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Resumo:
Em novembro de 2018, foi realizada a Semana do Livro e da Biblioteca do Câmpus
Joinville–SeNaLiBi. Foram programadas diversas ações na biblioteca como ambiente de
complementariedade à formação acadêmica. Muitos alunos e convidados participaram
ativamente das propostas, além de conhecerem a nova biblioteca do Câmpus.
Palavras-chave: Semana Nacional do Livro e da Biblioteca do IFSC, Câmpus Joinville (2018).
Eventos especiais–Bibliotecas. Ações culturais–Bibliotecas.
Eixo temático: Eixo 10: XI Seminário Brasileiro de Bibliotecas das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
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Introdução
A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é comemorada todos os anos entre os dias 23 e
29 de outubro, instituída pelo Decreto n° 84.631, de 09 abr. 1980. O objetivo da data é de
incentivar a leitura e a construção do conhecimento através da difusão do livro, da informação
e do acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais. Além disso, divulgar a
profissão do bibliotecário.
Historicamente, as bibliotecas e seus profissionais adaptaram-se às mudanças da sociedade.
Originalmente, conhecidos como guardiões do acervo, passaram a técnicos organizadores de
documentos, tornando-se gestores da informação com o avanço da tecnologia de informação e
comunicação (MILANESI, 2013). Atualmente, exige-se dos bibliotecários o perfil técnico e
educador, o qual abarca as competências anteriores acrescidas de ações socioculturais.
(VALENTIM, 2000). Amaral (1998) os define como agentes de mudanças.
Neste contexto, a ação cultural torna-se uma possibilidade de trabalho para o bibliotecário,
através da contribuição educativa que a ação produz e de seu caráter transformador da
realidade social, na qual os indivíduos tornam-se sujeitos da cultura e criação de novos
conhecimentos. (ROSA, 2009).
As atividades da biblioteca do IFSC Câmpus Joinville são intensificadas durante a
comemoração da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. São realizadas diversas ações
que têm o objetivo de aproximarem ainda mais a comunidade, interna e externa, da biblioteca,
incentivando o uso do espaço como local de convivência, lazer, fonte de informação e acesso
à cultura. A VI SeNaLiBi 2018, teve um motivo a mais a ser celebrada, a mudança para um
espaço novo! Em julho de 2018, a biblioteca deixou a pequena sala de 62m² e passou para
uma área de 432m², com salas para estudos em grupo e individual, laboratório de informática,
espaço para descanso e leitura.
Relato de Experiência
As atividades aconteceram entre os dias 05 e 09 do mês de novembro de 2018, dentro do
ambiente da biblioteca; outras não, justamente para demonstrar a interação com os demais
setores e servidores do câmpus, como seguem:
Palestra – Auditório: O professor, Walter Antonio Bazzo, engenheiro mecânico, doutor em
Educação e Coord. do NEPET (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Tecnológica da
UFSC), proferiu a palestra Aspectos da Revolução 4.0 e suas variáveis contemporâneas na
nova equação civilizatória. Foi apresentada a necessidade de sermos críticos acerca do
desenvolvimento tecnológico, à luz das questões sociais, ambientais e éticas, que devem ser
respeitadas. O prof. Bazzo, comentou que foi a primeira vez que havia sido convidado para
participar de um evento alusivo ao livro e à biblioteca, e que se sentia privilegiado por isto,
dizendo: “se quiserem aprender na vida, leiam, leiam, leiam”.
Prêmio maior leitor_categoria aluno - Biblioteca: Prêmio dado ao aluno que leu maior
número de livros de literatura durante o período de 20/10/2017 a 28/09/2018. O prêmio foi
um vale-livro de R$70,00 (setenta reais) de uma livraria da cidade, quem ganhou foi um aluno
do curso de Mecatrônica.
Teatro – Sala Multiuso: espetáculo Migraaaantes, da Cia. de Teatro do IFSC–Câmpus
Joinville, apresentou uma composição construída a partir de cenas do texto homônimo de
Matéi Visniec (dramaturgo romeno contemporâneo) com base nas agruras vividas pelos

migrantes que tentam chegar à Europa. Depois da peça, o público discutiu sobre as
dificuldades de quem deixa sua terra de origem para tentar uma vida melhor em outro lugar.
Exposição de fotos da História da Biblioteca – Biblioteca: exposição de fotografias sobre o
processo de crescimento da biblioteca do Câmpus, desde a instalação do Curso Técnico em
Enfermagem, em 1994, até o novo ambiente.
Painel Interativo – Biblioteca: espaço para os alunos divulgarem suas produções artísticas,
textos, desenhos, letras de músicas, entre outras. O Painel Interativo está disponível até hoje,
aberto a outras formas de manifestações, como recados e poesias.
BibliotecArt – Biblioteca: espaço para releituras através do desenho. Neste ano, a referência
foi a obra Quarto de despejo: diário de uma favelada de Carolina Maria de Jesus.
Exposição de Desenhos do Projeto Folhetim – Biblioteca: representação das protagonistas
dos contos da obra “Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes”, das autoras Elena Favilli e
Francesca Cavallo, utilizada no projeto Folhetim-leituras dramáticas do Câmpus Joinville,
ocorrido nos intervalos das sextas-feiras durante o ano. O livro traz cem histórias sobre
mulheres extraordinárias. As leituras e os desenhos foram feitos por alunas do curso integrado
em Mecânica.
Troca-troca de livros – Biblioteca: caixa de trocas de livros para sensibilizar os leitores
sobre a importância da circulação das obras.
Oficina de Escrita – Sala de estudo coletivo – Biblioteca: ministrada por Rafael Seiz, quem
ajudou os participantes a exercitarem a escrita em vários estilos e gêneros. Foram produzidos
6 (seis) textos, de tema e estilo livres, mas que obrigatoriamente deveriam conter as palavras:
juiz, celebração, autógrafo, pia, contagioso, karatê e companhia, selecionadas pelo aplicativo
Sorteador.com.br.
Show do Milhão Cultural da Biblioteca – Sala de estudo coletivo – Biblioteca: jogo de
perguntas e respostas, na versão eletrônica. Cerca de 85 inscritos participaram do desafio
cultural. A equipe vencedora chegou até a décima quarta pergunta, do total de 16 que
compõem o jogo.
A nova biblioteca do Câmpus ficou convidativa para a realização de atividades culturais
durante todo o ano.
Considerações finais
A VI SeNaLiBi 2018 repercutiu positivamente a todos envolvidos. Cada servidor da
biblioteca ficou responsável por uma atividade que compuseram a programação da Semana.
Para os alunos, servidores, comunidade externa e palestrantes foi a oportunidade de
transformarem suas concepções em relação à biblioteca e a sua utilidade. Além de oferecer
uma melhor percepção sobre o trabalho dos servidores do setor.
O desenvolvimento das ações na biblioteca pode contribuir de maneira interdisciplinar para
uma formação mais crítica, reflexiva e democrática. Em especial, as atividades extensionistas,
que são importantes instrumentos de aprendizagem através de trocas de experiências entre
públicos interno e externo, que é muito importante para o crescimento dos alunos e o
reconhecimento institucional.
Milanesi (2013) define as bibliotecas como espaços físicos de convergência que, do livro à
internet, podem permitir a todos não apenas achar o que procuram, mas discutir o que achou.
É neste sentido que a biblioteca do IFSC Câmpus Joinville vem trabalhando.
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