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Resumo 

Atividades da Biblioteca Infanto-Juvenil Maria Mazzetti (BIMM) desenvolvidas ao longo de vinte e 

um anos de forma ininterrupta e com uma atuação efetiva junto à comunidade infanto-juvenil, 

moradores e grupos de escolares principalmente do bairro de Botafogo, sendo considerada uma 

biblioteca viva e dinâmica. 

Palavras-chave: biblioteca infantil; Biblioteca infanto-juvenil Maria Mazzetti 

Introdução 

A BIBLIOTECA INFANTO-JUVENIL MARIA MAZZETTI (BIMM), subordinada à Biblioteca da 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), está situada na casa onde residiu Rui Barbosa de 1895 a 

1923, e que é, hoje, o Museu Casa de Rui Barbosa. Criada em 14 de fevereiro de 1979, por 

meio de um convênio com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), foi inaugurada, 
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no mesmo ano, em 02 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil. Completou, portanto, este 

ano a maioridade, tendo cumprido durante estes 21 anos o objetivo de estimular a leitura, 

proporcionando ao público infantil e juvenil um acesso fácil e agradável ao fascinante mundo da 

literatura infanto-juvenil. O fato de estar situada em dependências do Museu Casa de Rui 

Barbosa, tem levado seus responsáveis a um segundo objetivo, qual seja o de estimular esses 

pequenos freqüentadores a praticarem diversos atos de leitura e a aprenderem a olhar o Museu 

como uma fonte prazerosa de conhecimentos sobre seu último morador, sobre o viver no final 

do século XIX e início do século XX. 

Público 

O jardim do museu é uma das poucas áreas verdes do bairro de Botafogo e é freqüentado 

diariamente por crianças de diversas idades acompanhadas por avós, mães, alguns pais e 

babás. A sala onde está instalada a BIMM - anteriormente espaço ocupado por empregados 

da família Rui Barbosa – abre diretamente para o jardim, e o livre acesso facilita o contato 

permanente das crianças com os livros. Os adultos que permanecem no espaço e são 

estimulados a interagirem e intermediarem a relação entre a criança e o livro. 

A biblioteca é muito procurada também por estudantes que buscam informações para seus 

trabalhos escolares. A estes procura-se orientá-los e fornecer-lhes material informativo o 

mais atraente possível para que a tarefa escolar e a freqüência à biblioteca se transformem 

num ato prazeroso. 

Como bem escreveu Domingo Gonzalez Cruz, em 1988, a “estrutura celular” da BIMM “é 

formada pelo convívio diário das crianças e dos adolescentes, descobrindo livros, obras de 

referência, periódicos e participando das atividades de animação cultural. Nesse encontro 

diário desenvolve-se o trajeto afetivo, lúdico, cognitivo e existencial do leitor e do ser em 
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formação”1 Assim, neste clima, inúmeras crianças do bairro de Botafogo cresceram 

freqüentando-a e hoje já trazem seus filhos. 

Equipe 

Até 1981 a administração, organização e manutenção da BIMM foram de responsabilidade 

da FNLIJ.  

De 1981 a 1996, quando se aposentou, Domingo Gonzalez Cruz, bibliotecário, poeta e 

arte-educador, foi responsável pela BIMM e transformou o cotidiano da biblioteca num 

fervilhar de atividades criativas.  

De agosto de 1996 até o final de 1997, as bibliotecárias Beatriz Amaral de Salles Coelho e 

Regina Maria Laclette Porto, revezaram-se nas responsabilidades com a BIMM. 

A partir de 1998, a bibliotecária Regina Maria Laclette Porto assumiu sua coordenação e 

vem buscando especializar-se nesta atividade. Conta com o auxílio de uma estagiária de 

biblioteconomia, selecionada de acordo com sua aptidão para o trabalho junto ao público 

infanto-juvenil, além do apoio de um estagiário da Fundação de Amparo à Infância e 

Adolescência (FIA). 

Esses três profissionais que a coordenaram sempre tiveram em comum, a paixão pela leitura 

e a disposição de se atualizarem no universo da literatura como um todo e especialmente 

da literatura infanto-juvenil. Os estagiários são orientados para que conheçam bem o 

acervo e atuem junto às crianças no sentido de difundir o livro e promover a leitura. 

Acervo 

A BIMM possui 11.000 títulos de literatura infanto-juvenil (80%), informativos (10%) e 

obras de referência (10%).  

 

1 A cestinha de livros. Pirlimpimpim, v. 1, n. 1, out./dez. 1988 
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O acervo apresenta-se atualizado com relação aos principais autores de literatura infantil e 

juvenil. As doações dos sócios, editores, livrarias e as compras efetuadas pela FCRB 

acrescentam ao acervo as mais recentes novidades no mercado editorial que estimulam 

muito os leitores habituais e os novos sócios. Trata-se de um acervo bastante diversificado, 

o que possibilita poder responder ao pedido de uma Bela e a Fera de Walt Disney e 

oferecer-se ao mesmo tempo a Bela e a Fera de Rui de Oliveira. 

Os livros estão organizados segundo a classificação da FNLIJ para a literatura infanto-juvenil 

e dispostos ao alcance das crianças. Os livros da classe 88, constituída por obras com menos 

texto e mais ilustrações, são dispostos deitados, deixando suas capas mais visíveis, 

tornando-os mais atraentes aos pequenos leitores. 

A partir de 1999 o processamento técnico está sendo informatizado. Existe ainda, uma 

coleção de recortes (jornais e revistas – textos e gravuras) e CD ROMs que auxiliam bastante 

os estudantes nas consultas bibliográficas. 

Ações e atividades desenvolvidas 

Algumas atividades vêm sendo desenvolvidas permanentemente ao longo dos anos. São 

elas: 

– Abertura permanente de 2ª à 6ª feira, no horário das 9h30min às 12h e das 14h às 17h. 

