
210 

 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

 
 

PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS BIBLIOTECÁRIOS DE 

FLORIANÓPOLIS: REFLEXÕES SOBRE ATUAÇÕES DO DEBEC 

 

Tatiana Quadra e Silva Capistrano1 

 

Tânia Regina da Rocha Unglaub2 

 

Resumo: O foco desse artigo é analisar ações do Departamento de Bibliotecas Escolares 

e Comunitárias de Florianópolis (DEBEC) em relação a formação continuada para os 

bibliotecários da rede, no período de 2005 a 2018. Uma das funções desse 

departamento é manter o processo de educação continuada dos bibliotecários que 

atendem as bibliotecas escolares e comunitárias de Florianópolis, evidenciando assim 

a preocupação em manter a qualidade da formação desses profissionais. O DEBEC foi 

criado em 1988, nessa época com outra nomenclatura, porém o recorte temporal para 

o estudo se deu com base na localização dos primeiros registros documentais sobre 

formação continuada e pesquisas realizadas. O estudo justifica-se pela relevância de 

compartilhar boas práticas educativas que o departamento tem desenvolvido e por 

constatar que há poucas pesquisas referente ao DEBEC de Florianópolis. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória, que envolve levantamento bibliográfico e documental, 

com abordagem metodológica qualitativa. Para contextualizar a função do DEBEC foi 
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descrito um breve relato sobre o processo de sua organização e suas principais funções 

e logo são apresentadas certas ações de formação continuada desenvolvidas no 

período investigado. Evidenciou-se a preocupação do DEBEC, em implantar sistemas 

e assuntos novos, como capacitar seus colaboradores para um melhor desempenho no 

trabalho do dia a dia. Importa mencionar que este estudo faz parte de uma pesquisa 

em andamento, a nível de mestrado profissional e outros dados poderão vir à tona, 

pois toda investigação e construção do conhecimento faz parte um processo 

inacabado. 

 

Palavras-chave: Bibliotecários. Educação continuada. Formação profissional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os constantes avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nas 

últimas décadas, transformaram nossa relação em sociedade, alteraram e 

intensificaram o acesso à informação, provocaram novas formas de interação com o 

saber e trouxeram desafios aos sistemas educativos e a outras esferas sociais. Kenski 

(2007, p. 24), conceitua tecnologia como “conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um 

equipamento em um determinado tipo de atividade”. Sendo assim, requer-se de 

qualquer profissional a busca de novos saberes para atuar diante de novos desafios 

que surgem cotidianamente.  

Para os bibliotecários o cenário não é diferente. Assim, para assessorar os 

bibliotecários o Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias de 

Florianópolis (DEBEC) busca oferecer cursos de formação continuada. Essa 

comunicação científica tem o propósito de discorrer sobre como o DEBEC atua no 

sentido de promover cursos de formação continuada aos bibliotecários.   

 

2 MÉTODOS DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada para esse trabalho fundamenta-se nos pressupostos da 

pesquisa exploratória, com abordagem metodológica qualitativa, na perspectiva de 
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Marconi e Lakatos (2010). As autoras compreendem que esse tipo de pesquisa, 

proporciona maior familiaridade com o problema a fim de explicitá-lo, e, envolve 

levantamento bibliográfico e documental.   

Os materiais examinados para a coleta de dados, com o propósito de conhecer 

para analisar e descrever as práticas de formação continuada para os bibliotecários da 

rede referente ao período de 2005 a 2018, foram artigos de periódicos da área de 

biblioteconomia em relação a formação continuada. Foi consultada a pesquisa de 

Vieira (2009), que apresenta os primeiros registros sobre formação continuada desse 

departamento, e estudos de Alves; Silva e Viapiana (2008), que também analisaram 

ações desse departamento.  As fontes documentais examinadas foram: site da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, boletins de divulgação e programação de 

formação continuada do período em estudo. 

 

3 FORMAÇÃO CONTINUADA - ATUAÇÃO DO DEBEC 

 

Com o objetivo de atender as necessidades do educador que está à frente das 

bibliotecas escolares e comunitárias, bem como prestar assessoria à rede de bibliotecas 

do município de Florianópolis, em 1988, foi criada a Divisão de Bibliotecas Escolares e 

Comunitárias, que passou a denominar-se em 2002 Coordenadoria de Bibliotecas 

Escolares e Comunitárias – CBEC, e atualmente é conhecido como Departamento de 

Bibliotecas Escolares e Comunitárias – DEBEC, de Florianópolis. Esse departamento 

tem como responsabilidade atender e auxiliar às necessidades das Bibliotecas 

Escolares - BE da rede municipal de Florianópolis e tem como função: planejar, 

organizar e assessorar ações relativas à rede de bibliotecas, além de propiciar formação 

continuada aos profissionais bibliotecários e auxiliares de biblioteca, através de cursos 

e palestras, assim como, adquirir acervo, mobiliário e equipamentos para as 

bibliotecas. (PMF, 2018). 
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Vieira (2009) em sua pesquisa, constatou o registro de capacitações oferecidas 

pelo departamento no período de 2005 a 2008, sendo estes: 

