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“Cada livro tem uma alma”
 

Carlos Ruiz Zafón
 



Para chegar ao século 21

É com grande satisfação e orgulho que apresento a você, cidadão

brasileiro, o segundo Relatório do CNIRC, cujo título não poderia ser

mais apropriado: “Amplitude e Dignidade”.

A amplitude vem do trabalho da atual gestão para montar um acervo

bibliográfico completo sobre a temática negra, sem restrições

ideológicas ou temporais. A dignidade está na diretriz de apresentar a

riqueza da cultura negra e de seus grandes representantes.

Evidentemente, o passado não será esquecido, mas não vivemos e

nem viveremos nele. O vício quase patológico de se apegar ao

passado como se fosse o presente colocou a Palmares em uma

situação inacreditável: a Fundação gastou três décadas e centenas de

milhões de reais para não chegar a lugar algum em termos culturais,

construindo um acervo estacionado no tempo e desviante de sua

Missão Institucional, além de constrangedoramente pobre. Conforme

já comprovado pelo Relatório Público 01, o acervo da Palmares nada

tem do que foi produzido de significativo dos anos 1980 até 2021 no

campo dos assuntos negros. Essa vergonha está ficando no passado.

A Palmares agora tem uma programação de aquisições de livros. A

primeira verba, já reservada, é de 250 mil reais, a qual resultará em

milhares de títulos sobre a temática negra. Esse lote – o primeiro de

muitos – estará na Palmares em março de 2022, finalmente trazendo

nosso acervo para o século 21. 

É a Palmares deixando de ser um ambiente de culto ao ressentimento

para se tornar, pela primeira vez, uma autêntica Fundação Cultural,

oferecendo aos estudantes e estudiosos brasileiros uma preciosa fonte

de consulta, de aprimoramento e de crescimento pessoal.

 

Sérgio Camargo
Presidente da Fundação Cultural Palmares

07



Estudos sem cercas
Observe a capa deste Relatório 02 do CNIRC. Ela diz muito sobre nosso

trabalho, pois revela uma abordagem da cultura negra em toda a sua

riqueza e amplitude, valorizando a qualidade e a relevância. 

A capa traz o grande Machado de Assis; o poeta Cruz e Souza; o

abolicionista Luís Gama; e Carolina Maria de Jesus, cujo talento a conduziu

para as letras, apesar da vida duríssima numa favela de São Paulo. E

também temos Gilberto Freyre, o sociólogo que expôs genialmente a

contribuição negra para a formação da sociedade brasileira.

Entre os estrangeiros, vemos o fundamental Du Bois, autor do clássico

“The Souls of Black Folk”, e fundador da Associação Nacional para o

Progresso de Pessoas de Cor, uma das mais antigas instituições a

favor dos direitos civis nos Estados Unidos. E entre os

contemporâneos, dois grandes pensadores da questão racial: o

marxista Cornel West e o conservador Thomas Sowell, cujas obras são

imprescindíveis para quem deseja entender a questão racial. E para

representar as novas gerações, a combativa norte-americana

Candace Owens.

Esses autores, e milhares de outros que finalmente passarão a integrar

o acervo da Fundação Cultural Palmares, vão oferecer uma visão

ampla e arejada sobre a cultura de matriz negra. É o conhecimento

aberto e acessível a todos, sem guetos e sem militâncias, e com total

respeito ao dinheiro público e à inteligência do cidadão brasileiro.

 

Marco Frenette
Coordenador-geral

Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra
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Para que mais livros?

Livros são, naturalmente, as principais ferramentas de uma biblioteca

para transformar uma comunidade. Por isso, a análise rigorosa das

potencialidades do acervo da Palmares reflete o cuidado da própria

Fundação para com os usuários da futura biblioteca, a qual será

instalada no Centro de Estudos Machado de Assis (CEMA).

A programação de aquisição se impôs como resultado lógico da

inequívoca constatação da profunda defasagem do atual acervo. O

conceito central das aquisições é fazer com que o CEMA se transforme,

no prazo máximo de três anos, em uma das maiores referências do País

para os estudos envolvendo a cultura de matriz negra. 

É um trabalho que vai muito além da mera compra de novos títulos.

Quando a aquisição acontece, significa que antes houve toda uma

preparação teórica, de controle de fluxo de informações e pesquisas, e

de recepção desse material. É dentro desse espírito de organização e

eficiência que estamos contratando o sistema Sophia de

gerenciamento de bibliotecas, além de já termos planejado junto com

nossos engenheiros e arquitetos toda a estrutura do CEMA, cujas

obras se iniciam em janeiro de 2022.

