
 

 

MARIA TEREZA MACHADO TELES WALTER 

Teresa (com s ou com z, tanto faz...), como é conhecida por muitos, construiu 

uma linda trajetória profissional. Não só pela competência demonstrada desde os 

tempos da graduação, mas também pelo zelo e amor  à profissão que escolheu para sua 

vida.  

Sempre se orgulhou de falar e enaltecer sua profissão em qualquer circunstância, 

registrando a formação do bibliotecário como profissional capaz de reconhecer a centralidade 

da informação na sociedade moderna, organizar e disponibilizar essa informação sempre em 

benefício da melhoria na qualidade de vida do cidadão.  

Seriedade no exercício da profissão, respeito às instituições, dirigentes, pesquisadores 

e colegas, dedicação e qualidade no trabalho, comprometimento com os valores éticos, são 

traços marcantes em Tereza! 

Faz parte do grupo de profissionais que optou pela formação acadêmica, 

completa e total, na Universidade de Brasília: graduação, mestrado e doutorado, para o 

orgulho da Biblioteconomia brasilense.  

Mas não deixou por menos. A academia usufruiu de sua experiência profissional 

e em um gesto de gratidão pela Universidade que a formou, de agosto de 2015 a agosto 

de 2017, dedicou-se à formação de novos bibliotecários, como professora voluntária no 

Curso de Biblioteconomia da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de 

Brasília, ministrando a disciplina Informação Jurídica. Os alunos que a procuravam para 

ser orientadora nos Trabalhos de Conclusão de Curso -TCCs (coitados... não sabiam o 

que os aguardava), recebiam da professora Tereza, mais que uma simples orientação. 

Ela os fazia pensar, refletir e criticar sobre os problemas pesquisados, além de exigir, 

desses alunos, o conhecimento da literatura da área e a perfeição na linguagem 

ortográfica e gramatical, na tentativa de que os trabalhos refletissem o nível da escola 

que os estava formando.  

Por onde passou deixou marcas mais que relevantes:  no Programa de 

Comutação Bibliográfica do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

– IBICT, na Engevix - Engenharia, na EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, coroando sua trajetória como bibliotecária do Supremo Tribunal Federal 

(STF), instituição que lhe conferiu o Diploma de Honra ao Mérito pelo desempenho na 

implantação da Norma ISO 9001/2000 na Biblioteca daquela Suprema Côrte. 



 

 

Sempre atenta ao desenvolvimento e às melhores práticas no exercício 

profissional, nunca se furtou a atender a chamados para atuar em projetos cujo objetivo 

é a promoção, valorização e reconhecimento da ação bibliotecária. Presente em ações 

do movimento associativo, tanto promovidas pela ABDF, como pelo CRB-1, não 

abandonou, mesmo após sua aposentadoria, a participação em congressos e seminários 

na busca de aperfeiçoamento e atualização profissional, 

Essa é a Tereza – Bibliotecária (com s ou com z). 

Mas o lado humano da Tereza é igualmente ressaltado em suas atitudes e 

comportamento. Crítica ferrenha de si mesma, em todos os aspectos (achando-se 

demasiadamente gorda quando seu peso é de fazer inveja a qualquer mulher de 30 anos), atleta 

nata e disciplinada (faltar a uma aula??? Jamais!) nas aulas de natação, apesar de toda torcida 

para acompanhar as amigas no tingimento dos cabelos, ela mantém-se fiel aos fios brancos que 

vão surgindo e embelezando cada dia mais seu rosto.  Extremamente rígida, ética e correta em 

suas decisões, é amiga de todas as horas e necessidades! Nem suas melhores amigas escapam 

do seu olhar de reprovação e do seu olhar enérgico, quando necessário. 

Mantém vários grupos sociais. Grupos que a fazem crescer cada dia mais como 

pessoa. Grupo das antigas colegas do trabalho, grupo de familiares e um grupo especial 

denominado AZ-amigas, oriundo do companheirismo e da luta pela melhoria do 

Programa de Pós-Graduação no nível de mestrado do então Departamento de 

Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais  Aplicados, da Universidade de Brasília. 

