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BIBLIOTECA NO CÁRCERE: Um relato de Experiência  

RESUMO 

Este relato de experiência é baseado nos resultados do projeto de Extensão “Janela 
Literária: A Biblioteca no Contexto Carcerário” da Universidade Federal do Rio 
Grande, o qual foi responsável pela implantação de Biblioteca dentro da 
Penitenciária Estadual da Cidade de Rio Grande. Analisamos nossa ação 
extensionista em torno de três eixos básicos que sustentam o modo como nos 
relacionamos com a instituição prisão, com o conhecimento advindo da academia e 
o da execução prática da implantação e manutenção da biblioteca e com o usuário-
apenado. Discutimos a noção de biblioteconomia social em seu vínculo necessário 
entre o trato com a documentação e o papel de mediador do conhecimento que deve 
ter o bibliotecário junto ao público. Também analisamos as especificidades da 
instituição e do público a ser atingido pela nossa atuação e a funcionalidade da 
biblioteca em sua relação com as singularidades dos seus leitores. Avaliamos que 
na contemporaneidade não há mais como aceitar o papel do bibliotecário apenas 
como documentalista tão somente técnico, o que implica na hipótese de que 
podemos “reinventar” de modo ousado as regras citadas por Ranganathan e incluir 

uma sexta regra: A cada leitor diferenciado, uma biblioteca diferenciada.  

Palavras-chave: Biblioteconomia Social.  Prisão.  Usuário-apenado.  

1.  INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência é baseado nos resultados do projeto de Extensão 

“Janela Literária: A Biblioteca no Contexto Carcerário” da Universidade Federal do 

Rio Grande, o qual foi responsável pela implantação de Biblioteca dentro da 

Penitenciária Estadual da Cidade de Rio Grande.  

As dificuldades para atingir o objetivo, desde a burocracia que cerca as 

relações carcerárias até a execução do projeto, serviram como parâmetros para 

compreender que no cárcere as regras modificam as teorias bibliotecárias do que é 

estabelecido como aplicação correta da boa técnica. Por essa razão é necessário 

adaptar e muitas vezes reinventar padrões de ação, considerando que se trata de 

usuários com suas especificidades.  

Atuar em uma prisão significa também conviver e, por isso mesmo, ser 

testemunha das inúmeras formas de degradação pelas quais passa o indivíduo 

durante a execução de sua pena, o que torna o trabalho mais difícil e, por isso 

mesmo, mais gratificante. Espaços exíguos e superlotados; perda da individualidade 

e submissão ao ócio para a esmagadora maioria; precariedades materiais, físicas e 

humanas são alguns dos problemas enfrentados no cotidiano prisional. Por essa 

razão, a biblioteca tem representado um espaço diferenciado nesse ambiente e tem 

sido objeto de muita procura pelos presos, como mostraremos ao longo do texto. 



 

 

Concordamos com Trindade (2009, p. 85) ao colocar que as penitenciárias 

devem ser um local onde se objetive de fato a tentativa de regeneração do detento, 

onde ele seja encorajado e ajudado a voltar à sociedade com ganhos de 

escolaridade através do conhecimento ali adquirido. Desse modo, entram em cena 

as bibliotecas prisionais para auxiliar essas instituições na tentativa de recuperação 

e transformação social do preso. Para ratificar esta afirmação, amparamo-nos na 

nossa Constituição Federal, a qual assegura tal direito no art. 5º, inciso XIV, ao 

prever o direito à assistência educacional aos presos, sendo o ensino fundamental 

obrigatório e recomendando, ainda, a existência de ensino profissional e a presença 

de bibliotecas nas unidades prisionais. No entanto, são poucas as prisões no Brasil 

que possuem biblioteca sendo essa uma razão importante para discutirmos as 

experiências resultantes da ação extensionista.  

Essa realidade afeta o planejamento de bibliotecas propriamente dito, exigindo 

maior flexibilidade no atendimento e nas formas de interação entre o bibliotecário e 

os usuários em situação de encarceramento.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Em nosso referencial teórico trabalhamos a partir de três eixos básicos. O 

primeiro se refere à avaliação crítica do papel do bibliotecário na 

contemporaneidade, observando a noção de biblioteconomia social em seu vínculo 

necessário entre o trato com a documentação e o papel de mediador do 

conhecimento que deve ter o bibliotecário junto ao público. O segundo diz respeito 

ao conhecimento buscado sobre as especificidades da instituição e do público a ser 

atingido pela nossa atuação e, o terceiro, se refere à funcionalidade da biblioteca em 

sua relação com as singularidades dos leitores que são atendidos. 

