com auto-
nomia: mover-me, assear-me 
(fique o leitor livre para imagi-
nar os detalhes), alimentar-me. 
Não conseguia inclinar a cabe-
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ça, esticar os braços, levantar 
as pernas, sem que uma ajuda 
me fosse dada. Num segundo 
momento, levantar da cama e 
caminhar até a sala seria um 
exercício cansativo e demo-
rado, algo em torno de 15, 20 
minutos. Essa fase durou três 
longas, longas semanas. Nes-
se tempo, o esforço minuto a 
minuto; o regojizo diário pe-
las pequenas (re) conquistas, 
o foco para não esmorecer. O 
aprendizado foi substancial na 
seara do tempo e da parce-
ria: nesta, o amor propiciou a 
resiliência necessária, tanto a 
mim quanto a ela; naquela, o 
aprendizado de que tudo tem 
seu tempo, que nada acontece 
antes ou depois do devido pro-
cesso legal.

FINALMENTE, a última 
fase: o resgate das condições 
de cidadania, o ir e vir, o inte-
ragir por minha conta, a volta 
às atividades de dantes. Fisio-
terapia, hidroterapia, massa-
gem e alguns poucos remé-

dios (odeio tomar remédios), 
tudo distribuído de segunda a 
sábado, em dois turnos, ma-
nhã e tarde. Meu corpo foi (re) 
ensinado a existir. Pequenos 
movimentos de pernas, mais 
que triviais, eram desafios her-
cúleos. Levantar-me, andar, 
inclinar-me para escovar os 
dentes (ou levantar/abaixar a 
tampa do vaso), tudo envolvia 
o corpo cirurgicamente muti-
lado para uma existência me-
lhor. Novo aprendizado, dessa 
vez não mais provocado ativa-
mente por mim, mas pela leitu-
ra dos colegas de recuperação. 
A cada limite meu, observava 
um paciente que tinha alta e 
outro que acabara de chegar, 
cada um com sua condição de 
plenitude ou limitação. Não 
havia espaço para mim para la-
mentações. Apenas olhar para 
frente.

As fases acima passa-
ram, assim como ficaram para 
trás os capítulos dos livros (não) 
lidos. Os personagens, reais e 

complexos; os cenários, reais e 
cotidianos; o tempo, absoluta-
mente real e na velocidade de 
60 segundos por minuto para 
todos nós (inclusive para você, 
caro leitor), todos estiveram na 
crônica desses meus 129 dias, 
um texto que li sem uma linha 
impressa.
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