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1 APRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO
O Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase foi criado pelo
Decreto nº 18.493, de 26/01/93, e é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro, responsável por executar as medidas socioeducativas
de internação e semiliberdade aos adolescentes em conflito com a lei, conforme
estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A missão do Degase é:
Promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a
formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais
competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a
convivência familiar e comunitária. (DEGASE, 2019).

Entende-se por Socioeducação o caráter educativo na execução das medidas
socioeducativas, no lugar do caráter coercitivo, punitivo e corretivo, e tem sua origem
no poema pedagógico “Socioecuação” de Makarenko.
A Biblioteconomia e as bibliotecas dentro do Degase atuam sob duas vertentes:
a biblioteca central criada para atender as demandas dos funcionários e
pesquisadores da área em geral, e as salas de leitura, formadas para atendimento
dos adolescentes privados de liberdade, no acesso ao livro e à leitura.

2 A BIBLIOTECA CENTRAL CLÁUDIO TOURINHO SARAIVA

A biblioteca surgiu pela necessidade do órgão em formar um acervo referência
em Socioeducação, de forma que pudesse auxiliar os servidores e colaboradores do
Departamento na execução de suas atividades, assim como fornecer acervo
especializado para pesquisadores internos e externos, auxiliando e incentivando o
autodesenvolvimento, à formação continuada e à produção de conhecimento. A partir
de dezembro de 2012, após aprovação em concurso público, iniciam-se as atividades
de profissionais bibliotecárias na gestão e disseminação da informação.
Atualmente temos um acervo com mais de 1300 documentos, entre livros
físicos, digitais, teses, dissertações, artigos, periódicos, obras de referência, etc. A
coleção perpassa por diversas áreas, entre elas o Direito, Educação, Ciências Sociais,
Psicologia, Saúde, Literatura, entre outras. Todo o acervo foi incorporado à coleção
através de doação, seguindo determinados critérios de seleção.
3 MISSÃO E OBJETIVOS DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO

Missão:
- Promover acesso à informação na área de Socioeducação, necessária às atividades
desenvolvidas no âmbito do Degase, atendendo também a sociedade em geral.
Visão:
- Ser uma Referência Nacional na gestão e disseminação da informação na área
Socioeducativa.
Objetivos:
- Planejar, coordenar, monitorar, avaliar materiais bibliográficos, fotográficos,
videográficos, fonográficos, etc. que contribuam para o acervo e resgate histórico das
ações socioeducativas no Rio de Janeiro e no país a respeito da temática
socioeducativa;
- Assessorar, orientar, e disponibilizar o acervo para pesquisadores e demais
profissionais interessados;
- Assessorar o Departamento na elaboração e divulgação de trabalhos e pesquisas;
- Definir as diretrizes do trabalho executado na Biblioteca Central e orientar as Salas
de Leitura das unidades do Novo DEGASE;

- Providenciar materiais e zelar pelo patrimônio e acervo sob sua guarda direta;
- Assessorar os Diretores das Divisões, Assessorias, Coordenações, Direção Geral e
Unidades do Novo DEGASE, a respeito de acervo bibliográfico, publicações e
pesquisas.
4 ATIVIDADES, PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
Marketing (Promoção)
●
●
●
●
●
●
●
●

Atendimento de pesquisas
Fichas catalográficas
Revisões de referências
ISBN e ISSN
Aquisição de acervo
Intercâmbio entre bibliotecas
Ponto de leitura (famílias)
Cursos: mediação de leitura e
competência informacional (anual)

●
●
●
●

●
●

Café com autor(a) (bimestral)
Indicação de livros por especialistas
(mensal)
Frases da Socioeducação
Redes sociais (divulgação de
notícias, editais, cursos, eventos,
etc.)
Estante expositora (mensal)
Boletim (mensal)

