
 

 

Senhoras e Senhores, 

 

Em 36 anos de graduada como Bibliotecária tive a oportunidade de exercer vários 

papéis nas tradicionais tarefas de uma biblioteca: bibliotecária de referência, 

indexadora de artigos de periódicos, controle do vocabulário controlado. 

Na produção de informação e de conhecimento fui autora de artigos e livros 

publicados no Brasil e exterior. E até coautora de livro finalista do 56º Prêmio 

Jabuti. 

Na editoração fui coeditora da Revista de Biblioteconomia de Brasília (RBB); parte 

da equipe técnica da revista Senatus e agora editora do periódico Cadernos de 

Informação Jurídica. 

Na administração, fui chefe de seção, chefe de serviço e, por fim, diretora de 

secretaria. 

No compartilhamento do conhecimento, criei o website Infolegis: Pesquisa Jurídica 

no Brasil, com dupla finalidade: auxiliar o bibliotecário jurídico brasileiro a pesquisa 

informação jurídica estrangeira e internacional, e colaborar com os bibliotecários 

jurídicos estrangeiros que desejassem realizar pesquisas sobre o Brasil e tinha o 



 

 

idioma como principal barreira. Criei também a Lista Infolegis: Bibliotecários 

Jurídicos Reunidos, que atualmente possui 763 assinantes e funciona 

ininterruptamente por 15 anos. 

Coordenei comissões para organizar eventos e minicursos. Fui Coordenadora do 

Grupo de Profissionais em Informação e Documentação Jurídica do Distrito 

Federal, entidade ligada à estrutura da Associação dos Bibliotecários do Distrito 

Federal (ABDF).  

Eu não estava preparada para realizar várias destas atividades e tive que buscar 

o conhecimento e a formação necessária. Não é à toa que um dos meus versos 

preferidos é “Vem vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a 

hora; não espera acontecer”, de Geraldo Vandré. 

Na vida profissional, sempre me senti entediada na zona de conforto, sempre 

procurei desafios, aceitei tarefas hercúleas. Mas, fui perspicaz o suficiente para 

me associar com profissionais capazes.  

Sendo assim, ao longo da minha carreira conheci, trabalhei, convivi com 

bibliotecários que me inspiraram, ajudaram, apoiaram e até me defenderam. Irei 

citar alguns nomes, com efeito exemplificativo, e peço desculpas aos colegas que 

não estiverem incluídos nesta lista, mas que deveriam estar. 



 

 

Bibliotecários que me ensinaram como Dra. Suzana Mueller; 

Bibliotecários que se destacam pela perfeição no trabalho, como Dra. Maria Tereza 

Machado Teles Walter e Marilúcia Chamarelli; 

Bibliotecários jovens e entusiastas, como Alessandra Marinho (Senado Federal) e 

Jhonatan Divino Ferreira dos Santos (IPEA); 

Bibliotecários “prozac” cheios de energia e otimismo, como Najla Bastos de Melo 

(STJ) e Luciana Oliveira (vLex); 

Bibliotecários que me mostraram outros caminhos de atuação para um 

bibliotecário jurídico, muito além das paredes de uma biblioteca, como Mirela 

Roznovsky (bibliotecária romena que atua em Nova Iorque); 

Bibliotecários altamente preparados, como Dr. Lucivaldo Vasconcelos Barros; 

Bibliotecários empreendedores com Neide De Sordi, que encontrou um novo 

caminho após a aposentadoria do serviço público. 

Last but no least. Doutores em Ciência da Informação, como Dr. João Alberto de 

Oliveira Lima, que é a prova viva que a multi e a interdisciplinaridade é essencial 

para o desenvolvimento da Biblioteconomia. 



 

 

Pelo tempo que passei com estes profissionais, serei sempre grata. E por falar 

em gratidão, devo fizer que se fosse uma imagem GIF, seria uma boneca pulando 

de alegria. #FelizDemais 

Receber a Medalha Rubens Borba de Moraes é o ápice da minha carreira. Por 

esta honraria, agradeço a Diretoria da ABDF, a Comissão Diretora do CRB-1, 

todos os bibliotecários que votaram em mim, e também os que não votaram, 

porque fizeram boas escolhas. #AgradecidaDemais 

Gostaria de agradecer também a pessoa que teve a maior influência na minha 

formação: minha mãe, Edeltrudes Lima Passos, que sempre incentivou o estudo 

e a leitura. 

Igualmente agradeço ao meu Marido Elvio Gasparotto que entende que eu passe 

longas horas no computador mesmo sendo aposentada. 

Muito obrigada! 

 


