
RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS PELO GBAESC 2017 

O Grupo de Bibliotecários da Área Escolar de Santa Catarina (GBAESC) é vinculado a 

Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB) e coordenado pelas bibliotecárias Daniela 

Spudeit, Mônica Barreto, Loredana Piazza, Maria Aparecida Adriano e Kariane Regina Laurindo 

da gestão 2016-2018. Ao longo de 2017, realizou nove reuniões em que foram programadas 

diversas ações abaixo relacionadas: 

 

 FÓRUM DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ESCOLARES 

O Fórum de Bibliotecas Públicas e Escolares ocorreu no dia 09 de março de 2017, dentro das 

comemorações da semana do bibliotecário e teve como tema: “Políticas Públicas, Informação e 

Cultura”. O evento aconteceu no Auditório do EFI na UFSC e teve a participação de 94 pessoas. 

Houve uma apresentação cultural com contação de histórias e uma palestra sobre “As bibliotecas 

públicas e as bibliotecas escolares no cenário das políticas públicas de Educação e Cultura no 

Brasil” que foi proferida pela Prof.ª Drª Elisa Machado (UNIRIO). Em seguida houve um debate e 

divulgação de um livro sobre acessibilidade. 

 

 
 

 



 FANPAGE DO GBAESC 
A página do grupo no facebook teve como objetivo convidar as pessoas para participar das ações 
e reuniões do GBAESC, mas também serviu para divulgar ações de outros grupos da área 
escolar, disseminar notícias sobre educação, cultura e leitura, divulgar cursos e eventos na área 
educacional e cultural, sensibilizar as pessoas sobre temas pertinentes à educação e cultura, 
divulgar vagas em estágios e de trabalho em bibliotecas escolares em Santa Catarina e servir 
como canal de comunicação com gestores do GBAESC. 

 

 RODAS DE CONVERSA 

As rodas de conversa ocorreram nos meses de abril, junho, agosto, setembro e novembro de 

2017 sob responsabilidade da bibliotecária Loredana Piazza, integrante do GBAESC. Teve como 

objetivo divulgar e debater temas pertinentes a atuação do bibliotecário nas escolas.  

No mês de abril foi realizada a primeira roda de conversa com participação de Guilherme Martins, 

Bibliotecário escolar (Prefeitura Municipal de Florianópolis), com o tema Gênero e sexualidade. A 

roda contou com a participação dos integrantes do GBAESC além da presença de Verônica 

Ferreira Santos (Bibliotecária no SESC/Prainha), Bruna Morgado (Estagiária na Biblioteca do 

SESC/Prainha) e Sandra Fontes (Bibliotecária na Prefeitura Municipal de Florianópolis).  

No mês de junho a roda contou com a participação das Bibliotecárias Andréia Sousa da Silva 

(Mestranda do programa de pós-graduação PGCIN-UFSC) e Sandra Regina Fontes (Bibliotecária 

pela Prefeitura de Florianópolis) que relataram sobre a diversidade étnica nas bibliotecas e a Lei 

10.639/2003, discorreram sobre a presença do bibliotecário afro-brasileiro em bibliotecas, sejam 

elas escolares, universitárias ou públicas e seu reconhecimento como profissional da informação 

nestas unidades de informação.  

No mês de agosto estiveram presentes para dialogar na “Roda de conversa” Arlyse Ditter 

(licenciada em Letras, Mestre em Educação e coordenadora do projeto Confraria Literária do 

Colégio de Aplicação da UFSC e Maristela Campos (licenciada em Letras, Doutora em Literatura 

e integrante da Confraria Literária do Colégio de Aplicação da UFSC), ambas professoras no 

Colégio de Aplicação da UFSC, com o tema “Leituras de cabeceira: pinceladas da literatura negra 

e teorias da leitura”.  

No mês de setembro teve como tema “A integração entre diversos atores tais como, professores, 

estudantes, coordenadores pedagógicos e bibliotecários no incentivo a formação de leitores” com 

a participação de Vanessa Strambi (Bibliotecária no colégio Visão unidade Coqueiros).  