           Quanto ao primeiro aspecto, sabemos que pouco usado é o termo 

Biblioteconomia social, mas dentro da atualidade não há mais como aceitar o papel 

do bibliotecário apenas como documentalista tão somente técnico. 

Diferentes autores concorrem para fundamentar o conceito em questão, entre 

eles está Bowen (1953 apud ASHLEY, 2003, p. 6) para quem o termo 

responsabilidade social significa “[...] um comprometimento que uma organização 

deve ter com a sociedade como um todo, ou com uma comunidade, 

especificamente, de modo a prestar contas com a sociedade”. Nessa dimensão, o 

papel do bibliotecário também assume o estatuto da construção da cidadania ou 



 

 

como afirma Broadfield (1949 apud CYSNE, 1993, p. 3), “[...] a responsabilidade 

social do bibliotecário resulta em que o acesso à informação não deve ser 

obstaculizado nem pela sociedade, nem pela religião, muito menos pelo Estado”. 

 Com um enfoque crítico, Du Mont (1991, p. 24) afirma que “os 

bibliotecários viam que sua maior responsabilidade estava na coleção; cuidar dos 

materiais que estavam no edifício da biblioteca”, descuidando-se do fato de serem 

esses espaços lugares de interações entre a informação e o público. Sendo assim, a 

biblioteconomia social já não está apenas centrada na organização do acervo, e sim 

cada vez mais se preocupa com os processos de mediação da informação, e o 

objeto de preocupações da Biblioteconomia, conforme Cysne (1993, p. 53), deixa de 

ser somente a “organização de documentos com vistas à sua preservação, e se 

desloca para a difusão da informação” o que também é corroborado por Almeida 

Júnior (2009 p. 89-103). 

 É no contexto de ampliação das funções do bibliotecário que Milano e 

Davok (2009, p. 253-278) realizaram um estudo de caso acerca da atuação dos 

bibliotecários brasileiros em sua prática profissional e identificaram as áreas em que 

estes profissionais se encontram atuando enquanto bibliotecários, concluindo que a 

atuação do bibliotecário brasileiro vem sendo constantemente delineada e ao 

mesmo tempo ampliada para além dos ambientes tradicionais de atuação destes 

profissionais. Conforme apontou-nos Cysne (1993, p. 30), o objeto de trabalho do 

bibliotecário é a informação e, como a informação na contemporaneidade está 

presente na sociedade em forma de fluxos, então, o papel do bibliotecário é ser o 

mediador do acesso à informação. 

No segundo eixo que nos propusemos a trabalhar, o do reconhecimento do 

universo no qual a biblioteca iria funcionar, incluiu tanto a observação dos objetivos 

da instituição quanto a do seu público. Sobre as especificidades da população 

usuária trataremos na seção quatro deste artigo. Por ora nos fixamos na 

necessidade e nos objetivos da implantação de bibliotecas nos cárceres que estão 

asseguradas na nossa Constituição Federal, art. 5º, inciso XIV, ao prever o direito à 

assistência educacional aos presos, sendo o ensino fundamental obrigatório e 

recomendando, ainda, a existência de ensino profissional e a presença de 

bibliotecas nas unidades prisionais. 

Temos ainda, a Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária de 11 de novembro de 1994, publicada no DOU de 2.12.1994, Titulo 1, 



 

 

Capítulo. XII, Das instruções e assistência educacional, art. 41 que afirma: "Os 

estabelecimentos prisionais contarão com bibliotecas organizadas com livros de 

conteúdo informativo, educativo e recreativo, adequados à formação cultural, 

profissional e espiritual do preso". Há de se enfatizar também o art. 22, capítulo VI 

da Lei de Execuções Penais (LEP), que dá ao apenado o direito ao amparo e 

suporte preparatório no seu retorno a liberdade.  

