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60 anos da BCZM 

 

Sras. e Srs. presentes nesta data festiva, bom dia!  

Faço uso da licença poética e dou voz a BCZM. 

 

 Com grande júbilo compartilho com todos que adentraram em minhas portas 

neste dia de alegria. Celebrar 60 anos é um feito que me revigora; que alimenta 

minha essência repleta do conhecimento milenar que se reescreve e multiplica nas 

cíclicas frações dos segundos; que se perpetua como as infinitas estantes da 

Biblioteca de Babel, hoje não apenas a Biblioteca de Jorge Luis Borges, mas todas 

as bibliotecas materiais e digitais que se expandem e abrem suas portas ao toque 

de dedos ou aos comandos de voz. 

Aos 60 anos, eu me vejo como uma sexy sexagenária senhora biblioteca, 

cada vez mais rejuvenescida. Retroalimentada pelo conhecimento que é reescrito e 

surge enriquecido pelos achados identificados nas pesquisas, pelas indicações de 

mais aprofundamento nos novos saberes, pela continuidade e perseverança dos 

cientistas que, como sacerdotes, dedicam grande parte do seu tempo e sua 

transpiração, coroados pela inspiração, em prol do progresso da civilização. 

Sim, sou sexy porque sexo é criação, multiplicação, prazer... Assim, dou vida 

aos projetos, trabalhos acadêmicos, produções científicas. Também possibilito, com 

o aporte teórico retirado dos acervos, novos conhecimentos que impulsionam o 

progresso regional, nacional e hoje, mais que nunca, mundial, considerando as 

pesquisas em parceria com universidades de muitos países. Entre minhas retas ruas 

de estantes, quantas vidas se cruzaram? Quantos amores surgiram? Quantos outros 

se eternizaram em livros que prazerosamente continuam a povoar o imaginário dos 

meus frequentadores? 

Ao reconhecer minha faceta sexagenária, faço um convite para percorrermos 

o tempo e voltarmos aos primeiros registros da história das bibliotecas. Convido-os 

para uma viagem imaginária, por onde vislumbraremos uma realidade dinâmica que 

se transforma a cada minuto que passa.  

Nessa viagem, remontaremos aos milênios escorridos pela ampulheta do 

tempo. E, em meio à poeira das antigas civilizações, eu me vejo biblioteca 

embrionária, composta por tabletes de argila que registravam informações sobre as 

terras mesopotâmicas do Rei Assurbanipal. Dados das colheitas, dos rebanhos que 



cresciam nas margens férteis dos Rios Tigre e Eufrates. Tempos depois, migrei dos 

castelos para os monastérios e tive meus títulos multiplicados por escribas e 

caprichosos monges copistas que, artisticamente me ornamentavam com iluminuras. 

Espalhei-me, assim, para as escolas religiosas e primeiras universidades até que 

aqui cheguei.  

Constituída guardiã do saber, bifurquei-me em tantas modalidades: as 

bibliotecas públicas para levar leituras de lazer e saber. As especializadas, molas 

mestras das pesquisas e novas tecnologias; as que surgiam junto às ansiadas 

visitas aos presídios e hospitais; as infantis para alimentar os sonhos e fantasias dos 

pequeninos e para ensinar-lhes o quanto a leitura nos transporta para mundos 

mágicos.  

Na efervescência cultural dos anos 50, comecei a crescer no seio das 

faculdades isoladas estabelecidas em Natal. Depois, unidas com a proposta da 

Universidade do Rio Grande do Norte, passei a ser padronizada e preparada pela 

pioneira, Zila Mamede, a brava paraibana que, de pequena vendedora de bolos e 

cocadas nas poeirentas ruas de Nova Palmeira, passou a aspirante de freira, 

contadora, escritora e jornalista colaboradora dos maiores jornais da cidade naquele 

período, a Tribuna do Norte e o Diário de Natal. Ser paraibana para a bibliotecária 

norte-rio-grandense de coração era um estranhamento. Mas, depois de ser 

contadora, ela decidiu-se pela profissão que amou até seu último momento aquático.  

Assim, já nasci plural, em 02 de maio de 1959, com a proposta de prestar 

“Serviço de Coordenação às Atividades Técnicas e Administrativas das Bibliotecas” 

existentes na Universidade do Rio Grande do Norte, nomeadamente das faculdades 

de Farmácia, Odontologia, Direito, Medicina e Escola de Engenharia, que, logo 

após, em 18 de dezembro de 1960, passaram a compor a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  

A reforma universitária de 1974 possibilitou que eu me tornasse, não apenas 

um serviço, mas ainda a Biblioteca Central que abrigou os acervos das faculdades 

que se instalaram no campus. Passei a ser a sede do sistema de bibliotecas. Fui 

administrada pela primeira bibliotecária do estado, Zila Mamede, profissional que se 

preocupou em dar tratamento técnico com padrões internacionais aos meus 

acervos, bem como investiu na capacitação de servidores por meio dos cursos 

oferecidos por ela e pelo convênio celebrado com a UFPB para que os servidores 

com graduação complementassem uma nova formação superior em biblioteconomia.  

