
Senhoras e Senhores, meus caros colegas, Boa noite! 

Desde que a Edilenice Passos me telefonou informando que havia sido escolhida pelos 

colegas como a merecedora da Medalha Rubens Borba de Moraes deste ano, me vi presa de 

uma enorme angústia.... e de uma grande alegria e gratidão também! 

Um exame nos medalhistas pretéritos, como Iza Antunes, Conceição Salles, Adelaide 

Corte, Edilenice, Suzana Mueller, entre outros, e diante da estatura profissional da Suelena e 

da Carminha, bibliotecárias que dispensam adjetivos, indicadas para esta edição, e de jovens 

lutadores como Luciana Oliveira, Fábio Cordeiro, Anna Ribeiro, Fernando Leite, Fernanda 

Moreno, me deixou um tanto desconfortável. 

Não é que não tenha me esforçado para tentar ser uma ótima bibliotecária, com erros 

e acertos, evidentemente, pois uma carreira é construída também por isso, mas o alcance do 

trabalho desses profissionais é inegavelmente maior.  

Mas...enfim... aqui estou eu...e não, não é falsa modéstia! É apenas o reconhecimento 

de que há sim, uma assimetria!!  

Mas foi então me dei conta de que pertenço a uma parcela semelhante à da maioria 

dos profissionais que todos os dias tenta fazer diferença em seus locais de trabalho... Todos os 

dias seleciona, trata, dissemina e recupera informação que será útil para que alguém resolva 

sua lacuna de conhecimento, seu problema jurídico, seu desejo de sonhar por meio da 

literatura. 

E que a nossa profissão trata disso. De pessoas.  

Quem já atuou no atendimento tem essa percepção bastante clara de que ser 

bibliotecário não é e não deveria ser apenas o que podemos oferecer às pessoas em termos de 

informação. Mas daquilo que podemos doar em solução, caminhos, solidariedade, 

acolhimento, aceitação das diferenças de todos os tipos, inclusão.  

Ano passado, nesse mesmo dia, Ricardo Queiroz, bibliotecário que atua em biblioteca 

pública em São Paulo, no painel na Câmara dos Deputados, ressaltou que as bibliotecas são o 

único local em que qualquer pessoa, seja mendigo, sem teto, estudante, leitor ou pesquisador, 

pode entrar sem ser questionado ou barrado.  

E isso é um direito e é maravilhoso! 

Uma biblioteca é um espaço de possibilidades. Possibilidade de ser e de se tornar 

diferente, de construir ou reconstruir a própria história, de se permitir pensar diferente, de 

imaginar. Ainda que suas configurações mudem, será e deve ser sempre esse espaço de 

convivência, de inserção, de vivências positivas, além da realidade dura que não temos a 

noção de que cada um vive. 

Alguns autores dizem que a inteligência artificial vai entrar nas unidades de 

informação. Espero que sim, se isso significar mais e melhores serviços! 

Mas espero também que continuemos a ter a consciência de que nossa atuação é com 

a informação PARA as pessoas. E, por isso, seu suporte ou como ela será demandada pelas 

novas gerações, com modelos mentais, dúvidas, inquietações e necessidades diferentes, deve 

se constituir do desafio que devemos atender.  



Nossa profissão, tão linda e rica, muitas vezes maltratada, sempre ameaçada de 

extinção, tem resistido bravamente e tentado se renovar, é verdade! Há sempre períodos mais 

difíceis, como o que ora atravessamos, com diminuição e fragilização de postos e relações de 

trabalhos. É um mundo complexo e não há soluções simples. Mas isso não significa que 

possamos ou devamos apenas aceitar os fatos.  

Podemos aprender com eles e pensar, estudar, pesquisar, ter consciência da nossa 

responsabilidade e propor alternativas para nos colocarmos na sociedade... com o peso e a 

importância que deveria ter a nossa profissão frente à questão crucial e fundamental da 

educação e do acesso à informação, em todos os níveis. Creio que somente desse modo 

poderemos ter efetivamente uma sociedade justa, livre, igualitária, isenta de preconceitos e 

inclusiva! E, nós, os bibliotecários, e os equipamentos de cultura e lazer nos quais atuamos, 

podemos e devemos ser os vetores para que esse espaço de possibilidades se mantenha.  