Toda essa complexa estrutura de listagem de livros, a aquisição e a

organização do acervo e sua colocação nas estantes em um ambiente

especialmente planejado tem um único objetivo, que é o de

transformar o acervo em algo “vivo” e acessível, para que nossos

visitantes tenham a perfeita noção da imensa riqueza cultural que

envolve a Temática Negra, bem como as inúmeras possibilidades de

estudo, lazer e aprendizado.       

 

Henrique Bezerra 
Bibliotecário Responsável
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Parte 1
Acervo estacionado no passado

 



Culto ao desconhecimento
O Relatório Público 01, disponível, assim como este, no site oficial da

Instituição, demonstrou que o acervo da Fundação Cultural Palmares é

composto por uma modesta coleção, a qual revela a pouquíssima

preocupação com a cultura. Essa situação perdurou por mais de três

décadas. O Relatório 01 também traz a constatação de que se trata de

um acervo desviante da Missão Institucional da Fundação, além de ser

estacionado nos anos 1970, nada contendo do que foi produzido de

significativo no campo da Temática Negra dos anos 1980 até os 2020. 

Lacunas e defasagens
Em 2021, todos os livros do acervo da Palmares foram inventariados.

São exatos 9.272 títulos, excetuando as duplicatas. Para se mapear o

grau de defasagem cultural e temporal, a equipe do CNIRC fez uma

pesquisa de títulos de obras fundamentais para o entendimento da

temática negra disponíveis no antigo acervo. Eis alguns dos resultados: 

De e sobre Nilo Peçanha, único presidente negro do Brasil: 00

De Laurentino Gomes, escritor e historiador brasileiro: 00 

De Toni Morrison, uma das maiores escritoras negras: 00

De Thomas Sowell, pensador conservador negro: 00 

Do militante negro marxista Eldridge Cleaver: 00

Do prêmio Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah: 00

Da e sobre a poetisa negra Phillis Wheatley: 00

 

Total de títulos encontrados no antigo acervo da Palmares sobre

essas figuras fundamentais para se entender a questão racial: 00
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Repare-se que todos os autores pesquisados compõem um leque que

abarca diversas épocas, e absolutamente nenhum está presente em um

acervo que durante três décadas foi chamado de “valioso”.

Mantendo-se em mente que a Palmares tem como missão definida em

lei a promoção da cultura de Temática Negra, torna-se espantoso o

resultado dessa busca por títulos na listagem do acervo da Instituição,

onde não temos nenhum título dos grandes nomes dessa temática. 

Biblioteca Especializada e
Biblioteca Nacional 
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Para entender a importância de a Palmares se ater à Temática Negra, é

preciso falar da diferença entre uma biblioteca especializada e uma

Biblioteca Nacional, sendo esta última obrigada por lei a receber um

exemplar de todas as publicações produzidas em território nacional. Ou

seja, ela é guardiã da memória bibliográfica e documental do País. 

Já uma biblioteca especializada não possui e nem pode possuir essa

obrigação totalizante do que é produzido no País, posto que sua essência é a

de se ater a um recorte específico da cultura. A futura biblioteca da Palmares

será especializada, e seu recorte temático será o da cultura negra. 

Se já não é o caso de uma biblioteca especializada se espraiar por áreas

que fogem da sua missão, torna-se inadmissível que se ignore seu objeto

temático para se dedicar aos objetos desviantes.

Embora parcela significativa do atual acervo da Palmares seja

absolutamente desviante da Missão Institucional, e também contrário ao

recorte temático típico de toda biblioteca especializada, ela não será

doada. Essa parcela desviante permanecerá integrando o acervo da

Palmares, por força de decisão judicial que obriga a Instituição a tal

procedimento de retenção.

Permanência do acervo desviante



Parte 2

O que oferecer 
ao estudante e ao estudioso 



Tornar-se referência nacional
Para entender os objetivos finais do CNIRC, atentemos para o

significado de sua sigla: “Centro Nacional de Informação e Referência

da Cultura Negra”. Na prática, o CNIRC ainda não é – e nunca foi -

“nacional”, e também não é “referência”. Quem desejar estudar

qualquer personalidade negra ou período da nossa história ou de

qualquer outra nação ou região do País, não encontrará apoio

bibliográfico no CNIRC. É este fato absurdo que a atual gestão está

trabalhando arduamente para que fique no passado.

Exemplo de uso de um Centro de Referência
Basicamente, um Centro de Informação e Referência e sua biblioteca

especializada devem propiciar... informações e referências! Se o

cidadão brasileiro visitasse o CNIRC e perguntasse sobre Machado de

Assis, deveria obter como resposta que a Fundação possui a obra

completa de Machado, bem como toda a fortuna crítica publicada no

País. E se o estudioso buscasse as obras de Gilberto Freyre, deveria

encontrar não apenas “Casa-Grande e Senzala”, “Sobrados e

Mucambos” e “Ordem e Progresso”, mas tudo o que está regularmente

disponível no mercado livreiro sobre o autor pernambucano. O mesmo

vale para outros autores fundamentais, a exemplo de Lima Barreto e

Castro Alves. É esse nível de completude que a Fundação Palmares

planeja atingir, e é exatamente esse o objetivo do CNIRC sob a atual

gestão.