Às 4ª feiras, pela manhã, e às 5ª feiras, à tarde, atende a grupos de escolas. Nos demais 

dias e horários, atende ao público em geral, orientando na escolha de livros ou nas 

pesquisas de escolares. 

– Empréstimos de livros para associados – a partir de janeiro de 1980, foi instituída a 

categoria de sócio, que recebe uma carteirinha e tem direito a levar para casa 02 livros, 

podendo permanecer com os mesmos por 15 dias. 

– Hora do Conto – programa estabelecido desde o primeiro ano de atuação da BIMM e 

que permanece até os dias atuais. 
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– Comemorações do Aniversário da BIMM e Dia Internacional do Livro Infantil, Dia da 

Criança, Dia do Meio-Ambiente, Dia da Cultura. 

– Lançamentos de livros infanto-juvenis, que a partir de 1996 passaram a ser realizados 

pela Livraria Divulgação e Pesquisa instalada na FCRB. 

– As atividades desenvolvidas no decorrer destes 21 anos serão discriminadas por ano, em 

apêndice. 

Conclusão 

A longa vida da Biblioteca Infanto-Juvenil Maria Mazzetti deve-se ao apoio constante por 

parte da direção da Fundação Casa de Rui Barbosa e sobretudo pela dedicação de todos 

que nela trabalham e que sabem ouvir e dar voz às crianças. 

Em reconhecimento a este trabalho, o Projeto Biblioteca Infanto-juvenil Maria Mazzetti da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, foi considerado Hors concours no IV Concurso Melhores 

Programas de Incentivo à Leitura Junto a Crianças e Jovens de Todo o Brasil, promovido 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Proler / Fundação Biblioteca Nacional, 

em dezembro de 1999. 

Abstract 

Activities continuously developed at Maria Mazzetti Library for Young People throughout its 

twenty one years. The library has an effective participation in the community, especialy 

among the young public it caters for, such as neighbors in the Botafogo area and groups of 

children from Elementary and Middle Schools. Maria Mazzetti Library for Young People is 

considered to be a live and dynamic institution. 

Keywords: library for young people, Maria Mazzetti Library for Young People 
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Apêndice 

Atividades desenvolvidas no período de 1979 / 2000 

1979 

• Inauguração da Biblioteca Infanto-Juvenil Maria Mazzetti, a 02 de abril de 1979. 

– Mensagem do Dia Internacional do Livro Infantil pela seção búlgara do IBBY e atividades 

de pintura sobre esta mensagem. 

– Entrega de diplomas da Lista de Honra do Prêmio Hans Christian 

Andersen de 1978 (IBBY). 

Autor: Lygia Bojunga 

Ilustrador: Ziraldo 

Tradutor: Paulo Ronai 

– Entrega do prêmio do I Concurso Latino-Americano de Literatura Infantil da Voluntad 

Editores (Bogotá). 

Autor: Maria Alice Nascimento Silva Leuzinger. 

– Entrega dos prêmios 1978, concedidos pela FNLIJ a escritores. 

– Projeção de filmes sobre ilustração de livros infantis e sobre Rui Barbosa. 

•  Musicalização: a partir de junho de 1979, às quartas-feiras, atividades de musicalização 

tendo como base a narrativa de histórias; experiências com sons, ritmos e músicas do 

folclore brasileiro. 
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• 13 de outubro – batismo da biblioteca infanto-juvenil com o nome de Maria Mazzetti e 

inauguração do retrato de Maria Mazzetti com a presença da família da homenageada e 

autoridades da Secretaria de Educação e da FNLIJ. 

– Feira de Troca, com o tema árvore e livro plantando dá – troca de livros trazidos pelo 

público por plantas doadas pela BIMM. 

– Apresentação do teatro de fantoches Fura-Bolo, com uma peça baseada no tema planta 

e livro. 

• Jardim das Histórias: encerramento das atividades do ano, iniciativa da equipe do Museu 

que contou com a participação da BIMM; distribuídas por faixa etária, cerca de 70 

crianças ouviram histórias, desenharam e expuseram seus trabalhos. 

– Conversa de adultos com Laura Sandroni, Diretora Executiva da FNLIJ, sobre seleção de 

livros para crianças. 

– Minifeira de livros infantis e juvenis, organizada por Celina Rondon, da Livraria 

Divulgação e Pesquisa. 

1980 

• Programa de Verão – 15 jan./08 fev. 

– Coordenação: Marina Quintanilha Martinez. 

– Atividades visando proporcionar à criança: 

– Conviver com outras crianças em clima de liberdade e descontração; desenvolver 

sensibilidade, imaginação e espírito crítico ao ouvir, ler e apreciar histórias; utilizar 

variadas formas de expressão ao recriar histórias conhecidas ou recriar suas próprias 

histórias; interessar-se por livros; freqüentar a biblioteca. 
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• Musicalização – a partir de março, às quartas-feiras, atividades de musicalização tendo 

como base a narrativa de histórias; experiências com sons, ritmos e músicas do folclore 

brasileiro. 

• 1º Aniversário da BIMM – 02 abr. 

– Entrega dos prêmios “O Melhor para a Criança” e “O Melhor para o Jovem”, concedidos 

a escritores pela FNLIJ. 

– Atividades: narrativa de histórias de Andersen; apresentação do Teatro Gibi; inauguração 

da exposição “Como se faz um livro”; visitas de grupos de alunos acompanhados de 

professores. 

• Comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil – 18 abril (data de nascimento de 

Monteiro Lobato). 

– Atividades: narrativa e exposição de livros do autor. 

• Comemoração do Dia do Índio – 19 abril. 

– Atividades: narrativa de histórias de índios; encontro com autores que escreveram sobre 

índios. 

• Ouvir uma boa história também tem um gosto de férias, em convênio com o SESC-

Copacabana – jul. 

– Atividades: ouvir histórias, brincar com música, fazer teatro, desenhar etc. 

