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Biblioteconomia Social em Mato Grosso: 
boas práticas da parceria Secretaria de 

Cultura, Esporte e Lazer e CRB1 na 
valorização do profissional pela sociedade

WALDINEIA ALMEIDA
COORDENADORA DO SEBP/MT

CONSELHEIRA DO CRB-1
BIBLIOTECARIA- CRB-1/2979



PARCERIA
SECRETARIA  DE CULTURA, 
ESPORTE E LAZER E CRB-1

OBJETIVO: garantir a funcionalidade adequada das
bibliotecas publicas no estado e a valorização do
profissional com a participação da sociedade na
construção de políticas publicas sustentável.



SISTEMA ESTADUAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
MATO GROSSO – SEBP/MT
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 Sistema é o órgão gerenciador, e tem como atribuição implementar as políticas
definidas para criação e estruturação de Bibliotecas.

 Operação: Regulamentar; Fiscalizar; Capacitar; Democratizar; Estruturar;
Monitorar; Mapear; Diagnosticar; Orientar e Cadastrar todas as bibliotecas
integradas ao SEBPMT.

 O Sistema Estadual de Biblioteca Publica de Mato Grosso foi criado como parte
Integrante do Sistema Nacional de Bibliotecas Publicas, mediante Convenio da
Fundação Cultural com o Instituto Nacional do Livro pelo decreto n.1362 de
13/10/1981, sendo instituído no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura de
Mato Grosso em 26/12/2014 pela Lei n. 10.218. Programa Estadual de Apoio a
Implantação de Bibliotecas.(Lei 5976/05/1992).

 Missão: proporcionar à população bibliotecas públicas racionalmente
estruturadas e favorecer a formação do hábito de leitura, estimulando a
comunidade ao acompanhamento do desenvolvimento sociocultural do Estado.

 RevitaBibliotecaMT

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MATO GROSSO - SEBPMT



• Diagnostico situacional das bibliotecas publicas
no estado

• Identificação dos serviços prestados a sociedade
• Projeto RevitaBibliotecaMT
• Gestão participativa
• Praticas inovadoras
• Resultados
• Recomendações finais

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE MATO GROSSO – SEBP/MT



O Sistema Estadual de Bibliotecas está presente

em 141 municípios Mato-grossenses,

representados por 154 bibliotecas.

1 Estadual 

142 Municipais 

11 Comunitárias

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS NO ESTADO.



Todas as bibliotecas públicas foram criadas por
lei ou decretos Municipais e receberam
incentivo do governo Federal e Estadual pelos
programas:

• Uma Biblioteca em cada Município;

• Livro Aberto;

• Mais Biblioteca;

• Programa Estadual de Apoio a Implantação
de Bibliotecas.(Lei 5976/05/1992).



DIAGNOSTICO SITUACIONAL DAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS NO ESTADO.

• 132 bibliotecas de 131 Municípios;

• 63 bibliotecas fechadas;  

• 38 em funcionamento irregular;

• 31 bibliotecas desativadas (bibliotecas que 
funcionavam somente como depósitos de livros);  

Visita técnica 
12/2016 a 12/2018

Com diagnóstico identificou que o principal problema nas
bibliotecas é a falta de profissionais habilitados, pessoas
capacitadas e também de espaço atrativo com atividades
dinâmicas para atrair o público);





Araputanga



Bom Jesus do Araguaia



Chapada dos Guimarães



Guiratinga



Juscimeira



Luciara



ALTO BOA VISTA





Canabrava do Norte



Campo verde



Confresa



Curvelândia



Figueirópolis D’Oeste



Itiquira



Jaciara



Vale de São Domingos



Pontes e Lacerda



Primavera do Leste



São José do Povo



Vila Rica



Identificação dos serviços prestados a sociedade

• Empréstimos de livros
• Auxilio as escolas
• Nenhum



Projeto RevitaBibliotecaMT

O projeto RevitaBibliotecasMT é uma iniciativa do Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas de Mato Grosso que propõe ativar, revitalizar, modernizar e ressignificar 10 
bibliotecas públicas do estado para estruturar, ampliar e melhorar o acesso à informação, 
incentivo ao livro e leitura e engajamento da comunidade. A metodologia é participativa 
e conta com apoio das prefeituras, comerciantes, servidores e comunidade local das 
bibliotecas públicas contempladas.

