
 

 

HOMENAGEM AO BIBLIOTECÁRIO 
EFRAIM MORAIS* 

 

 

Senhoras e senhores 

Bibliotecários 

Em palestra que fez, nos anos 90, em Alexandria, por ocasião 

da inauguração de uma biblioteca pública que pretendia evocar a lendária 

Biblioteca de Alexandria, Umberto Eco mencionou aquela cerimônia como 

“um ritual religioso”.  

Comparou a biblioteca a um templo, já que nela se armazena 

o saber, a referência mais próxima e consistente que temos da Divindade.  

Nos termos de sua metáfora, podemos considerar o dia de 

hoje – Dia do Bibliotecário – um dia santo, pois que evoca a figura dos 

zeladores do templo, sacerdotes do saber, guardiões do conhecimento. 

Também o pensador espanhol José Ortega y Gasset tratou do 

tema. Em antológica palestra, depois transformada em livro, analisou “A 

Missão do Bibliotecário”, que já naquela época – 1935 – ele via como vital 

à ordem social, em face do advento da Era da Informação, na qual hoje 

estamos bem mais imersos que então. 

Cabe ao bibliotecário dar ordem ao caos – e esse nobre ofício, 

que a princípio era bem mais simplório, cresce e se sofistica à medida em 

que o fluxo de informação aumenta enormemente e adquire contornos 

não mais fluviais, mas oceânicos. 

Impossível conceber a vida contemporânea sem a figura 

ordenadora do bibliotecário.  

Biblioteconomia é hoje ciência complexa e de fundamental 

importância, que se associa à informática para facilitar o manuseio e a 

catalogação do conhecimento. 

O Senado Federal, que possui uma das mais qualificadas 

bibliotecas do Brasil – e um conjunto de profissionais altamente 

preparados -, não poderia estar indiferente ao dia de hoje.  



 
 

 

 

 

 

E não está. Providenciou movimentada agenda para a 

celebração desta data, que começou na verdade na segunda-feira, com a 

inauguração da biblioteca especializada da ABDF “Aníbal Rodrigues 

Coelho”. 

Tivemos, hoje pela manhã, sessão solene na Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. Teremos, agora à tarde,  nesse auditório 

Interlegis, do Senado, palestra sobre “Gestão da Informação na Criação 

de Ambientes de Programas de TV”, a ser proferida pela Dra. Cecília de 

Castro, especialista em Gestão do Conhecimento. 

Às 17 horas, na Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, 

teremos o lançamento do Guia de Bibliotecas da 1ª Região. 

E a celebração não se encerra hoje. Estende-se até a sexta-

feira. Amanhã, quinta, a escritora e bibliotecária Suelena Bandeira fala a 

respeito de seu livro “O Mestre dos Livros”, homenagem que fez ao 

grande e saudoso Rubem Borba de Moraes, referência maior desse ofício 

em nosso país.  

À noite, teremos a Festa do Bibliotecário. 

Na sexta, na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, outro show 

musical, promovido pela Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal 

e Biblioteca Demonstrativa. 

Como se vê, a data não passou em branco. E o que fazemos 

nada mais é que retribuir o muito que recebemos de vocês em nosso dia-

a-dia. 

Parabéns pelo dia de hoje e mais uma vez nossos 

agradecimentos pela inestimável colaboração. 

Muito obrigado. 

 

*Senador da República pelo DEM - PB  
 

 