Não há respostas fáceis, como disse, mas elas são necessárias e nossas atitudes 

determinantes! 

É importante ter um dia para homenagear os bibliotecários, pois é uma ocasião para 

comemorar e refletir. Uma oportunidade de celebrar a carreira, os fazeres, os valores e os 

desafios que se apresentam. É um momento de festa e de pensar. 

E, se pararmos para pensar na nossa profissão, nos locais que trabalhamos e na nossa 

função social, então, além de local de leitura, de aquisição de conhecimento e de socialização, 

as bibliotecas, mesmo não se constituindo no nosso único local possível de trabalho, nos 

simbolizam de uma maneira muito concreta. E devemos nos orgulhar disso sim! 

Voltando, então, um pouco... na Medalha, em sua significação, diria que minha 

biografia como bibliotecária, isoladamente, não é nada, verdadeiramente, porque, como disse 

em mensagem no grupo do Biblio DF, uma carreira profissional deve ser entendida como uma 

construção coletiva, que compreende pessoas e instituições que nos apoiam, ensinam, 

empregam.  

Se hoje estou aqui, entendo que estamos juntos minha família, que me forjou e me 

moldou reconhecendo na educação um valor a ser perseguido; os professores com os quais 

tive a sorte de estudar; muitos bibliotecários e amigos que fui conhecendo ao longo do tempo, 

exemplos vários, - alguns que mandam em mim e que me mantêm na ativa sem nenhuma 

piedade! - e os jovens profissionais, que igualmente me formam, me ensinam, me encantam e 

reforçam a esperança com a profissão.  

Claro e sem nenhuma dúvida, as instituições. A universidade, no caso, a UnB, que me 

permitiu fazer graduação, mestrado e doutorado e a BCE, que me abrigou especialmente nos 

anos da graduação. E aquelas nas quais trabalhei e que foram fundamentais nessa jornada e às 

quais sou também grata como o Comut, meu primeiro trabalho, a Embrapa, especialmente a 

Unidade Cerrados, e o Supremo Tribunal Federal, onde me aposentei. 

  Numa carreira de mais de 30 anos como bibliotecária, com disse, seguramente cometi 

erros e tive acertos. Mas uma coisa nunca mudou. Meu respeito com a profissão, com as 

entidades que nos representam, como o CRB1 e a ABDF, e com as pessoas para as quais 

trabalhamos, nossos usuários... mesmo quando a gente tem vontade de enforcar uns e 

outros... 



 Meu pai dizia sempre que se há alguma virtude no discurso, é que ele seja breve... 

Então... vamos finalizar. 

 Nesse momento celebramos a profissão, mas também o IBICT pelos 65 anos que 

devota à promoção da informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e 

integração do conhecimento científico-tecnológico do Brasil. 

Essa Medalha, instituída pelo CRB1, recebo, honrada, agradecida e comovida pela 

gentileza dos colegas, como uma representante do coletivo de bibliotecários que atua todos os 

dias para dar o melhor de si para os usuários e para a profissão. 

Encerro, então, agora de verdade, com as palavras de Oya Baydar1, fazendo uma 

analogia com a nossa profissão e com minha esperança de seu futuro longevo!!!... "Embora 

enxerguemos com os olhos, vemos com as lentes da nossa saudade, da nossa fé e dos nossos 

sonhos."   

Parabéns para todos nós e MUITO MUITO OBRIGADA!!!  Essa é para todos nós!!! 

 

 

  

                                                           
1 BAYDAR, Oya. A palavra perdida.  Barueri: Sá Ed., 2011. p.44. 



Senhoras e Senhores, meus caros colegas, Boa noite! 

 Outro dia me perguntaram acerca da importância de um dia para homenagear os 

bibliotecários. Respondi que me parece que, como todas as profissões, é um dia de reflexão. 