Objetivo geral O principal objetivo do projeto é estruturar, ampliar e
melhorar o acesso à informação, livro, leitura e utilização
dos espaços através da ativação, revitalização,
modernização e ressignificação das bibliotecas públicas do
estado de Mato Grosso que, serão responsáveis pela
execução de projetos educativos, social e cultural
(curta/longa duração), concebidas a partir da experiência
vivenciada durante as capacitações e oficinas.













Gestão participativa

Comunidade passou a participar da gestão da 
biblioteca publica
• Construindo programação
• Indicando serviços 
• Desenvolvendo politicas publicas. 
• Intercambio de gestão





Praticas inovadoras Biblioteca além das paredes



Praticas inovadoras Rua de Lazer



Missão: Proporcionar o acesso a Informação, a cultura e ao conhecimento, preservando o
patrimônio cultural e a memória do Estado de Mato Grosso por meio do acesso à informação.
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Visão: Transformar a Biblioteca em um modelo de Referência para todo o Estado de
Mato Grosso colaborando com o desenvolvimento, reunindo, tratando e preservando a
memória do Estado.

 Fundada em 26 de março de 1912, a Biblioteca Pública de MT esta alocada no prédio
do Palácio da Instrução desde 1975, no centro de Cuiabá.

 Serviços: empréstimos domiciliar, cursos para comunidade e inclusão digital. (Biblioteca
digital)

 Projetos: Biblioteca Itinerante, RPG na Biblioteca, Todos Pela Vida, Colônia de Férias e

 Projeto desenvolvimento profissional para os estagiários da biblioteca/(7 projetos e 1
aplicativo.)

BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL ESTEVÃO DE MENDONÇA



Praticas inovadoras Consciência Negra 



Praticas inovadoras Todos Pela Vida



Praticas inovadoras Todos Pela Vida



Praticas inovadoras RPG na Biblioteca

RPG é uma sigla em inglês para Role Playing Game, 
que em uma tradução livre significa jogo de 
interpretação de personagem. Nesse jogo, um grupo 
de pessoas se reúne para contar uma história 
colaborativa, como se todos fossem os roteiristas de 
um filme. A visibilidade proporcionada pelos jogos de 
RPG é um diferencial atrativo à comunidade, que 
consequentemente proporciona o interesse pela 
leitura. 

Com o intuito de estreitar os laços com a comunidade, 
surgiu o projeto RPG na Biblioteca, em uma conexão 
com a literatura mato-grossense. Em algumas edições, 
os livros guia, tradicionais ao RPG, são substituídos 
por obras da coleção Mato Grosso. Assim, é fácil 
vivenciar uma batalha entre Marechal Rondon 
“arqueiro” e o “mago” Dom Aquino contra jacarés 
gigantes no Pantanal superlativo. 



Praticas inovadoras RPG na Biblioteca



Praticas inovadoras Colônia de ferias 



Praticas inovadoras Colônia de ferias 



Resultados

• 40 Bibliotecas reabertas;
• 10 em processo de reabertura;
• 16 revitalizadas e reformuladas.
• 117 bibliotecas mapeadas/comprovadas;
• 3 concurso públicos para bibliotecário realizado
• 3 contratação do profissional bibliotecário
• 3 concurso em processo de lançamento de edital
• 4 municípios em processo da criação do cargo no

quadro de servidores;
• Conclusão do PELLLB;



Resultados

• Realização de 2 fórum estadual de biblioteca;
• Realização de 15 encontro para capacitação de

agentes de bibliotecas;
• Conferencia Estadual de Cultura (destaque);
• Reconhecimento e valorização das Bibliotecas;
• Trabalho em rede.