E por fim no mês de novembro teve a participação de Liege Knoche (Bibliotecária no colégio 

Atitude) para dialogar na “Roda de conversa” com o tema “Biblioterapia como recurso no espaço 

educacional” que contou como iniciou com a Biblioterapia em sua vida profissional, onde seu 

primeiro contato foi sendo voluntária no hospital Infantil na ala de oncologia pediátrica e desde 

então na busca pela teoria da biblioterapia em cursos, descobriu que já tinha a prática qual 

aplicava na biblioteca do colégio onde atua. Seu encantamento pela biblioterapia a fez seguir sua 

trajetória profissional ofertando oficinas sobre esta arte de contar historias que encanta a todos: 

crianças e adultos. 

 



 

 
 

 



 
 

 

 FISCALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DO CARGO DE BIBLIOTECÁRIO NO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

Assim como foi feito em 2016, esse ano o GBAESC esteve acompanhando as ações em prol da 
criação do cargo de bibliotecário no estado de Santa Catarina cuja iniciativa é do Conselho 
Regional de Biblioteconomia 14.região em parceria com Associação Catarinense de Bibliotecários 
(ACB), Ministério Público de Santa Catarina e Deputada Luciane Carminatti.  
 

 

 ELABORAÇÃO DE LIVRO DE CONTOS E CAUSOS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Em uma das reuniões mensal do grupo, Daniela falou sobre ideia de criar um e-book sobre 

histórias ocorridas em bibliotecas escolares relatados por 

bibliotecários com o objetivo de socializar experiências e promover a 

visibilidade desses espaços e dos bibliotecários. A ideia foi aprovada 

pelo grupo sendo que Kariane e Daniela que ficaram responsáveis 

por essa atividade. Foi feita ampla divulgação no facebook do 

GBAESC e muitos bibliotecários e estudantes de Biblioteconomia 

foram convidados para escrever relatos ocorridos em bibliotecas 

escolares. O livro foi publicado pela Editora da ACB com registro de 

ISBN da Biblioteca Nacional. 

O lançamento do e-book foi realizado no piquenique de livros por 
Daniela, Mônica, Kariane e demais autores envolvidos. Teve treze 
autores que escreveram dezoito contos, além disso, contou com a 
contribuição voluntária dos ilustradores Ana Esther Balbão Pithan, 
Marlon Valério Barreto e Luiz Octavio Borges Pereira. O ebook foi 
divulgado na fanpage do GBAESC e disponibilizado no site da ACB. 
 
 
 
 



 

 PIQUENIQUE DE LIVROS 
A sexta edição do Piquenique de Livros ficou sob responsabilidade da Mônica e da Maria 
Aparecida. Foi definido que aconteceria no Parque de Coqueiros em um sábado pela manhã dia 
28 de outubro de 2017. 
As ações planejadas pelo grupo para o piquenique foram: varal literário, roda de conversa 
contadores de histórias para realizar uma hora do conto, o lançamento do ebook sobre Contos e 
causos em Bibliotecas escolares, entre outras atividades que ainda serão planejadas com 
potenciais parceiros.  
O piquenique seguiu o formato original, será comunitário, onde cada um deverá levar seu lanche. 
Foi feita solicitação para Prefeitura de Florianópolis para uso do espaço. 
O evento foi amplamente divulgado e teve como ações: Varal e tapete literário para empréstimo 
local e doação de livros infanto-juvenis do SESC, contações de histórias com, Raquel Mazera 
Poffo. Arlyse Ditter, da Confraria Literária do Colégio de Aplicação da UFSC, também fez 
contações de histórias, teve o lançamento de ebook do GBAESC com participação dos autores e 
da ilustradora, Ana Esther Balbão Pithan, houve a divulgação do livro infantil: "Fadinha 
Terramel” pela autora Karla Tratsk-Nitz. Houve sorteio do livro Inovação em bibliotecas escolares 
doado pela professora Ursula Blattmann, doações de livros infantis da Suzana Mafra, bibliotecária 
de Brusque, e da Virgínia De Mello Shinzato, da Seisho-No-Ie. Também teve a Dança Circular, 
Intervenção poética com Melissa Vilhena, Juliana, Amanda Machado, alunos de Biblioteconomia 
UDESC, Oficina de bonecas Abayomi e divulgação de literatura afro-brasileira com integrantes do 
NEAB/UDESC.  
 

 

 