1981 

• Transferência das atividades de administração, organização e manutenção da FNLIJ para 

a FCRB; assinatura de convênio para assessoria técnica da FNLIJ à BIMM, por um período 

de 05 anos. Tal convênio, na verdade, foi-se diluindo a partir da contratação de dois 
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bibliotecários pela FCRB. Um deles, Domingo Gonzalez Cruz, foi o responsável pela 

BIMM até 1996, quando se aposentou. 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Lançamento de livros infantis de Maria Lúcia Amaral e Sylvia Orthof – setembro. 

1982 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Colônia de Férias FCRB/MOBRAL. 

– Dirigida a crianças em fase de alfabetização e oferecida em dois horários, com a 

participação de diversos setores da FCRB. A BIMM realizou atividades com o objetivo de 

levar as crianças a perceberem a importância do livro e o prazer da leitura. 

• Comemoração da Semana do Meio Ambiente – jun. 

– Tema: O Verde na Literatura Infantil. 

• Atividade com o desenhista Daniel Azulay. Evento apresentado na TVE no mês de 

novembro. 

1983 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Curso O Boneco e a Criança. 

• Lançamento do livro Assim falou o 833: revelações de um carro de Rui Barbosa, de 

Orígenes Lessa. 
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• Inventando histórias – atividades de comunicação oral e escrita, orientadas para 

desenvolver a criatividade e o lado lúdico de escrever, criando textos que poderão ser 

utilizados em outras atividades. 

• Pintando o Sete e talvez o Oito – brincadeiras, jogos lúdicos e dramáticos; 

desenvolvimento de teatro de animação (vara, fantoches, sombra), procurando 

despertar a atenção dos participantes para o gosto pela leitura e a freqüência à BIMM, 

dirigidas a adolescentes a partir de 12 anos.• Olha Aqui Uma Coisa – oficina livre de 

criação com adolescentes. 

Montagem de uma Radioteca, programação para vídeo e cinema, pesquisas e entrevistas 

sobre temas atuais, peças curtas de teatro, composição de poemas, arte em xerox, 

colagem etc. 

• Riscos e Rabiscos – atividades plásticas utilizando técnicas diferentes de desenho, pintura, 

colagem etc., voltadas a diferentes faixas etária e com a exposição destes trabalhos. 

1984 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Comemoração do aniversário da BIMM – abril. 

– Atividades: adaptação para peça teatral do livro de Maria Mazzetti Rente que nem pão 

quente e apresentação da mesma pelos freqüentadores da BIMM. 

 

• Curso "Brincando de escrever livro", com o escritor Luiz Raul Machado – jul. 

• Semana do Folclore – ago. 
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– Adaptação do livro Sopa de pedras para peça teatral e apresentação pelos 

freqüentadores da BIMM para várias escolas e crianças do bairro. 

• Semana da Primavera – set. 

– Adaptação do livro A árvore generosa, de Shel Silverstein, e apresentação teatral pelos 

freqüentadores da BIMM. 

1985 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Atividades permanentes de dinamização, duas vezes por semana, constando de 

dramatizações de histórias, brincadeiras e jogos relacionados a livros. 

• Estudo da situação dos hábitos de leitura e de pesquisa de alunos da 4ª série do 1º grau 

– 3º DEC – RJ . Trabalho elaborado junto com o setor do Museu para avaliação de 

alguns problemas da comunidade escolar do bairro de Botafogo. Foram traçados os 

seguintes programas: motivar os alunos para uma convivência cotidiana dentro da 

biblioteca; colaborar com os professores das escolas públicas nos trabalhos escolares 

utilizando o acervo da BIMM; despertar nos alunos o interesse pelo bem cultural; utilizar 

o acervo do Museu como complemento à educação. 

• Organização da biblioteca da Escola Municipal México, desativada há 04 anos. 

• Participação em congressos pela equipe da BIMM: 

– 13º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Vitória, 15-19 julho de 

1985; apresentação do trabalho Estudo da situação dos hábitos de leitura e pesquisa de 

alunos da 4º série do 1º grau – 3º DEC – RJ. – 5º Encontro de Professores de Multimeios 

do Município do RJ, 19-20 setembro 1985; apresentação do trabalho Biblioteca e o 

estímulo à leitura. 
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– 2º Seminário de Bibliotecas Públicas da Cidade do RJ; participação em uma mesa-

redonda sobre trabalho com o público infantil e juvenil. 

• Curso "Faz de conta...”, pelo prof. José Carlos Meireles – oficina de criação teatral para 

crianças – 29 jul./02 ago. 

• Início da publicação O Barbosinha, jornal da BIMM, de caráter informativo, divulgando 

livros e revistas, atividades de lazer no bairro além de brincadeiras de humor e histórias. 

Publicação de três números (v. 1, n. 1, abr./jun.; n. 2, jul./set.; n. 3, out./dez). 

1986 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Atividades permanentes de dinamização, duas vezes por semana, constando de 

dramatizações de histórias, brincadeiras e jogos relacionados a livros. 

• Oficina de criação teatral Contos de Fada, pelo Prof. José Carlos Meirelles – 06/30 jan. 

• Oficina Livre de Criação – dirigida a adolescentes; elaboração da Radioteca e atividades 

de expressão plástica. 

• 200 Anos Grimm – Ciclo de Palestras, exposição e atividades dirigidas ao público infanto-

juvenil. Promovido pela FNLIJ, FCRB/BIMM e Lufthansa Linhas Aéreas Alemãs – 03/17 

abr. 

– Ciclo de Palestras. 

– 03 de abril – Os Contos de Grimm no Brasil: traduções e traições. Conferencista: Ana 

Maria Machado. 

– 08 de abril – Revisitando os Contos de Fadas. Conferencista: Eliane Yunes. 
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– 10 de abril – A Imagem nos Contos de Grimm no Brasil e no Mundo. Conferencista: 

Regina Yolanda. 

– 15 de abril – Vida e obra dos Irmãos Grimm: história e histórias. Conferencista: Walter 

Sichel. 

– 17 de abril – Viajando no Barato das Fadas. Conferencista: Cora Rónai. 