Uma oportunidade de celebrar a carreira, os fazeres, os valores e os desafios que se 

apresentam. É um momento de festa e de pensar. 

Se paramos para pensar na nossa profissão, nos locais que trabalhamos e na nossa 

função social, então, além de local de leitura, de aquisição de conhecimento e de socialização, 

as bibliotecas, que mesmo não se constituindo no nosso único local possível de trabalho, nos 

simbolizam de uma maneira muito concreta.  

E aqui faço parênteses para recuperar a fala de Ricardo Queiroz, bibliotecário que atua 

em biblioteca pública em São Paulo, exatamente há um ano, em painel na Câmara dos 

Deputados, em que ressaltou que as bibliotecas são o único local em que qualquer pessoa, seja 

mendigo, sem teto, estudante, leitor ou pesquisador, pode entrar sem ser questionado ou 

barrado.  

E isso é um direito e é maravilhoso! 

Pelas nossas atividades e funções, estamos aptos a fornecer às pessoas esses espaços 

de possibilidades. Possibilidade de ser e de se tornar diferente, de construir ou reconstruir a 

própria história, de se permitir sonhar. 

Mais ou menos nesse sentido, li outro dia na revista Carta Capital, as palavras de 

Nirlando Beirão, falando sobre educação, que poderíamos acrescentar um “barra informação”: 

“A educação [barra informação] pode reprimir ou libertar. Pode incentivar a busca da verdade 

ou impor um acervo de dogmas. Pode ensinar-lhe o respeito a opiniões diferentes da sua ou 

transformar você numa criatura autoritária e insensível.”2.  

No mundo das bibliotecas as pessoas podem se tornar letradas informacionalmente, o 

que não quer dizer apenas saber ler. Ler é fundamental, claro! Mas ser letrado 

informacionalmente é ter condição de aprender a aprender, de apreender e compreender os 

conteúdos, de ser capaz de interpretar e de se tornar autônomo intelectualmente para buscar 

o norte da própria vida.  

E, nesse sentido, os bibliotecários se inserem, sejam eles atuantes em bibliotecas 

públicas, escolares, especializadas, universitárias e mesmo nas virtuais ou digitais. 

Nossa profissão, tão linda e rica, muitas vezes maltratada, sempre ameaçada de 

extinção, tem resistido bravamente e tentado se renovar! 

Há sempre períodos mais duros, como o que ora atravessamos, com diminuição e 

fragilização de postos e relações de trabalhos. É um mundo complexo e não há respostas fáceis 

ou simples. Mas isso não significa que possamos ou devamos apenas aceitar os fatos.  

Podemos aprender com eles e pensar, estudar, pesquisar, ter consciência da nossa 

responsabilidade e propor alternativas para nos colocarmos na sociedade, com o peso e a 
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importância que deveria ter a nossa profissão frente à questão crucial e fundamental  da 

educação e do acesso à informação, em todos os níveis, de modo que tenhamos uma 

sociedade justa, livre, igualitária, isenta de preconceitos e inclusiva!  

Bibliotecários e os equipamentos de cultura e lazer nos quais atuamos podem e devem 

ser os vetores para que esse espaço de possibilidades se mantenha.  

Assim, merecem aplausos todas as iniciativas que buscam viabilizar, facilitar e 

democratizar o uso da informação e, nesse sentido, cumprimento o IBICT pelos 65 anos que 

devota na promoção da competência, do desenvolvimento de recursos e da 

infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a produção, 

socialização e integração do conhecimento científico-tecnológico do 

Brasil. 

E, claro! Tudo isso se faz também com pessoas e não apenas com tecnologia! Já dizia a 

Prfª Suzana Mueller, que uma profissão significa o conjunto de seu arcabouço teórico, suas 

normas e códigos, a necessidade social para aquele grupo ocupacional 

Minha biografia como bibliotecária, isoladamente, não é nada, verdadeiramente, 

porque, como disse em mensagem no grupo do Biblio DF, uma carreira profissional deve ser 

entendida como uma construção coletiva, que compreende pessoas e instituições que nos 

apoiam, ensinam, empregam.  