Embora as prisões tenham sido gestadas no século XIX com o objetivo de 

tornar-se uma pena exemplar e, ao mesmo tempo, buscar estabelecer a correção e 

reinserção social do indivíduo infrator, esses objetivos não se concretizaram ao 

longo de sua existência. Superlotadas, degradadas em suas condições físicas e 

assistenciais, com oferta muito limitada de trabalho e educação para os presos e 

palcos de inúmeros conflitos, as prisões chegam ao século XXI fortemente 

questionadas em seus objetivos e eficácia. Em razão disso, os propósitos contidos 

em leis costumam tornar-se retórica que não encontram eco nas realidades 

prisionais. Dessa forma, a iniciativa da Administração da Penitenciária de Rio 

Grande em atender a legislação e dar todo suporte para a implantação de uma 

biblioteca, bem como, para oferecer o Ensino de jovens e Adultos, se torna um 

diferencial no universo das prisões brasileiras. É por meio da educação que se pode 

e deve preparar o indivíduo encarcerado para a liberdade, acarretando assim um 

índice menor de reincidência no crime e nesse ponto se coloca como fundamental a 

contribuição da Universidade, carreando recursos e conhecimentos e estabelecendo 

vínculos com os diferentes grupos na sociedade em que atua.   

O terceiro eixo referente à aplicação das regras da boa biblioteconomia a uma 

experiência real ou da adaptação da biblioteca aos seus leitores nos levou a 

repensar os fundamentos da disciplina.  

Quando se trata de uma Biblioteca especial para um usuário ainda mais 

especial, nem sempre se podem aplicar as regras da biblioteconomia. Neste caso 

especificamente, devemos lembrar que a segurança é considerada prioridade para a 

instituição prisional e o espaço da biblioteca passa a ser investido dessa premissa 

exigida para todos os que lá atuam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o 

de tratar-se de um público majoritariamente com baixa instrução e baixa autoestima 

como mostraremos na seção quatro deste artigo, implicando que se reconsidere o 

modo como disponibilizamos a leitura, o acesso aos livros.  

 



 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 O trabalho extensionista deu-se por meio de um projeto voluntário vinculado 

ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação, e para ele concorreram 

diferentes atores: o grupo de trabalho propriamente dito, ou seja, os alunos da 

biblioteconomia e seus professores; a disposição da Universidade em doar material, 

livros, viabilizar a locomoção dos estudantes e abrir bolsas de estudos nesse campo; 

a deliberação da Administração prisional em acatar o projeto e lhe dar suporte no 

intramuros; o apoio da Juíza da vara de execuções Criminais de Rio Grande e as 

parecerias externas que fizemos e que serão mostradas a seguir. 

De posse do espaço físico dentro da Penitenciária, o projeto buscou a doação 

de material mobiliário e obras literárias, considerando que o mesmo não envolve 

qualquer tipo de verba. Os livros foram doados em grande parte pela Fundação 

Gaúcha dos Bancos Sociais, instituída pela Federação das Indústrias do Rio Grande 

do Sul – FIERGS. O mobiliário foi cedido pela FURG e desta forma deu-se inicio ao 

planejamento de espaço e acervo da biblioteca. Mas estes esbarraram no quesito 

segurança, trivial dentro deste tipo de unidade, adaptados dentro do que era exigido.  

Todas as estantes foram dispostas de modo que se pudesse visualizar o 

detento por entre os livros, obedecendo assim o critério estabelecido pela direção da 

penitenciária e não os critérios ditados dentro das regras bibliotecárias. As obras 

passaram por um crivo de títulos, estabelecendo-se como opção de leitura livros que 

não incitem a violência ou que levem o detento a utilizar o conhecimento como 

ferramenta na produção de artefatos explosivos, como livros com fórmulas de 

química por exemplo. Posteriormente à ocupação do espaço já mobiliado e com as 

obras devidamente catalogadas e classificadas, o projeto deu inicio ao que se dispôs 

a fazer: “Abrir as portas da Biblioteca e disponibilizar os livros aos detentos”. Nesta 

fase o projeto observou que apenas colocar as obras nas estantes e emprestá-las 

não bastava e passou então a fazer a mediação da leitura, apresentando ao 

encarcerado os livros em todo o seu contexto. Para isso, passou-se a realizar 

semanalmente rodas de leitura com rodízios de usuários-apenados dentro da 

biblioteca, não ultrapassando o número máximo de seis apenados, em razão das 

exigências feitas pela Administração prisional, que considera inseguro juntar um 

número maior de presos no espaço da biblioteca. Embora essa restrição tenha sido 

colocada foi possível avaliar a eficácia desse método, na medida em que eles 

passaram a compreender que tipos de leitura desejavam discernir literaturas, e 



 

 

assim a demanda de usuários interessados em pegar livros aumentou 

consideravelmente. 