– 04 a 17 de abril – Exposição 200 Anos de Grimm , na sala de exposições da FCRB. 

Mostra de livros em edições brasileiras e internacionais, cartazes e fotografias do Roteiro 

das Fadas, enviados especialmente pelo Centro de Turismo Alemão. 

• Sábado da Fantasia – atividade comemorativa dos 200 anos de Grimm, com contadores 

de histórias, quadros vivos, brincadeiras e encenação do conto “Rapunzel” pelos 

adolescentes freqüentadores da BIMM – 12 de abril. 

• 7000 anos da BIMM – comemoração dos 7 anos da BIMM, com atividades de Hora do 

Conto e apresentação do grupo de bonecos “Feito à Mão” – 28 jun. 

• Curso de Musicalização, pela Prof.ª Tania Valadares Messias – 14/25 jul. 

• Lançamento do livro Fadas, dragões, e princesas, nem tanto, de Marion Villas Boas – 31 

ago. 

• Ciclo de Palestras “Papos e Leros no Dobrar da Esquina” – dirigido a adolescentes e seus 

pais. Coordenado pela Biblioteca da FCRB, Universidade Santa Úrsula e Associação de 

Moradores de Botafogo. 

– 20/27 set. – Seu corpo é fruto proibido . Amor e sexo na adolescência. Expositores: 

Carlos Wilson, Adelina Helena de Lima, João Ferreira e Antônio Carlos Vieira Alves. 

Debatedores: Beti Schumaker, Lúcia Pinto, Soraia Junqueira e Ira Maciel. 
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– 04 out. – Parem o mundo: eu quero descer! Conflito de gerações. Expositores: Eliane 

Maciel e Ana Beatriz C. da Cruz. Debatedores: Adriane A. Silva e Marco Antônio 

Coutinho. 

– 11 out. – Assaltaram a gramática. A comunidade escolar. Expositores: Ruth Goldemberg 

e Adriana Lima. Debatedores: Andréa Maciel e José Andrade Silva. 

– 18 out. – Política pra quem? A participação política do adolescente. Expositores: Olavo 

Brasil de Lima Júnior e Eduardo Marcelo Menezes. Debatedores: Creso Soares Júnior e 

Marlene. 

– 25 out. – Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa. Cultura para o adolescente. 

Expositores: Cora Rónai e Ricardo Máximo. Debatedores: Alzira A. Silva e Rachel Valença. 

• Publicação mimeografada do livro Papos e Leros no Dobrar da Esquina, com textos e 

poesias de autoria dos adolescentes que freqüentam a BIMM. 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 2, n. 4, jan./mar.; n. 5, abr./jun.; n. 6, jul./set.; n. 

7, out./dez. 

1987 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Férias na Casa de Rui Barbosa – colônia de férias, com atividades de desenho, pintura, 

construções, teatro, criação e leitura de histórias, papier mâché, argila e costura, 

orientada pelas Profs. Rosalva Araújo Geszti e Ana Laura de Araújo Cunha – crianças de 

3 a 10 anos – 5/31 jan. 

• Curso “Mágicas e Técnicas de Animação” – Noções e técnicas básicas de desenho, 

criação de imagens e movimento para elaborar diversas formas de narrativas, pelas Profs. 

Marialva Freitas Paranhos Monteiro, Regina Célia Castro Álvares e Maria Regina 
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Fernandes Bueno Guimarães – crianças a partir de 8 anos e adultos interessados no 

trabalho educativo com imagem – 3/19 fev. 

• Oficina Livre de Criação, para adolescentes acima de 14 anos – elaboração de poemas, 

estimulada por exercícios coletivos e individuais e no 2º semestre, os poemas foram 

estudados como roteiros para montagem teatral. 

• Comemoração do Aniversário da BIMM e do Dia Internacional do Livro Infantil – 

atividades de Hora do Conto, expressão dramática e plástica – 30 mar./03 abr. 

• Ciclo de Palestras “Criança e Literatura”. Promoção da Associação dosAmigos da Biblioteca 

Infantil Manoel Lino Costa e BIMM.– 11 de maio – Criança e Literatura – Uma Relação de 

Fascínio. 

Conferencistas: Flavia da Silveira Lobo e Eliana Yunes. 

– 12 de maio – Criança e Poesia – Sedução do Texto e Sedução da Imagem. 

Conferencistas: Luiz Raul Machado e Denise & Fernando. 

– 18 de maio – Literatura para Crianças – Produção e Divulgação. Conferencistas: Laura 

Sandroni e Naumir Aizen. 

– 19 de maio – Escola e Biblioteca – Espaços que Privilegiam o Acesso da Criança ao Livro. 

Conferencistas: Luci Ruas e Domingo Gonzáles Cruz. 

• Curso “Cinema de Animação” – Técnicas básicas e avançadas de concepção, produção 

de cinema de animação e desenvolvimento de um curtametragem de animação em 

super-8, pelos Profs. Fernando Fernandes e Maria Regina Fernandes Bueno Guimarães. 

Público com conhecimento e/ou experiência em desenho, cinema de animação e 

quadrinhos. – 20/31 jul. 
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• Comemoração do início das férias, com a apresentação do grupo Intervenções Urbanas, 

coordenado por Flávio Cactus, e confecção de um circo com papel de jornal, sob a 

orientação da arte-educadora Paula Maria de Castro – 11 jul. 

• Debate sobre Violência e lançamento do livro O Direito de Viver: por que as pessoas se 

matam?, de Giselda Laporta Nicolelis – debate com a presença da autora e dos jovens do 

Comitê Pró-Mônica – 20 set. 

• Comemoração do Dia das Crianças – 05/09, 15 out. – Atividades de expressão dramática 

e a Hora do Conto, com os freqüentadores da BIMM. 