Frases da Socioeducação
São artes elaboradas pelas bibliotecárias, com trechos de livros e divulgados
nas redes sociais, para despertar o interesse do leitor pela leitura do livro.
Curso de Mediação de leitura
Curso oferecido anualmente em parceria com a UFRJ, a fim de capacitar
servidores a atuarem como agentes de promoção e incentivo à leitura.
Curso Competência Informacional
Curso oferecido anualmente em parceria com a Fiocruz, visa capacitar
servidores e colaboradores a desenvolverem habilidades de pesquisas e de avaliação
da informação.
Café com Autor (a)
Evento bimestral onde convidamos um autor relacionado às temáticas
executadas no Departamento, com o objetivo de divulgar o acervo, o espaço da
biblioteca, o estudo do autor e incentivar à produção de conhecimento.
Campanha Indicações de livros
Todo mês um especialista da área é convidado a indicar 3 livros relacionados
à Socioeducação. São elaboradas artes pela bibliotecária com as 3 indicações,

formação completa e a foto do convidado. Posteriormente são divulgadas nas redes
sociais da biblioteca. A campanha valoriza o profissional, incentiva à leitura dos livros
e é um importante instrumento de seleção de acervo para a biblioteca.
Estante expositora
Todo mês escolhemos uma temática e selecionamos os livros relacionados
para ficarem expostos na estante, dando visibilidade a capa do livro.

5 METAS, DESAFIOS E PROBLEMATIZAÇÕES/ PROPOSTAS E AÇÕES PARA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Metas:
Aumentar o acervo
Para de fato a biblioteca ser uma referência na área, precisa ter um acervo
completo, isso ainda não acontece devido a todas as nossas restrições orçamentarias.
As aquisições são realizadas somente através de doações.
Infraestrutura e melhorar o mobiliário
Fazer da biblioteca um ambiente aconchegante, com poltronas confortáveis,
climatização eficiente nos dias de calor, piso antirruídos, forro do teto adequado para
suportar grandes volume de chuva, etc.
Promover mais encontros (cursos, cafés, etc...)
Os eventos são os momentos em que há maior interação do usuário com o
acervo e os serviços da biblioteca. O Degase é um órgão descentralizado, existem
mais de 20 unidades espalhadas pelo Estado do Rio, a comunicação e divulgação dos
produtos e serviços da biblioteca ficam por conta das redes sociais, porém, muitos
servidores ainda têm resistência quanto ao uso dessas ferramentas. Os encontros são
importantes para manter proximidade com o público da biblioteca.
Incentivar os próprios servidores a produzirem conhecimento sobre o órgão.
Nada melhor do que quem está na ponta, atuando diretamente com as
questões relacionadas ao sistema socioeducativo para contar sobre sua atuação,
suas percepções e propor enquanto profissionais dentro do órgão, as devidas
soluções para os problemas encontrados. Nossa meta é proporcionar materiais
informacionais, para que os próprios servidores do órgão possam produzir
conhecimento sobre sua área de atuação.

Desafios/ Problematizações
Barreiras geográficas

Incentivo à produção de conhecimento sobre a
área

Propostas
Biblioteca digital
Redes Sociais

Participação positiva na mídia (mostrar o que tem
sido feito e o que tem dado certo).
Acervo rico e completo (ideias contra e a favor).

Orçamento/ Verba própria para biblioteca

Vincular a biblioteca à escola de gestão ou sendo
subordinada apenas a Direção Geral. Atualmente
somos vinculadas à Assessoria de Sistematização
Institucional.

O órgão não oferece adicional por qualificação

---___

Cultura Organizacional

---

6 CONCLUSÃO
Diante do exposto a biblioteca do Degase vem exercendo suas atividades de
forma eficiente e eficaz, mas ainda precisa avançar em muitos aspectos. A cultura
organizacional é um fator de impedimento para o cumprimento de algumas metas,
porém acreditamos que em longo prazo muitos fatores possam ser aperfeiçoados.
A ideia do Encontro de Profissionais de Unidades de Informação do Estado do
Rio foi muito produtiva. Conhecer a realidade dos locais de atuação dos colegas e as
possíveis soluções empregadas para cada demanda foi muito eficaz para troca de
experiência. Que possamos nos reunir mais vezes em prol da melhoria dos produtos
e serviços oferecidos no nosso Estado.
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