Os anseios pela qualificação profissional e o comportamento ético frente às questões 

ligadas à Biblioteconomia, mantém este grupo unido há 34 anos.  

Amigas para sempre! 

Há que se destacar além de tudo, o seu belíssimo trabalho voluntário em uma biblioteca 

escolar de Goiânia, ajudando a arrecadar computadores para reequipar a biblioteca! 

Profissional exemplar, leitora ávida, pois ama os livros e os tem como patrimônio, e ai 

de quem os pede emprestados kkkk. É capaz de adquirir outro exemplar do mesmo título e doá-

lo a amigos que se interessam por um item do seu acervo bibliográfico. Tudo para preservação 

do seu patrimônio literário.  Tereza é gente que faz da gente, gente!   Recebe agora o merecido 

reconhecimento de toda a classe: a Medalha Rubens Borba de Moraes - honra ao mérito 

bibliotecário! 

Parabéns Tereza!  A Medalha é toda sua!! Por mérito!! Morremos de orgulho de você!!! 

  



 

 

SUELENA PINTO BANDEIRA 

Enquanto o incentivo a leitura e às políticas voltadas ao Livro, Leitura e Literatura 

tomaram forma na última década, Suelena, já na década de 1970, desenvolvia ações 

voltadas a introduzir os jovens leitores (crianças e adolescentes) no mundo mágico dos 

livros e incentivar com isso, o hábito de leitura, que certamente seria de extrema 

importância para a formação da personalidade desses pequenos leitores. 

Graduou-se em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Brasília. 

Especializou-se em Documentação e Informação na área de Mineração e Energia. 

Tornou-se Mestre em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Brasília 

com a pesquisa: “A paixão que vem dos livros – Rubens Borba de Moraes”. 

Em razão de sua dissertação, aprofundou-se na biografia do Mestre Rubens Borba de 

Moraes e publicou o livro: “O mestre dos livros: Rubens Borba de Moraes" sendo 

atualmente a maior autoridade para falar sobre ele, demonstrando profundo conhecimento 

sobre sua vida e obra, motivo de ser sempre convidada a falar sobre o tema em diversas 

solenidades. 

Sua trajetória profissional começa em uma Biblioteca universitária e a escolhida 

foi a da Universidade de Brasília que estava no auge, como Universidade modelo e a 

Biblioteca idealizada pelos mestres Edson Nery da Fonseca e Cordélia Robalinho 

Cavalcanti, dentre outros, não poderia ser melhor palco para o início de sua vida 

profissional. 

Porém sua paixão pelos livros vai além do mundo acadêmico. E é na Biblioteca 

Pública da 108/308 Sul e na Biblioteca do então Instituto Nacional do Livro, em Brasília, 

que ela experimenta que vale a pena o bibliotecário investir no incentivo ao hábito da 

leitura, ao surgimento de novos autores e na preservação da memória da cultura 

literária brasileira. 

Temos também em Suelena o exemplo de uma trajetória profissional que em muito 

orgulha a Biblioteconomia brasiliense.  Teve o privilégio de atuar nos diversos tipos de 

bibliotecas: escolar, pública, especializada e universitária – só falta em seu currículo, ser diretora 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Competência não lhe falta. 



 

 

Sua personalidade inquieta a leva ao que mais se falava em Brasília: a 

importância e o investimento nas bibliotecas especializadas. E encontramos Suelena 

como Diretora do Centro de Documentação e Informação do então Ministério das Minas 

e Energia. 

Após exercer e cumprir sua missão na área da informação em Minas e Energia, 

decide dar um novo rumo à sua carreira e escolhe o Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia – IBICT como palco de suas experiências e aprendizado.  

Sua trajetória profissional é coroada com o cargo de Diretora do Centro de 

Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, no período de 1993 a 2003, e 

ao coordenar as atividades de Publicações Oficiais da Câmara dos Deputados, 

demonstra zelo, mais uma vez, pelo incentivo à produção literária e técnica e pela 

preservação da Memória das realizações do poder público.  