– Debate promovido pelo grupo de mães Amigas do Peito sobre amamentação, com 

projeção de um vídeo sobre o assunto. – Palestra sobre Astrologia, pela Prof. Terezinha 

Gouveia, para os alunos das Escolas Joaquim Nabuco e Maria Quitéria – 15 out. 15 • 

Publicação do jornal O Barbosinha – v. 3, n. 8, 1. sem.; n. 9, 2. sem. 1988 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Colônia de Férias, coordenada pela Prof. Cíntia Moreira; dirigida a crianças de 04 a 10 

anos – Tema: Arca de Noé. Atividades e brincadeiras ligadas ao tema – 11/01 a 05/02. 

• Aniversário da BIMM – 06/08 abr. 

– Teatro de Animação. 

– Projeção dos vídeos Veja como eles crescem e se desenvolvem e Diarréia, arma que fere e 

mata , produzidos por NUTES/UFRJ/Serviço de Saúde Comunitária. Participação do grupo 

de mães “Amigas do Peito”. 

– Apresentação dos textos teatral Coisa de lata com choro de prata (bonecos de sucata) e 

Aniversário da Princesinha Papelotes (teatro de vara), de Maria Mazzetti, por 

freqüentadores da BIMM. 
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Campeonato de botão. 

• Oficina de teatro – dirigida a adolescentes (14 a 17 anos). Confecção de bonecos (massa 

de papel) e apresentação dos textos O aniversário da Princesinha Papelotes, Por causa de 

um boneca e Mariquita dos girassóis. 

• Teatro infantil – dirigido a crianças entre 7 e 11 anos de idade. Criação coletiva do texto 

O circo estrelado (bonecos de sucata) e pesquisa de sons e jogos dramáticos para a 

criação coletiva do texto A fada mentirosa. 

• Comemoração do Dia da criança – 12 out. 

– Apresentação dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas de teatro. 

– Atividades lúdicas com papel de jornal. 

– Hora do conto seguida de recreação. 

Estas atividades também foram realizadas no Parque Laje. 

• Semana Drummond – promovida pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, 

Fundação Clóvis Salgado e o agente cultural Luis Müller realizada no Centro Cultural de 

Itabira e Biblioteca Pública Luiz C. O. Netto (Itabira, MG). 

– Domingo Gonzalez Cruz, responsável pela BIMM, abordou o tema “Drummond e a 

biblioteca” e conversou com o público infantil, realizando a Hora do Conto e recreação. 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 4, n. 10, 1. sem.; n. 11, 2. sem. 

1989 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 
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• Colônia de férias Atelier da Floresta, sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida a 

crianças de 4 a 10 anos. Tema: folclore brasileiro com brincadeiras e montagem de um 

maracatu – jan. 

• Pintanto o Sete, talvez o Oito – oficina de teatro de animação – durante todo o ano, às 2 

ª feiras, às 10h e às16h. 

– Dramatização de Zuza e Arquimedes, de Eva Furnari, no auditório da FCRB, por 

componentes da oficina – 03 jul. 

– Improvisação teatral com a criação coletiva dos participantes – 28 ago. 

• 10º Aniversário da BIMM e Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil – 04/05 

de abr. 

– Atividades: Imagens e Movimento com poemas, jogos lúdicos e mímica; programação 

musical com a pianista Luísa Erika. 

• Curso Atelier da Floresta, por Rosa Araújo Geszti; dirigido a crianças de 3 a 12 anos – 

02/05 a 29/12; 3 ª e 6 ª feiras, das 8h às 11h e das 14h às 16h30min. 

– Objetivo: Proporcionar às crianças, através de diversas formas de expressão, estímulos 

para desenvolver a psicomotricidade, sensibilização e exploração dos diferentes espaços 

da FCRB. 

– Colônia de férias Atelier da Floresta, sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida a 

crianças de 4 a 10 anos – jul. 

– Tema: Folclore através de brincadeiras; montagem de um bumba-meuboi. 
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• Festa Comemorativa do Natal – apresentação do teatrinho da BIMM com a peça 

Chapeuzinho Vermelho, presença de Papai Noel, distribuição de brindes e presentes. 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 5, n. 12, 1. sem.; n. 13, 2. sem. 

1990 

• Hora do Conto. Passou a ter um autor homenageado por mês: abril: Maria Mazzetti; 

maio: Sonia Junqueira; junho: Eliardo França; julho: Luís Camargo; agosto: Joel Rufino; 

setembro: Sylvia Orthof; outubro: Ana Maria Machado; novembro: Eva Furnari e Ziraldo. 

– Elaboração de guias de leitura, com resenhas de livros dos autores mais importantes 

dentro da literatura infantil e indicação de diversas atividades recreativas a serem 

desenvolvidas após a leitura. Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de 

Rosa Araújo Geszti; dirigida a crianças de 4 a 10 anos – 08 jan./1 fev. 

– Tema: Manhas, medos e manias. 

• Pintando o Sete, talvez o Oito – oficina de teatro; trabalhos com dobradura – 1º e 2º 

semestres. 

• Olha Aqui Uma Coisa – atividades de criação livre para adolescentes de 11 a 14 anos. 

• Apresentação da peça Coisa de Lata com Choro de Prata , de Maria Mazzetti, no porão 

do Museu Casa de Rui Barbosa – junho e julho, às 5 as feiras pela manhã. 

• Atendimento a grupos de normalistas da Escola Normal Heitor Lyra, discutindo o tema 

tipos de livros de literatura infantil para criança pequena. 

• Projeto Maria Mazzetti – coleta de material bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

atuaram junto a Maria Mazzetti com a finalidade de traçar um perfil biográfico da 

mesma. 
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• Projeto Piloto Museu/BIMM/Escola Municipal México – ago./dez. Selecionado como 

“Experiências bem sucedidas dentro do Magistério”, pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

– Desenvolvimento de atividades de expressão musical, expressão oral e dramatização do 

tema rotina de vida numa casa do século passado; desenvolvimento de jogos da 

memória sobre a natureza; visitas ao museu e à BIMM; apresentação de filmes: Rian, Nair 

de Teffé, caricaturas de uma época e Meow e de um vídeo sobre a dramatização de um 

poema de Cecília Meirelles. 