Continuei crescendo. Para tanto, foram inestimáveis as contribuições 

deixadas pelas diretoras que prosseguiram a gestão de Zila, que durante 21 anos, 

desbravou os horizontes do saber e fazer profissional e implantou o robusto 

Sistema, sendo eu, hoje, um conjunto de 23 bibliotecas. Zila foi sucedida por Sonia 

Campos, que, em seus 10 anos de contribuição, deu início ao meu processo de 

automação com comissão de estudos e projetos e me incluiu no Programa de 

Comutação Bibliográfica - COMUT, possibilitando que eu trocasse informações com 

demais bibliotecas universitárias. Nas duas gestões seguintes, as diretoras Maria 

Neile Bezerra e Lígia Araújo Alves dedicaram-se a preparar à minha automação. Na 

sequência, Rejane Lordão Monteiro, de olho no futuro, concretizou o processo de 



automação ao modernizar os procedimentos e agilizar o atendimento, até então 

manual.  Expandiu o Sistema de Bibliotecas integrando-as em rede e me inseriu no 

mundo virtual por meio do site recém-criado. A Profa. Rildeci Medeiros, ao longo dos 

11 anos de gestão, somou sua vivência acadêmica ao fazer bibliotecário com muitas 

ações na área de compartilhamento de informações digitais, entre elas, a integração 

à Rede Brasileira de Bibliotecas na Área de Psicologia REBAP, as providências 

estruturantes para o Repositório Institucional (RI) e a inclusão da coleção de teses e 

dissertações da UFRN em formato digital que passou a ser visualizada 

mundialmente. Deu-me reconhecimento nacional por ser a primeira biblioteca do 

Nordeste a fazer parte da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD. Ana 

Cristina Cavalcanti Tinôco, a pessoinha que me dá voz, foi feliz contemporânea do 

REUNI, e pôde incentivar o enriquecimento do acervo planejado por docentes e 

discentes, a ampliação dos meus espaços físicos, hoje mais confortáveis e 

acolhedores para as leituras, pesquisas, trabalhos em grupo, cochilos, 

namoros...Também a substituição do sistema de automação Aleph, pelo SIGAA 

Módulo Biblioteca, desenvolvido por esta universidade e adotado por grande parte 

das bibliotecas universitárias do Brasil, Nesses 4 anos de gestão compartilhada com 

servidores que se organizaram em comissões, eu cresci não só materialmente mas 

também me fortaleci administrativamente. Destaco que, nessa gestão, eu passei a 

ter um Portal de periódicos eletrônicos  que hoje reúne as 40 revistas eletrônicas 

produzidas pela UFRN. 

Finalmente, falo de Magnólia de Carvalho Andrade. Ela que vem dando 

continuidade à expansão do meu Sistema com mais 3 novas bibliotecas setoriais: a 

Multicampi, a do Centro de Educação e a do departamento de Artes, também 

reivindica o aumento do quadro de profissionais para que continuemos a prestar 

serviços com excelência. Em sua gestão, as monografias que abrigo, a partir da 

implantação da BDM, ganharam repositório específico. A preservação digital 

recebeu atenção redobrada pela celebração do convênio com a Rede Cariniana e 

comecei a receber visitas frequentes e sistemáticas para avaliações dos novos 

cursos implantados na UFRN e para a pontuação dos cursos de pós-graduação já 

existentes. Tais atividades contribuíram sobremaneira para que a nossa 

Universidade seja reconhecida pelo MEC como a 4ª melhor do Nordeste.  

Todas essas iniciativas foram fios tecidos pelo tear do tempo que hoje me 

revelam como sou. E, se agora abrigo conhecimento que gera progresso e 

desenvolvimento, isso vem das sementes plantadas por Zila Mamede, a paraibana 

potiguar, que semeou com paixão e disciplina as primeiras bibliotecas da nossa 

cidade e da UFRN sendo essas sementes germinadas e árvores cultivadas com zelo 

pelas gestões que a sucederam. 

Hoje, dia de comemorações, quero lembrar que cada parte-ação que foi 

adicionada aos blocos que me construíram, não apenas de concreto, pedra, barro ou 

aço... foram participações amalgamadas com ingredientes humanos, afetivos, de 

sonhos e garra. Elementos que sedimentaram uma fortaleza sem muralhas ao 

permaneçer 14h30min de portas abertas a todos que queiram aqui comparecer; ou 

24 horas ininterruptas, com publicações digitais sempre disponíveis. E por essas 

relevantes conquistas, quero agradecer aos gestores desta Universidade que 

somaram esforços e fizeram deste momento a coroação de um trabalho coletivo. 



Agradecimentos estendo a todos os que compõem a equipe BCZM: as vice-

diretoras, chefias de coordenações, setores e sessões, servidores técnico-

administrativos, pessoal terceirizado, bolsistas e um agradecimento especial aos 

usuários, minha principal razão de existir e a todos que compartilham dessa data 

festiva. 

E, prosseguiremos, como as galerias hexagonais da Biblioteca de Babel que 

se multiplicam rumo ao infinito, sempre crescendo, crescendo, crescendo... 

 

 

Natal, 1º de maio de 2019. 

Ana Cristina Cavalcanti Tinôco 
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