4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Ainda na fase de elaboração do Projeto foi necessário conhecer as condições 

em que se encontrava a Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG) e obter 

dados sobre a população prisional. Apresentamos dados que permitem ao leitor uma 

visão sobre a PERG, bem como, sobre a escolaridade dos apenados. Também é 

hora de relatarmos como chegamos até esta instituição e nos motivamos para dar 

início ao Projeto. 

Localizada no km 15 da BR 392 – KM 15, na localidade da Vila da Quinta, a 

PERG contava no final de 2012 com uma população carcerária composta de 970 

homens e 94 mulheres. Abaixo mostramos a distribuição da população carcerária 

por regime da pena. 

Quadro 1. Distribuição da população prisional por regime da pena em dezembro de 2012 

 
 
 
 
 
 
           

 

 

Fonte: Relatório Infopen – DEPEN/Ministério da Justiça 

Até o momento a biblioteca tem atuado junto aos presos que cumprem pena 

em regime fechado. O número de livros, as instalações físicas oferecidas e a 

quantidade de bolsistas não nos permitem ainda estender nossa atenção para os 

presos do regime semiaberto que estão localizados em prédio anexo e distante do 

local onde funciona a biblioteca. 

A maioria dos detentos (65%) se compõe de presos com instrução 

fundamental incompleta, o que certamente caracteriza uma população precarizada 

em termos de sua inserção no mercado de trabalho. A obtenção do dado de 

escolaridade se tornou fundamental para que pudéssemos pensar as necessidades 

em termos do acervo literário e técnico. No quadro abaixo, comprova-se o nível de 

escolaridade dos apenados usuários da biblioteca:  



 

 

Quadro 2. Quantidade de presos por grau de instrução na PERG em dezembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Infopen – DEPEN/Ministério da Justiça 

A partir de agosto de 2012 passamos a trabalhar no espaço disponibilizado, 

enfatizando que tudo o que obtivemos na época foi tão somente o espaço físico e 

450 livros que chegaram, de fato, através da doação do Banco Social (260 obras 

literárias e 190 dicionários) e obtivemos a promessa dessa Entidade em 

disponibilizar os restantes dos livros ao longo do tempo. Foi preciso ir à busca de 

tudo, do mobiliário a um número maior de livros. O mobiliário da biblioteca 

atualmente está composto por oito estantes, sendo duas pequenas e que não são 

suficientes já que o acervo está em expansão; duas mesas e seis cadeiras.  

Passados dois anos, desde nossa ocupação no espaço da Biblioteca até sua 

real abertura aos apenados e comunidade PERG como um todo, o acervo da 

biblioteca foi recebeu muitas doações por parte da comunidade local, que se 

solidarizou com o projeto e também da FIERGS, cuja qual manteve sua promessa e 

fez mais uma ampla doação ao acervo da Biblioteca, como comprova o quadro a 

seguir: 

Tabela 1 – Origem das doações dos livros na PERG 

  

 

 

                                 Fonte: Biblioteca da PERG 

No campo da subjetividade dos usuários-apenados, nó górdio da questão da 

intermediação entre a informação e o acesso a ela ou, em outros termos, do papel 

mediador do bibliotecário para o público no cárcere, a importância do trabalho 

executado até o momento pode ser avaliado através dos depoimentos dos próprios 

presos. Um exemplo vivo do quanto à leitura pode salvar vidas e resgatar a 

Origem Nº de Livros 

Banco de Dados Sociais  2.600 

Entidades Religiosas    700 

Doações Particulares   420 

Total 3.720 



 

 

autoestima do encarcerado, independente de qual seja seu delito, é a leitura do 

Diário de Campo, que demonstra a riqueza da atividade extensionista: 