• BIMM/Escola Municipal Joaquim Nabuco – encontros marcados para estimular a leitura e 

a freqüência à biblioteca escolar e à BIMM; junto a sete turmas de 1ª série do1º Grau, às 

3 as feiras pela manhã e 5 as feiras à tarde; desenvolvimento de atividades como Hora 

do Conto, textos de Maria Mazzetti, explicações sobre o funcionamento da BIMM, visitas 

ao Museu e apresentação da peça Coisa de Lata com Choro de Prata, de Maria Mazzetti 

(teatro de vara e sucata). 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 6, n. 14, 1. sem.; n. 15, 2. sem. 

1991 

• Hora do Conto. Os autores homenageados foram: Ivan Batista, Marcelo Barreto, Maria 

Mazzetti, Eliardo França, Sonia Junqueira. 

• Pintando o Sete, talvez o Oito – oficina de teatro de animação. 1º e 2º semestres. 

• Continuação do Projeto piloto do Museu/BIMM junto à Escola Joaquim Nabuco. 

• Oficina de Máscaras – durante todo o ano. 

• Apoio da BIMM ao evento realizado pelo Museu, com normalistas, sobre o uso educativo 

do Museu. 
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• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – julho. 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 7, n. 16, 1. sem.; n. 17, 2. sem. 

1992 

• Hora do Conto. Os autores homenageados foram: Maria Mazzetti, Ivan e Marcelo, Sonia 

Junqueira, Eliardo França, Luiz Camargo, Joel Rufino dos Santos, Sylvia Orthof, Ana 

Maria Machado, Eva Furnari, livro de pano. Participação voluntária da contadora de 

histórias Joanna Coaracy. 

• Oficina de máscaras – 1º e 2º semestres. 

• Pintando o Sete, talvez o Oito – oficina de teatro. 

• Apresentação da peça Coisa de lata com um choro de prata , de Maria Mazzetti. Luz, 

música, bonecos de vara e sucata. Participação voluntária de 3 estagiários (1 de 

biblioteconomia e 2 de artes cênicas). 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – 6/31 jan. 

– tema: folclore do Pará; arte marajoara; danças siriá e carimbó. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – julho. 

– tema: O flautista de Hamelin. 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 8, n. 18, 1. sem.; n. 19, 2. sem. 

1993 
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• Hora do Conto. Cada mês homenagem a um ou mais autores acompanhadas de leituras 

e atividades de recreação. 

• Histórias no jardim. Com a contadora de histórias Joanna Coaracy. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jan. 

– Tema: Folclore brasileiro. Brincadeiras, teatro, pintura e argila. 

• Pintando o sete, talvez o oito – oficina de teatro. 

 

• Teatrinho BIMM – 6 apresentações dos textos A bruxinha ecológica, de Domingo 

Gonzalez Cruz; O saco, de Ivan e Marcelo, fantoche, vara e sucata para grupos de 

escolas e comunidade infantil. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jul. 

– Tema: Folclore brasileiro. Brincadeiras, teatro, pintura e argila. 

• Oficina de contadores de histórias, dirigida à comunidade, tendo como 

orientadores Joanna Coaracy e Domingo Gonzalez Cruz – 02 dias. 

• Publicação do jornal O Barbosinha – v. 9, n. 20, 1. sem.; n. 21, 2. sem. 

1994 

• Hora do conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jan. 

 

 MARIA IRENE BRASIL ET AL: Biblioteca infanto-juvenil Maria Mazzetti (BIMM) 20 anos de 
atividades, 1979 / 1999 

 

22



Fundação Casa de Rui Barbosa 

www.casaruibarbosa.gov.br 

• Pintando o Sete, talvez o Oito – oficina de teatro. 

• Concurso de poesias “O jardim de Rui Barbosa”. Promoção Museu Casa de Rui 

Barbosa/BIMM/Caixa Econômica Federal-CEF, desenvolvido com 05 escolas municipais do 

bairro de Botafogo num total de 376 alunos. Foram oferecidos 3 prêmios, em 3 

categorias (prêmios em dinheiro, com a abertura de caderneta de poupança para os 

escolares, pela CEF. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida a 

crianças de 4 a 10 anos – jul. 

• Oficina “Contando Histórias” – atividade especial comemorativa da Semana da Criança 

tendo como objetivo estimular os participantes a contar histórias em público, com a 

orientação de Domingo Gonzalez Cruz e Joanna Coaracy, contando com a colaboração 

dos diretores da Casa de Leitura, Francisco Gregório Filho e Eliana Yunes, no 

planejamento e na realização da Oficina. Público alvo: freqüentadores do jardim, mães, 

babás, avós, adolescentes e moradores do morro D. Marta que trabalham com crianças e 

adolescentes. 4 a 14 de outubro de 1994, às 3ªs e 6ªs feiras, das 15h às 17 h. 

• Primavera da arte – Promoção Museu Casa de Rui Barabosa/BIMM/Ed. Maco – out/nov. 

– Exposição “Corredor Poético” – nas aléias do jardim, apresentação de painéis com 

poesias de autores consagrados. 

– Contadores de histórias – “Confabulando” e “Faz de conta”. 

– Exposição de bonecos de Maria das Dores. 

– Lançamento do livro Juba e Jujuba, de Zelia Pereira. 

– Apresentação do cineminha Lambe-Lambe, baseado no livro Assim Falou o 833, de 

Orígenes Lessa. 
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– Oficina de sucata, com o grupo de arte-educadores Atelier da Floresta. 

– Atividades lúdicas com o Atelier da Floresta e a Brinquedoteca Hapí. 

• publicação do jornal O Barbosinha – v. 10, n. 22, 1. sem. 

1995 

• Hora do Conto, por Domingo Gonzalez Cruz. 

• Histórias no Jardim. Leituras dramatizadas pelo grupo “Faz de Conta” – semanal. 