 

Treinamento Pergamum; Treinamento do SISCORT (Controle e 

Remanejamento da Reserva Técnica dos Livros Didáticos) que acontece uma 

vez por ano; Cursos do formato AACR2;  Cursos de dobraduras;  Encontro do 

usuário da Rede Pergamum; Curso de MARC 21; BIA (Bloco Inicial de 

Alfabetizações);  Oficina de contação de histórias; Oficina de encadernação e 

pequenos reparos; Gêneros textuais (com professores de português) – 

trabalha os novos meios de comunicação: e-mails, internet, etc.; Viajando pelo 

imaginário: livros em Braille (CAP - Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual); Normalização de trabalhos 

– segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);  Classificação 

– CDD (Classificação Decimal de Dewey); Tempo e espaços preservados na 

biblioteca. (Atividade de professores e bibliotecários); Utilização e 

recuperação em fontes de informação (ministrado pela professora, do curso 

de Biblioteconomia da UFSC, Ursula Blatmann); Contação de histórias 

africanas; Oficina de confecção de livros de feltro; Práticas sociais de 

literatura. (VIERA, 2009, p. 31). 

 

Cabe destacar que eventos similares continuam sendo oferecidos pelo DEBEC, 

conforme pode ser observado no calendário anual das formações, em e-mails de 

convocação para a formação continuada e em relatórios e atas dessas formações, 

encaminhadas para os bibliotecários pela coordenadora do departamento. Além dos 

cursos de formação continuada, o departamento também estimula a participação de 

bibliotecários em eventos da área de biblioteconomia tais como: Painel de 

Biblioteconomia em Santa Catarina; Participação em Seminários de Literatura Infantil 

e Infanto Juvenil de Santa Catarina; Encontro sobre Leitura, Literatura e Ensino; 

Seminário de Bibliotecas e Bibliotecários no contexto escolar; Mostra Cultural 

Municipal do Livro, entre outros.  

Como já mencionado, para cumprir com o propósito de suprir as necessidades 

da BE, uma das funções do DEBEC é assessorar e promover formação continuada para 

os bibliotecários, considerando-os como mediadores no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, por meio dos produtos e serviços disponíveis nas 

bibliotecas escolares. 
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Nesse sentido, Pinto (2017, p. 100), defende que as bibliotecas escolares sejam 

“um lugar de pessoas, conhecimentos e palavras que entrelaçam na leitura e na 

dialogia para construir conhecimentos”. Durban Roca (2012, p. 24) acrescenta que a 

implementação de uma BE contribui para o processo pedagógico na escola, afirmando 

a questão da BE no sistema educacional como influente no processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando medidas e recurso que agreguem ao ensino, 

aperfeiçoando o conhecimento dos alunos. 

Para que a BE ofereça suas atividades e funções com êxito, é necessário que haja 

um profissional capacitado para realizá-las, sendo este o bibliotecário. Com o apoio do 

DEBEC, os bibliotecários conseguem aperfeiçoar cada vez mais os serviços nas 

bibliotecas em que atuam e consequentemente auxiliar na educação das crianças e 

adolescentes. 

Toda formação necessita de uma capacitação continuada para que o profissional 

permaneça atualizado sobre os assuntos relacionados à sua área e até mesmo para 

beneficiar sua atuação profissional, além de adquirir e aperfeiçoar seu conhecimento, 

agregando também uma relevância de cunho social, contribuindo para uma sociedade 

mais justa e igualitária. Souza (2007, p. 5) afirma que: 

 

[...] a formação continuada confere acesso a novos conhecimentos, habilidades 

e atitudes profissionais sintonizadas com os novos paradigmas da sociedade 

contemporânea, provocando uma reflexão sobre os processos de trabalhos, 

que deve ser feita não de forma ingênua, mas com autocrítica. 

 

No que diz respeito aos bibliotecários essa situação aumenta consideravelmente 

a cada dia, principalmente com as novas tecnologias e a gama de acessos a informação. 

Esse profissional que antigamente tinha seu trabalho praticamente manual, hoje 

possui as tecnologias como suas aliadas para dinamizar o seu serviço e se tornar um 

bom gestor da informação.  

 

A globalização dos meios de comunicação graças às novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), em especial internet, trouxe modificações 
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para a vida profissional de várias categorias funcionais, em especial a dos 

bibliotecários, pois diz respeito diretamente ao conteúdo de seu trabalho: a 

informação. (SOUZA, 2007, p. 7). 

