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DISCURSO 

“RECEBIMENTO DA MEDALHA RUBENS BORBA DE MORAES – HONRA AO MÉRITO 

BIBLIOTECÁRIO 2018” 

 

Bibliotecária: Célia Fátima Modena Aquino 

BOA NOITE, BIBLIOTECÁRIO FÁBIO LIMA CORDEIRO, Presidente do Conselho Regional de 

Biblioteconomia da Região Centro Oeste (CRB-1); BIBLIOTECÁRIA ANA CATARINA CORTEZ DE 

ARAÚJO, presidente da Associação Profissional de Bibliotecários de Mato Grosso do Sul; prezados 

colegas de profissão, meus queridos colegas da Faculdade da FUNLEC,  meus amados alunos do 

curso de Biblioteconomia e todos os demais presentes nesta solenidade. 

Peço a permissão para ler, pois não tenho o dom da oratória, como muitos que me antecederam, como por 

exemplo, o nosso querido Professor Rodrigo, que, como todos sabem, é um orador experiente, que fala 

sem ensaiar, com uma desenvoltura que me falta. Eu  preciso ter a disciplina de um texto e um roteiro. Em 

momentos como este é preciso não esquecer detalhes, nomes e agradecimentos fundamentais. 

Estou honrada de estar aqui hoje e só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e dizer que é com 

satisfação e imensa gratidão que recebo a MEDALHA RUBENS BORBA DE MORAES – HONRA AO 

MÉRITO BIBLIOTECÁRIO 2018, NESTA SOLENIDADE, que também se comemora o "Dia do 

Bibliotecário”.  

Sinceros agradecimentos aos colegas bibliotecários, aqui presentes ou não, pela demonstração de carinho 

ao votarem na indicação de meu nome, para receber esta medalha tão simbólica e gratificante. Aproveito a 

oportunidade para parabenizar meus colegas bibliotecários MARLI SELINI DE OLIVEIRA e PAULO 

ARAÚJO, que também receberam a indicação para a medalha; sabedora de que ambos os colegas, 

desempenham a missão nobre do fazer bibliotecário, com muita dedicação e competência. Sintam-se 

também vencedores! 

Com muita humildade, declaro que a conquista desta honraria não representa apenas o meu esforço 

individual, mas a mobilização de forças de todos aqueles que no decorrer da minha vida profissional 

contribuíram para a superação das dificuldades que encontrei.  

Agradeço de coração a todos. Mas antes, pedirei desculpas por não mencionar todos os nomes. Bem que 

eu gostaria, mas a lista é extensa. E assim, farei uma síntese de minha lista de agradecimentos: 

 

além das autoridades já citadas, quero expressar meus agradecimentos ao Dr. Paulo Roberto Haidamus de 

Oliveira Bastos, diretor geral da Faculdade da Funlec e à Profa. Edimara Melisso, diretora acadêmica, pelo 

incentivo a toda equipe de professores. 

Tenho certeza que Deus iluminou meus caminhos, colocando pessoas que sempre me deram forças para 

seguir em frente, fosse com uma palavra de conforto, um incentivo, um abraço, uma orientação ou 

ajudando-me de outras maneiras. 

Gostaria, portanto, de expressar meus agradecimentos a todas essas pessoas, que de uma forma ou de 

outra, ajudaram-me nessa trajetória. Como disse, a lista é extensa, mas seria injusto deixar de agradecer o 

apoio e incentivo da amiga Irene Maria Buainaim Pereira de Souza, ex-diretora do Sesc – Administração 

Regional no Estado de Mato Grosso do Sul quando lá atuei durante 22 anos de minha vida. O Sesc não foi 
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a primeira, mas foi a mais importante escola de minha vida profissional, nesses mais de quarenta anos 

dedicados à profissão.  

Foi no Sesc que, desenvolvi várias ações de incentivo à leitura, tais como: Feiras de Livros (anuais); 

Encontro com escritores, trazendo grandes nomes da literatura nacional, para abrilhantar as atividades de 

seminários, palestras, debates e outros projetos literários. Também foi no Sesc que tive a experiência de 

implantar várias bibliotecas fixas em Campo Grande e em cidades do interior do Estado e duas bibliotecas 

móveis com o apoio do Departamento Nacional. Dentre as várias ações de incentivo à leitura, para levar o 

conhecimento à população mais carente, em bairros da periferia de Campo Grande e também ao interior do 

Estado, tive o apoio da direção do Sesc para implantar duas unidades móveis de biblioteca, o BiblioSesc 

(caminhão tipo baú adaptado com prateleiras, com toda infraestrutura de uma biblioteca totalmente 

informatizada; com o conforto de ar condicionado, computador para o empréstimo automatizado do acervo e 

lugares confortáveis para leitura). Mais de 3 mil obras entre clássicos da literatura nacional e estrangeira; 

literatura infantil; livros técnicos e didáticos de todas as áreas do conhecimento; jornais, revistas e livros 

preparatórios para Concursos atualizadíssimos eram disponibilizados e puderam chegar às mãos de 

pessoas das classes mais desfavorecidas, todos os dias.  

Os objetivos que se propõe o BiblioSesc são os de promover o acesso democrático à informação e ampliar 

o acesso ao livro; formar leitores e promover uma melhor qualidade de vida por intermédio do acesso à 

informação; estimular o pensamento crítico, a criatividade e o prazer pela leitura e, encurtar a distância 

entre o livro e o leitor (pq o BiblioSesc vai até o leitor, aquele leitor que muitas vezes não tem o dinheiro da 

passagem de ônibus para utilizar uma biblioteca no centro da cidade).  

Dentre estes objetivos, pode-se resumir o que representa o BiblioSesc para a população mais carente no 

que disse o grande escritor Ariano Suassuna. “Na maioria dos lugares em que chega, é a única 

oportunidade de acesso a um livro”. 