• Pintando o Sete, talvez o Oito – oficina de teatro. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jan. • Comemoração do Aniversário da BIMM. 

– Grupos de contadores de histórias, teatros de bonecos e atividades orientadas pelo 

Atelier da Floresta. 

– Lançamento do livro Alfredina, de Domingo Gonzales Cruz. • Colônia de Férias Atelier da 

Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida a crianças de 4 a 10 anos – 

jul. 

• Comemoração do centenário da lechia, árvore plantada por Rui Barbosa, com atividades 

em torno dela e de outras do jardim, com o apoio dos grupos Araweté e Atelier da 

Floresta, da Brinquedoteca Hapí e da contadora de histórias Joanna Coaracy – set. 

• Feira de livros infanto-juvenis. Promoção do Museu/BIMM – out. 

– Atividades com os grupos Atelier da Floresta, Araweté e Brinquedoteca Hapí. 

• Comemoração do Dia da Cultura. Promoção do Museu/BIMM – 05 nov. 

– Atividades com os grupos Atelier da Floresta, Brinquedoteca Hapí e Araweté. 
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– Lançamento do livro A Casa de Rui Cheia de Encantos, de Domingo Gonzales Cruz. 

– Recital do grupo infantil Flautistas do Meier, com repertório de música folclórica, sob a 

regência de Tina Pereira. 

1996 

• Histórias no Jardim, com Joanna Coaracy – mar./dez. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jan./fev. 

– Atividades de artes plásticas, dramatização de histórias, brincadeiras etc. 

• Comemoração do Aniversário da BIMM e do Dia Internacional do Livro Infantil – 02 abr. 

– Atividades desenvolvidas a partir de poemas de Maria Mazzetti, visando despertar nas 

crianças o interesse pela leitura de livros de poesia. 

• Comemoração do Dia do Meio Ambiente – 05 jun. 

– Histórias lidas e contadas no jardim sobre o tema natureza. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jul. 

 

– Atividades de artes plásticas, dramatização de histórias, brincadeiras etc. 

• Mesa-Redonda sobre o tema “A vivência das utopias nos contos dos Irmãos Grimm”, por 

Maria Elizabeth Graça de Vasconcellos, professora da UFRJ, a escritora Ana Maria 

Machado e o ilustrador Ricardo Leite – ago. 

• Comemoração do Dia da Criança -12 out. 

 

 MARIA IRENE BRASIL ET AL: Biblioteca infanto-juvenil Maria Mazzetti (BIMM) 20 anos de 
atividades, 1979 / 1999 

 

25



Fundação Casa de Rui Barbosa 

www.casaruibarbosa.gov.br 

– Grupos de contadores de histórias. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – dez. 

– Atividades de artes plásticas, dramatização de histórias, brincadeiras etc. 

• Domingo com arte. Com o apoio da Coca-Cola Refrigerantes e da Associação de Amigos 

da Casa de Rui Barbosa, era realizado a cada primeiro domingo do mês, uma 

programação dirigida ao público infanto-juvenil constando de visita orientada ao Museu, 

por temas, seguida de atividades plásticas, leitura de poesias, dramatizações etc. E ao 

público adulto concertos de música popular brasileira no jardim. Nestes dias a BIMM 

permanecia aberta, atendendo ao público infanto-juvenil. Com a participação do Atelier 

da Floresta e Brinquedoteca Hapí. 

1997 

• Histórias no Jardim, por Joanna Coaracy – março a dezembro. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos -06/01 a 06/02. – Atividades lúdicas. 

• Atendimento a alunas do curso de formação de professores da Escola N. S. da Piedade, 

sobre o tema “Bibliotecas Infanto-juvenis”. 

• Buscando tesouros no jardim de Rui Barbosa – Museu/BIMM – 08 jun. 

– Atividades em comemoração à Semana do Meio Ambiente, com o apoio dos grupos 

Araweté, Atelier da Floresta e Brinquedoteca Hapí. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – 07/07 a 07/08. 
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– Atividades lúdicas. 

• De férias com Rui – Museu/BIMM – 18/25 jul. 

– Atividades educativas planejadas e desenvolvidas por estagiárias em Museologia e 

Pedagogia, em torno de Rui Barbosa e seu acervo. 

– Apresentação, no quiosque localizado no jardim, dos trabalhos desenvolvidos pelos 

participantes do programa – 06 a 31/08. 

• Jardineiros do Bairro – Museu/BIMM – 2º semestre. 

– Projeto do VIVA RIO, com apoio do Comunidade Solidária, com o objetivo de 

capacitação profissional, como agentes ambientais, de adolescentes do Morro Dona 

Marta, com a participação do Atelier da Floresta e da Brinquedoteca Hapí. 

• Dia da Criança na Casa de Rui – Museu/BIMM – 12 out. 

– Exposição sobre a história das crianças da família Rui Barbosa que viveram no velho 

casarão da Rua São Clemente, montada pelas estagiárias de Museologia e Pedagogia. 

– Atividades lúdicas e artísticas pelos grupos Brinquedoteca Hapí, Atelier da Floresta e 

Araweté. 

• Comemoração ao Dia da Cultura – 07 nov. 

– Oficina de máscaras de Rui Barbosa, representando as diversas características da 

personalidade do patrono – jurista, escritor, avô, jardineiro, entre outras. 

• Paixão de Ler, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de 

Janeiro – 10/12 nov. 

– Dramatização de histórias pelos grupos de contadores de histórias “Confabulando” e 

“Rir é a melhor diversão”. 
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– Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – 01/18 dez. 

1998 

• Histórias no Jardim, por Joanna Coaracy. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jan. 

• Jardineiros do Bairro – Museu/BIMM – 1º semestre. 

– Projeto do VIVA RIO, com apoio do Comunidade Solidária, com o objetivo de 

capacitação profissional, como agentes ambientais, de adolescentes do Morro Dona 

Marta com a participação do Atelier da Floresta e da Brinquedoteca Hapí. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jul. 

• Participação na comemoração do aniversário do Museu – 13 ago. 