“Fui levar livros no seguro
1
, havia em preso sentado ao chão que de cabeça baixa afirmou não 

gostar de livros, nem olhou na minha cara. Mas observei que ele desenhava no verso de um 
receituário médico. Com as mãos tremulas pelos efeitos da abstinência do crack. Na semana 
seguinte voltei para buscar os livros da semana anterior e levar novas obras, coloquei ao lado dele 
um livro sobre Técnicas de Desenho Artístico e saí antes que ele pudesse rejeitar. Dias depois ele 
mandou chamar-me na cela e solicitou lápis e papel, material que eu no mesmo instante lhe 
forneci. Passados um mês, em mais uma entrega de livros, este apenado se dirigiu a mim com as 
mãos estendidas e sem que eu nada pudesse entender, ele foi logo falando: Veja minhas mãos 
não tremem mais, pois li no livro emprestado pela biblioteca diz que para desenhar precisamos ter 
as mãos firmes.” (Diário de campo) 

Essa imersão no universo literário foi uma das principais razões que provocou 

uma mudança de paradigma na vida deste presidiário, ou seja, ele passou há 

dedicar seu tempo e esforços em prol da literatura, o que certamente auxilia outros 

presos a seguirem seu caminho. Este exemplo ilustra o quanto a literatura é capaz 

de alavancar a autoestima dos encarcerados e devolver-lhes os sonhos até então 

enclausurados tanto quanto o detento.  Através da leitura, homens e mulheres a 

quem foi imposta uma medida restritiva de liberdade provam ser, sobretudo 

indivíduos que permanecem com suas potencialidades intelectuais. Independente do 

delito cometido, este relato mostra que por meio da educação literária o apenado 

encontra o combustível necessário para que sua identidade seja salvaguardada e 

passa a nutrir o alento de que mudar é possível e os livros podem e devem ser o 

caminho que o levará de volta para a liberdade. O conhecimento pode tornar-se uma 

diretriz para seguir sem que o estigma de ser um ex-detento lhe seja um fardo tão 

pesado que o faça sucumbir ao delito novamente. 

4.1 REINVENTANDO CAMINHOS NA BIBLIOTECONOMIA 

O primeiro aspecto envolve o fato de que o cumprimento da boa regra 

biblioteconômica não se aplicaria na PERG, pois desde o planejamento físico de seu 

espaço até a distribuição do acervo tiveram que ser dispostos segundo as normas 

de segurança. As estantes foram montadas de modo impróprio, uma vez que deixam 

as obras expostas ao sol que penetra das janelas diretas sobre as mesmas. Porém, 

dentro da Biblioteca é preciso que tenhamos contato visual o tempo todo com os 

apenados, sem deixar espaço para que os mesmos não tenham como ficar atrás de 

nenhuma estante. Claro está que, em tese, um espaço mais adequado para a 

disposição de armários, bem como, de janelas vedadas ao sol poderiam ser 

                                                        

1 Local onde permanecem os presos sentenciados por outros apenados. 



 

 

oferecidas em qualquer ambiente prisional. Mas é preciso lembrar que as prisões 

brasileiras são permeadas por múltiplas mazelas (físicas, materiais, de superlotação, 

entre outras) que impedem o cumprimento digno da pena. Assim, mais importante 

se torna destacar que a indicação de um espaço higienizado, razoavelmente amplo, 

bem iluminado, como o da PERG já representa em si um indicador da boa aceitação 

da permanência da biblioteca em seu espaço. Também por ser um espaço 

diferenciado, os presos e alguns agentes penitenciários demonstram gostar de 

frequentar o ambiente. 

Quanto às obras, estas tiveram de ser classificadas de acordo com o 

entendimento dos apenados usuários, sendo que a maioria sequer possui o ensino 

fundamental completo. Portanto foi descartada a possibilidade de fazer uma 

classificação com números, como de fato seria o ideal. Optou-se então pela 

classificação com cores, método este facilmente assimilado pelos presos, que 

chegaram a sugerir cores para determinadas obras, como as espíritas, por exemplo, 

assunto mais procurado por eles. 