Dando continuidade aos agradecimentos, quero dividir esse prêmio com os meus colegas com os quais 

trabalhei e, principalmente, com os meus colegas que trabalham hoje comigo, mestres e verdadeiros 

responsáveis pela formação de futuros bibliotecários.  

Para agradecer os meus colegas bibliotecários e professores da Faculdade da Funlec eu diria o seguinte: 

Tive muitos irmãos e hoje somos apenas em cinco, porém Deus colocou muitos outros em meu caminho: 

agradeço, portanto, ao Professor Rodrigo, que depois de aposentada, me deu a oportunidade de voltar a 

lecionar e, foi o grande responsável pela recuperação de minha autoestima (certamente ele não se deu 

conta disso que agora estou revelando), e, isso ele tem feito por muita gente! Super obrigada! 

Gratidão imensa também à minha Coordenadora e amiga Professora Ana Paula Soares, muito competente 

e comprometida com a sua missão pedagógica e de coordenação do Curso de Biblioteconomia, sempre 

pronta a ajudar, trazendo ideias e soluções a todos nós, professores e a mais nova e tão querida colega, 

professora Drª Marli, que cativou a todos nós, transmitindo muitos conhecimentos, com todo o seu carisma! 

Agradeço também à querida amiga e Professora Eunice de Lourdes Franco, primeira coordenadora do 

Curso de Biblioteconomia neste Estado e que me fez o convite para lecionar pela primeira vez, me apoiando 

a exercer a docência quando ainda trabalhava no Sesc. Super obrigada! Os considero verdadeiros irmãos e 

anjos da guarda. Não tenho palavras para agradecer o que vocês têm feito por mim! Obrigada por tudo! 

Gostaria de ressaltar que a Faculdade da Funlec é um ícone de excelência acadêmica desta cidade e deste 

Estado, para o Curso de Biblioteconomia. Ali aprendemos e ensinamos valores como ética, competência e 

profissionalismo. 

Gostaria de dedicar esta homenagem também à minha família, em especial à minha mãe (in memoriam) 

que com toda sua simplicidade soube transmitir os valores que sempre regeram minha vida, pelo seu 
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exemplo de luta, dedicação e dignidade, valores esses sempre esmerados em dar o melhor de si. Ela 

conseguiu transmitir com suas ações, os valores e atitudes que tento conduzir a minha vida. Muito obrigada, 

minha mãe, tenho certeza que Deus está cuidando muito bem da senhora! 

Peço desculpas à minha filha Nitzia pelas ausências, quando precisei me dedicar ao trabalho, 

principalmente em sua infância e adolescência, na esperança de que a trajetória de sua vida seja muito 

melhor do que a minha e, ao meu filho Igor Miguel, que, apesar da grande luta (acometido de uma 

gravíssima doença), ensina-me a ser generosa e humilde com as pessoas.  

Aliás, agir com humildade é uma virtude que todos nós deveríamos ter como atitude. A humildade é 

fundamental para que possamos compreender melhor as pessoas, para que possamos admirar as 

qualidades das pessoas.  

Agradeço, portanto, a todos os presentes ou àqueles que não puderam comparecer. Podem ter a plena 

certeza que no fundo do meu coração, cada um a sua maneira, tem seu lugar cativo e também são 

responsáveis por esta homenagem que estou recebendo.  

Se eu fosse descrever minha trajetória de vida profissional de mais de 40 anos por meio de um resumo, 

esse resumo ficaria mais ou menos assim: Iniciei a atividade prática na Biblioteca Central da Universidade 

Estadual de Londrina - UEL em 1974, após ter sido aprovada num concurso público para auxiliar de 

biblioteca na mesma Universidade onde conclui o Curso de Graduação em Biblioteconomia, em julho de 

1978. Desliguei-me da UEL, em 1980 e vim para Mato Grosso do Sul para assumir no Sesc.  

Da primeira experiência num ambiente de biblioteca, mais de 40 anos se passaram. E, pra resumir, 

trabalhei em várias outras instituições, além do Sesc e Funlec, tais como: Fundação de Cultura; SENAC 

entre outras, para planejar espaços de bibliotecas, implantar bibliotecas e videotecas, além de dar 

treinamentos na Área. Só tenho a dizer que fiz escolhas que faria diferente com a experiência que tenho 

hoje, se pudesse voltar atrás. Apesar de ter realizado muitos cursos de atualização e o Sesc ter 

proporcionado muitos treinamentos com especialistas na área da Biblioteconomia, eu teria investido mais 

em Cursos, eu teria estudado mais eu teria feito outras escolhas, não teria perdido as melhores 

oportunidades que surgiram.  

Contando assim parece que foi fácil, apenas num parágrafo relatar uma trajetória de mais de 40 anos. Mas 

ficou faltando alguns ingredientes, como, numa receita de bolo, para dar o sabor que tem que ter os 

temperos. Porém no decorrer de uma vida os temperos são misturados como emoções, tristezas, alegrias, 

lembranças, dificuldades. Desse universo de situações surgem lições, experiências e exemplos que servem 

para a construção de receitas de sucessos para outras pessoas.  

Enfrentei muitos desafios, mas, Deus nos conduz para superar todos eles. Sei que num plano superior, 

nosso caminho já está traçado, quem sabe quando chegar lá eu tenha aprendido a lição. A vida terrena é 

apenas um aprendizado. Então, com a experiência de vida que tenho hoje, se eu pudesse, eu daria o 

seguinte conselho para os mais jovens que quero deixar aqui registrado: que é necessário equilibrar a vida 

com a profissão, esse é o segredo, até porque se a gente não colocar essa hierarquia, há uma 

descompensação. MUITO OBRIGADA! 

 