 

Portanto, cabe ao bibliotecário, observar e conhecer as inovações tecnológicas que 

surgem a cada dia, apoiando as atividades das BE, criando assim uma biblioteca 

moderna, fazendo com que os alunos se insiram nesse meio. Durban Roca (2012, p. 24) 

comenta sobre as tecnologias nas escolas: 

 

A biblioteca escolar é um recurso facilitador de processos de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, relaciona-se e vincula-se com a implementação 

das novas tecnologias nas escolas. As duas realidades se posicionam no 

sistema escolar como meio de ensino. 

 

Nesse contexto, um dos meios de aprendizagem das tecnologias para os 

bibliotecários, é a formação continuada promovida pelo DEBEC, com o intuito de 

capacitar esses profissionais, habilitando-os para um trabalho eficiente e evolutivo nas 

escolas. 

Dentre as conquistas realizadas pelo DEBEC, uma que trouxe muitas 

modificações e agilidades para os bibliotecários da rede nas bibliotecas escolares, 

tornando as bibliotecas da rede cada vez mais modernas, foi a implantação do 

PERGAMUM, sistema de gerenciamento de bibliotecas. Esse sistema oportuniza a 

informatização das bibliotecas da rede. Assim os bibliotecários conseguem agilizar o 

processamento técnico, além de pesquisarem com mais precisão e rapidez, 

consequentemente auxiliando alunos e funcionários das escolas em seus estudos e 

pesquisas. (ALVES; SILVA; VIAPIANA, 2008).  

Mesmo o sistema sendo de ótima qualidade, para que este tenha um bom 

gerenciamento, se faz necessário que os bibliotecários saibam utilizá-lo corretamente. 

Assim, verificando que muitos bibliotecários da rede possuem sua formação há muitos 

anos, e outros mesmo com uma formação de graduação mais recente, precisam de 

auxílio para operacionalizar o sistema, o DEBEC então oferece treinamentos do 
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Pergamum na formação continuada e atendimento individual que são ministrados 

pelas bibliotecárias da biblioteca do DEBEC, possuindo estas um excelente 

conhecimento do sistema. 

  

Em um primeiro momento, no fim de 2005, realizou-se uma reunião com 

todos os Bibliotecários, a fim de repassar informações sobre o software 

adquirido e definir uma comissão que participasse da formação juntamente 

com a equipe do Pergamum, uma vez que, a formação deve ser um processo 

contínuo no profissional dentro de uma instituição. Também seria atribuída a 

essa comissão, a responsabilidade de discutir e tomar decisões acerca do 

planejamento e organização da informatização das Bibliotecas da SME, sendo 

orientada pela CBEC. Foi formada, então, por 10 bibliotecários e 2 estagiárias 

do curso de Biblioteconomia que atuavam na Biblioteca da SME. No início do 

ano letivo da Rede Municipal de Ensino – RME em 2006, os bibliotecários que 

integravam o referido grupo, elaboraram um manual de procedimentos para 

utilização do Pergamum, em seguida, em meados do mesmo ano, capacitaram 

os demais Bibliotecários. (ALVES; SILVA; VIAPIANA, 2008, p. 216).  

 

Nos assuntos em pauta, das formações continuadas, além da informatização com 

o software Pergamum, são tratados também conteúdos como: as possibilidades 

pedagógicas nas bibliotecas escolares, fontes de informação, vivência e experiências 

dos bibliotecários em cada unidade, entre outros. 

Considerando o envolvimento das autoras na área de biblioteconomia e com a 

pesquisa de dissertação em andamento, relacionada à rede de bibliotecas do município 

de Florianópolis, é possível afirmar que os cursos de formação continuada e o 

incentivo na participação de eventos ainda é valorizado pelo DEBEC, além do interesse 

desses bibliotecários em especializações e cursos de mestrado.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das diversas modificações que os bibliotecários presenciam ao longo da 

sua jornada profissional, a necessidade da formação continuada para 

acompanhamento de novos serviços e aperfeiçoamento dos mesmos é cada vez mais 

essencial, tanto pelos novos conhecimentos, como para atualização profissional e 
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pessoal, impactando diretamente nos serviços desenvolvidos, proporcionando ao 

espaço da biblioteca escolar e aos seus usuários maior confiabilidade no processo de 

disseminação da informação.  

Desta forma, fica evidente, portanto, a preocupação do DEBEC, não só em 

implantar sistemas e assuntos novos, como capacitar seus colaboradores para um 

melhor desempenho no trabalho do dia a dia, possibilitando-os a novos desafios e 

agregando conhecimento e valor na execução dos serviços. 
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