A biblioteca utiliza o “Livro Tombo” para cadastrar suas obras, já que dentro 

do espaço bibliotecário nenhum computador por de ser utilizado. Fato este que torna 

moroso a procura de obras por autor ou título, considerando que a biblioteca hoje 

contempla mais de três mil obras. Tudo é feito manualmente, desde a catalogação, 

classificação e processamento técnico.  

Apenas os presos trabalhadores da PERG tem acesso livre à biblioteca, os 

demais recebem os livros diretos nas galerias, aonde a biblioteca vai uma vez por 

semana com várias obras sugeridas e outras solicitadas de modo especificado pelos 

apenados. A Biblioteca no cárcere atua exclusivamente em função do seu usuário, 

adaptando sua funcionalidade de acordo com o entendimento e usabilidade do 

apenado. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nosso país, a educação, seja ela de nível fundamental, médio ou superior, 

continua sendo um tabu quando o assunto é educação do encarcerado. Apesar de 

assegurado pela carta constitucional, tal direito ainda está por ser implementado no 

âmbito de grande parte de nossas instituições prisionais.  

Em correspondência com a defesa do processo de busca da informação que 

faz Kuhlthau (1991, p. 339-355) como devendo ser centrado no indivíduo e formador 



 

 

da construção pessoal, na qual o usuário também cria novos conhecimentos, nossa 

atividade tem sido situada em torno do usuário-apenado, selecionando as obras de 

acordo com o gosto literário sugerido pelos próprios presos, estimulando o gosto 

pela leitura, levando o acervo até às galerias e adaptando o acervo às condições de 

reconhecimento que o preso pode estabelecer. Esse preceito, assim como os 

demais já discutidos, colocam limites, mas também abrem espaço para uma 

discussão profícua acerca do conhecimento acadêmico já adquirido e da nossa ação 

extensionista. A educação literária pode e deve se tornar um combustível necessário 

para que a identidade do apenado seja salvaguardada e passe a nutrir o alento de 

que mudar é possível e os livros podem e devem ser o caminho que o levará de 

volta para a liberdade. O conhecimento pode tornar-se uma diretriz para seguir sem 

que o estigma de ser um ex-detento lhe seja um fardo tão pesado que o faça 

sucumbir ao delito novamente. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA JÚNIOR, O. F. de. Mediação da informação e múltiplas linguagens. 
Pesq. Bras. Ci. Inf., Brasília, v. 2, n. 1, p. 89-103, jan./dez. 2009. 

BRASIL. Presidência da República Casa Civil. LEI Nº 12.433, DE 29 DE JUNHO DE 
2011. Disponível em: http://tinyurl.com/qjje3px  . Acesso em: 14 Abril.  

CYSNE, F. P. Biblioteconomia: dimensão social e educativa. Fortaleza: EUFC, 

1993. 
COLARES, Leni Beatriz Correia, CHIES, Luiz Antônio Bogo. Revista Estudos 
Feministas, vol 18, N. 2, 2010. P.407 a 423 

DEPEN – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em: http://tinyurl.com/pl659og 
Acesso em: 14 Abril. 

DU MONT, R. R. Ethics in librarianship: a management model. Library Trends, 

Champaign, Ill., v. 40, n. 2, p. 201-215, Fall 1991. 

KUHLTHAU, Carol C. A principle of uncertainty for information seeking. Journal 
of Documentation, v. 49, n. 4, p. 339-355, 1993. 

MILANO, M. C. D.; DAVOK, D. F. Consultor de informação: serviços prestados por 
empresas de consultorias nas áreas de Biblioteconomia e Gestão da Informação. 
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 253-
278, jan./jun., 2009. 

SUSEPE – Superintendência dos Serviços Penitenciários. Disponível em: 
HTTP://www.susepe.rs.gov.br. Acesso em: 13 abril. 2012 
 
TRINDADE, L. L. Biblioterapia e as bibliotecas de estabelecimentos prisionais: 
conceitos, objetivos e atribuições. 2009. 118 f. Monografia [Bacharelado em 
Biblioteconomia] – Departamento de Ciências da Informação e Documentação, 
Universidade de Brasília, 2009. Disponível em: http://tinyurl.com/lznceoq  
Acesso em: 8 abril. 2012. 

http://tinyurl.com/qjje3px
http://tinyurl.com/pl659og
http://www.susepe.rs.gov.br/
http://tinyurl.com/lznceoq