Aplicou os conhecimentos adquiridos como bibliotecária no momento mais 

importante que o País viveu nos últimos 30 anos, que foi a elaboração da Carta Magna 

de 1988, quando participou efetivamente como membro da Comissão Executiva da 

Constituição Brasileira de 1988. 

A base de todo grande e competente profissional está, além de sua formação, zelo, 

valorização, respeito e amor pela profissão escolhida, na capacidade de envolver-se com o 

mundo que o cerca: seja com as instituições as quais pertence, seja com seus pares, atuando de 

forma cooperativa e colaborativa.  

Suelena sempre colaborou para o desenvolvimento da classe bibliotecária do 

Distrito Federal, exercendo cargos tanto na Associação dos Bibliotecários do Distrito 

Federal - ABDF como no CRB-1, por acreditar na  importância da profissão e na diferença 

que faz se estivermos todos juntos nessa luta. Porque acredita que “juntos somos 

fortes’! 

A Suelena profissional faz parte da história da Biblioteconomia brasileira.  

Mas temos outras Suelenas. 

A Suelena amiga – cheia de amigos – de todas as raças, credos e posições sociais. 

A Suelena  ajudadora – sempre a postos para ajudar o outro em todos os sentidos 

– com uma palavra sábia, um gesto amigo, uma ajuda financeira, um prato de comida, 

um conforto, um alento. 



 

 

A Suelena mantenedora. Mulher forte e de fé!! A vida lhe pregou muitas peças, 

mas a todas cumpriu com louvor a missão que lhe era conferida.  Cuidou, com muito 

amor e dedicação do seu pai, sua mãe, irmãs e irmãos, que receberam dela,  nos mais 

variados momentos de suas vidas, o cuidado materno, fraterno e filial. Essa atitude 

continua com os sobrinhos de quem cuida para que tenham uma formação digna de 

todo cidadão. 

A filha amada, que já se foi, deixou histórias que trazem a marca da mãe Suelena: 

inquieta intelectualmente, amorosa, amiga, irreverente em momentos ímpares, alegre, 

inteligente, leitora ávida.  

Também mantém vários grupos sociais. A todos dedica especial atenção. Possui 

amizades que perduram há décadas. Grupo das antigas colegas do trabalho, grupo de 

familiares e um grupo especial denominado AZ-amigas, oriundas do companheirismo e 

da luta pela melhoria do Programa de Pós-Graduação no nível de mestrado do Então 

Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais  Aplicados, da 

Universidade de Brasília. Os anseios pela qualificação profissional e o comportamento 

ético frente às questões ligadas à Biblioteconomia, mantém este grupo unido há 34 

anos.  

Amigas para sempre! 

Dona de uma cultura invejável adquirida não só pela viagem ao mundo mágico da 

literatura, mas por viagens reais neste mundo maravilhoso que nos cerca, enriquecendo ainda 

mais sua cultura geral. Leitora por paixão e apreciadora de filmes, possui uma cultura ampla e 

admirável! 

Obrigada Suelena, por sua grande, importante e inesquecível contribuição à 

Biblioteconomia brasileira, confirmada pela sua indicação à Medalha Rubens Borba de 

Moraes!!! Você nos orgulha!!! 

  



 

 

MARIA CARMEN ROMCY DE CARVALHO 

Carminha, como é conhecida pela maioria de seus amigos e colegas de trabalho, 

é também orgulho da Biblioteconomia brasiliense. 

Faz parte do grupo de profissionais que optou pela formação acadêmica, 

completa e total, na Universidade de Brasília: graduação, mestrado e doutorado, tendo 

feito duas especializações: uma delas na Universidade Católica do Paraná e outra na 

Universidade Católica de Brasília.  

Essa grande pequena mulher nos dá canseira em ler o seu currículo.   