Se hoje estou aqui, entendo que estamos juntos minha família, que me forjou e me 

moldou reconhecendo na educação um valor a ser perseguido. Meu pai, já falecido, que teve 

um imenso peso na nossa formação humanista, e minha Mãe, aqui presente. Aliás, uma Mãe 

sempre e em qualquer circunstância nos apoiando, a todos os filhos, genros, nora e netos.   

Mesmo omitindo muitos nomes, aos quais peço desculpas!, ressalto os grandes 

professores com os quais tive a sorte de estudar, como Suzana Mueller, Carminha Romcy, 

Sofia Baptista e Marisa Brächer.  

Grandes bibliotecárias e minhas amigas do tempo do mestrado Suelena, Adelaide, 

Ieda, Neide, Fabiene, Celinha, Estefânia e Patrícia. Grandes exemplos, como minha amiga, a 

admirável Edilenice Passos, que foi provavelmente a primeira brasiliense a receber a Medalha, 

e que me mantém na ativa sem nenhuma piedade! Meus portos seguros, as bibliotecárias 

Maria Alice Bianchi, Daui e Luciana Reis.  

Os jovens que fui conhecendo ao longo do tempo e que igualmente me formam, me 

ensinam, me encantam e reforçam a esperança com a profissão, como o Fernando Leite e a 

Fernanda Moreno, Thiago Eirão, Anna Carolina e Jhonathan do Ipea, Luciana Oliveira e Fábio 

Cordeiro. 

E, claro e sem nenhuma dúvida, as instituições! Começando pela UnB, que me permitiu 

fazer graduação, mestrado e doutorado e a BCE, que me abrigou especialmente nos anos da 

graduação. E aquelas nas quais trabalhei e que foram fundamentais nessa jornada e às quais 

sou também grata como o Comut, meu primeiro trabalho, a Embrapa, especialmente a 

Unidade Cerrados, e o Supremo Tribunal Federal, onde me aposentei. 

  Numa carreira de 33 anos como bibliotecária seguramente cometi erros e tive acertos. 

Mas uma coisa nunca mudou. Meu respeito com a profissão e com as pessoas para as quais 

trabalhamos, nossos usuários, mesmo quando a gente tem vontade de enforcar uns e outros... 



 Alguns autores dizem que a inteligência artificial vai entrar nas unidades de 

informação. Espero que sim, se isso significar mais e melhores serviços! E espero também que 

continuemos a ter a consciência de que nosso trabalho é com a informação e, por isso, seu 

suporte ou como ela será demandada pelas novas gerações deve se constituir do desafio que 

devemos atender. Não há respostas fáceis, mas elas são necessárias e nossas atitudes 

determinantes! 

Acredito firmemente na importância das bibliotecas para termos uma sociedade justa, 

livre, igualitária, isenta de preconceitos e inclusiva e que os bibliotecários podem e devem ser 

os vetores para que esse espaço de possibilidades que elas são se mantenha.  

 Se, como disse Guimarães Rosa3, a “Cada hora, de cada dia, a gente aprende uma 

qualidade nova de medo!”, por outro lado, Goulemot4 ensina que “Tal como a pintura, os 

livros me ensinaram a ver e a olhar.”  

Caros colegas, cumprimento especialmente a Suelena e a Carminha, cuja estatura 

profissional dispensa apresentações, e agradeço muitíssimo a todos pela gentileza e pelos 

votos. Estou feliz e honrada com essa distinção!! Obrigada de coração!!!  

Meu pai dizia sempre que se há alguma virtude no discurso, é que ele seja breve... 

Encerro, então, com as palavras de Baydar5, fazendo uma analogia com a nossa 

profissão e com minha esperança de um futuro longevo!!!... "Embora enxerguemos com os 

olhos, vemos com as lentes da nossa saudade, da nossa fé e dos nossos sonhos."   

MUITO OBRIGADA!!! 
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