– Contação da história Cadê meu pincenê?, de Alexandre Nakonechny, baseada em Rui 

Barbosa, por Regina Porto. 

• Paixão de Ler, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de 

Janeiro – nov. 

– Histórias contadas por Joanna Coaracy e equipe da BIMM. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – dez. 

1999 
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• Histórias no Jardim, com Joanna Coaracy. 

• Colônia de Férias – Museu/BIMM – jan. 

– 1ª etapa do projeto “Descobrindo o cotidiano de Rui Barbosa” (Projeto Memória 1999, 

promovido pela Fundação Banco do Brasil e Organizações Odebrecht, que teve Rui 

Barbosa como tema). 

– Coordenado por Cristina Porto, da Brinquedoteca Hapí, e desenvolvido com o apoio da 

arte-educadora Rosa Araújo Geszti, do Atelier da Floresta. 

• Comemoração dos 20 Anos da BIMM. 16/04 – Contadores de histórias: Regina Porto: 

Cadê meu pincenê? De Alexandre Nakonechny; Domingo G. Cruz e Valeska Torres 

Braga: cineminha lambe-lambe sobre A casa de Rui cheia de encantos de Domingo G. 

Cruz; Bernardo G. Cruz: O gato xadrês de Maria Mazzetti; Joanna Coaracy: Parou 

paradinho de Maria Mazzetti. 

– Parabéns com bolo e refrigerantes. 28/04 – Conversando com as babás. Conversa 

informal de Regina Porto, responsável pela BIMM, com as babás e responsáveis sobre a 

importância da leitura e como levar os pequenos a se familiarizarem com livros e 

bibliotecas. 

– Animação para as crianças com Valeska Torres Braga. 

11/05 – Encontro sobre o tema “A criança e o livro” – em conjunto com a FNLIJ. 

9:00/9:15 – Abertura. 

Mario Brockmann Machado, Presidente da FCRB. 

Elizabeth Serra, Diretora-Executiva da FNLIJ. 

9:15/9:45 – A FNLIJ e a BIMM. 
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Laura Sandroni, Diretora da FNLIJ, especialista em literatura infantojuvenil; Marina 

Quintanilha, especialista em literatura infanto-juvenil; membro da equipe de seleção da 

FNLIJ; Maria Irene Brasil, Chefe da Biblioteca da FCRB; Domingo Gonzalez Cruz, ex-

Responsável pela BIMM, autor e membro da equipe de seleção da FNLIJ; Regina Porto, 

responsável pela BIMM. 

9:45/10:00 – Intervalo para café. 

10:00/10:30 – A criança e a leitura. 

Laura Sandroni, Diretora da FNLIJ, especialista em literatura infantojuvenil. 

10:30/11:00 – Biblioteca Infantil/Biblioteca Escolar/Sala de Leitura. 

Elizabeth Serra, Diretora-Executiva da FNLIJ; Maranei Freire, Bibliotecária. 

11:00/11:30 – A arte de contar histórias. 

Marina Quintanilha, especialista em literatura infanto-juvenil, membro da equipe de seleção 

da FNLIJ; Luciana Sandroni, autora, especialista em literatura infanto-juvenil. 

– Foram produzidos marcadores de livros e adesivos comemorativos dos 20 anos da BIMM. 

• Comemoração do Dia do Meio Ambiente – Museu/BIMM/Brinquedoteca Hapí – 05 jun. 

– Atividades em torno do jardim. 

– Contação da história Zuzu e Miloca, de Maria Heloisa Penteado, pela Regina Porto, 

responsável pela BIMM. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida a 

crianças de 4 a 10 anos – jul. 
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• Colônia de Férias Atelier da Floresta sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida a 

crianças de 4 a 10 anos – dez. 

2000 (até junho) 

• Hora do conto, por Valeska Braga – toda as semanas do ano. 

• Colônia de Férias Atelier da Floresta – sob a coordenação de Rosa Araújo Geszti; dirigida 

a crianças de 4 a 10 anos – jan. 

– Atividades lúdicas. 

• Comemoração dos 21 anos da BIMM. Parabéns com bolo e refrigerantes. Contadores de 

histórias – 07 abr. 

• 16/06 – Valeska Braga conta a história Quando os tam-tans fazem tum tum de Ivan Zigg 

e leva as crianças do jardim da Casa e uma turma do jardim da infância da escola Arthur 

da Costa e Silva a visitarem a exposição de desenhos do autor na Fundação Casa de Rui 

Barbosa. 
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Curriculum Vitae 

Nome: Maria Irene Brasil 

Curso de Biblioteconomia e Documentação – Universidade Federal 

Fluminense em 1973 

CRB-7 – 1415 

Local de trabalho: Fundação Casa de Rui Barbosa 

R. São Clemente, 134 – Botafogo 

22260-000 RJ/RJ 

tel.: (21) 537-0036 R-137 

fcrb@rb.gov.br 

Mestre em Ciência da Informação, IBICT/UFRJ; Chefe da Biblioteca da 

FCRB; Chefe do Museu do Índio. Curso Internacional sobre formato Marc; Curso 

de Micro-isis for windows básico; Publicações: Lista de grupos indígenas do Brasil; 

Catálogo de publicações da FCRB; Bibliografia sobre o bairro de Botafogo. 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Regina Maria Laclette Porto 

Curso de Biblioteconomia e Documentação – UNIRIO em 1989 

CRB-7 – 4333 

Local de trabalho: Fundação Casa de Rui Barbosa 
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R. São Clemente, 134 – Botafogo 

22260-000 RJ/RJ 

tel.: (21) 537-0036 R-137 

fcrb@casaruibarbosa.gov.br 

Responsável pela Biblioteca Infanto-juvenil Maria Mazzetti/FCRB. Curso de extensão 

Bibliotecas infantis e juvenis. Oficina de contadores de histórias. Curso de indexação e 

controle de vocabulário. Atividade de extensão “Serviços de referência”. 
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