Sua dissertação de mestrado, em 1981, sobre “Análise de bibliotecas 

universitárias: um estudo para o estabelecimento de padrões mínimos”, transformada 

em livro posteriormente, abriu portas para inúmeras ações de cooperação junto a 

bibliotecas universitárias de Instituições de Ensino Superior por esse Brasil afora. 

Está na hora de refazer esse importante trabalho, considerando as inovações no 

ensino superior no nosso País e o cenário do futuro próximo que se configura para as 

bibliotecas universitárias em função da aplicação e uso das tecnologias de informação.  

Sua atuação como Bibliotecária da Escola Americana de Brasília por quase 6 anos 

lhe trouxe a habilidade de aplicar a biblioteconomia comparada em função do 

conhecimento adquirido sobre o funcionamento das bibliotecas americanas dos EUA. E 

essa característica predomina até hoje no seu comportamento. Sempre que trata de um 

assunto da área, busca na literatura, nas bases de dados e nas redes sociais, o que está 

acontecendo no mundo afora, nos países de língua inglesa, sobre o assunto. 

Nem se falava em Biblioteconomia comparada e Carminha já fazia desse 

instrumento, uma prática diária.  

Carminha navega em todas as áreas da Biblioteconomia com a firmeza de um 

comandante experiente, comprometido, ético, cooperativo, zeloso e responsável pela 

condução, em porto seguro, de seus tripulantes e passageiros.  Das estantes tradicionais 

às redes de informação como instrumentos de disseminação da informação.  De 

bibliotecas especializadas tradicionais aos sistemas de informação sofisticados. De 

bibliotecas universitárias independentes a um sistema integrado, com a proposta de 

otimização de recursos, inovação de serviços e agilidade na informação ao usuário. 

Dos serviços tradicionais de disseminação seletiva de informações a serviços que 

utilizam as redes sociais para garantir qualidade e agilidade no acesso às informações. 



 

 

Dos tradicionais acervos bibliográficos a repositórios do conhecimento, 

aplicando as mais modernas tecnologias de informação no armazenamento e 

tratamento dessas informações. 

Como relatora oficial de inúmeros eventos técnicos da área, a exemplo do 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), em que foi pioneira na criação, 

do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), dentre outros, 

seus relatórios são verdadeiras obras literárias. Importante contribuição à história como 

registro desses importantes momentos.  

Suas participações em congressos, nunca foram como simples ouvinte. Muito 

pelo contrário. Seus trabalhos eram conhecidos por instigar o congressista na reflexão 

de temas polêmicos sempre com a visão de  um futuro próximo que certamente 

provocaria mudanças nos métodos de trabalho do bibliotecário. Sempre em benefício 

da sociedade. 

Também é profissional que não se nega a prestar qualquer contribuição a 

projetos que valorizem a área e garantam o perfeito caminho entre a informação 

produzida e utilizada pelo usuário. 

Conhece os meandros do processo decisório e as potencialidades de cada 

instituição voltada a projetos de informação e documentação. 

Sua trajetória profissional é exemplar!!! E nela sempre procurou valorizar o 

bibliotecário enquanto profissional da informação e as bibliotecas como instrumentos 

eficazes de transferência e mediação do conhecimento.  

E como todo grande profissional, sempre teve postura pró ativa frente aos 

trabalhos e projetos desenvolvidos pelas instituições de classe sejam elas nacionais, 

estrangeiras ou internacionais. Ressaltando a presença na IFLA, Febab, ABDF e CRB1. 

Obrigada Carminha,  por sua grande, importante e inesquecível contribuição à 

Biblioteconomia brasileira, confirmada pela sua indicação à Medalha Rubens Borba de 

Moraes!!! Você nos orgulha!!! 

 

Texto escrito pelas amigas Celia Almeida, ex-presidente do CRB-1, e 

Adelaide Ramos e Corte, homenageda pela Medalha RBM no ano 2013, com 

colaboração do grupo AZ-amigas (Neide, Ieda, Patricia, Estefania e 

Fabiane), para as indicadas e a homenageada pela Medalha do ano 2019. 

Recebido no dia 8/3/2019. 