O leque temático
O descritor geral que balizou a pesquisa de seleção do novo acervo foi

a cultura negra, em total respeito à nossa Missão Institucional. Porém,

dentro desse termo genérico, foram adotadas algumas

especificidades e temas correlatos. Por exemplo, dentro dos ritmos

musicais negros selecionamos inúmeros assuntos, tais como: Afrobeat; 
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Tribal House; Kizomba; Kuduro; Música popular da África; Blues;

Espiritual Negro; Disco Music; Funk, Jazz; Rap; Rhythm and blues; Soul;

Hip Hop; Dancehall; Dub, Ska; Soca; Reggae; Axé; Choro; Funk

Carioca; Funk Melody; Ijexá; Lambada; Lundu; Maxixe; Maracatu;

Pagode; Samba; Samba-rock; Samba-funk e Samba-reggae. Dentro

das Artes Marciais ligadas às temáticas negras selecionamos, por

exemplo, livros ligados à Capoeira; Laamb e ao Boxe. 

Já no âmbito das religiões de matrizes afro-brasileiras selecionamos

para aquisições futuras publicações sobre o Babaçuê - Pará; o

Batuque do Rio Grande do Sul; a Cabula de Espírito Santo, Minas

Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina; o Candomblé; o Culto aos

egunguns, da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo; o Culto de Ifá, da

Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo; o Omolocô do Rio de Janeiro, Minas

Gerais e São Paulo; a Quimbanda do Rio de Janeiro e São Paulo; o

Tambor de Mina do Maranhão e Pará; a Irmandade da Boa Morte; a

Irmandade dos homens pretos, além de tantos outros sincretismos

religiosos que mesclam com a cultura afro-brasileira. Também se

buscou alguns temas correlatos ligados às Festas Negras tais como o

Carnaval, o Maracatu, o Bumba-meu-boi, a Festa de Iemanjá e a Folia

de Reis.

Esses poucos exemplos acima listados visam esclarecer a verdadeira

essência de um Centro de Referência, que é o de ofertar ao seu público

tudo o que há a respeito do recorte temático definido na Missão

Institucional. 

O objetivo principal
Até 2024, o CNIRC atingirá um altíssimo nível de atendimento e de

qualidade de acervo, a ponto de todo estudioso que deseje estudar

seriamente a Temática Negra saiba que deve visitar a Fundação

Palmares, sob pena de, se não o fazê-lo, perder a oportunidade de ter

acesso a materiais e informações fundamentais para realmente

compreender e, em seguida, dominar seu objeto de estudo.  
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Ações práticas para trazer
amplitude e dignidade ao
acervo da Palmares 
 

Parte 3



Em janeiro de 2022 serão iniciadas as obras de reforma da sede da

Fundação Cultural Palmares. No andar térreo será implantado o CEMA

– Centro de Estudos Machado de Assis, o qual abrigará a futura

biblioteca da Fundação. O CEMA também terá salas técnicas de apoio

ao acervo, bem como espaços de estudo, de convivência e de

exposições. A função primordial do CEMA será a de oferecer ao

estudante e ao estudioso uma ampla gama de títulos relacionados à

temática negra. 

Software de gerenciamento 
Uma biblioteca tem a importante função de disseminar a informação e

ampliar o acesso à cultura. Além disso, existe hoje a real necessidade

de oferecer produtos e serviços com a máxima qualidade, em qualquer

segmento, através da automatização dos serviços. Para isso, é

imprescindível que a biblioteconomia acompanhe a evolução das

tecnologias da informação. O sistema Sophia é o software gerenciador

do acervo bibliográfico que será utilizado pela futura Biblioteca da

Fundação Cultural Palmares para automatização do processamento

técnico e recuperação da informação dentro do acervo. 

Manter uma organização que permita fácil acesso às informações de

uma biblioteca é a garantia para que esta seja bem avaliada. Esta

organização só é possível na medida em que sua gestão é

informatizada, em sua forma mais eficiente.

No Sophia, os usuários poderão pesquisar livros físicos e digitais e

outros materiais informacionais; renovar e fazer reservas de materiais;

acessar livros digitais através da busca integrada, fazer pesquisas in

loco ou remotamente. 

Das empresas que oferecem softwares de automação de acervos

bibliográficos presentes no mercado, o Sophia foi o que apresentou o

melhor custo-benefício para os requisitos definidos para otimizar os 

CEMA – Centro de Estudos Machado de Assis
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serviços, automatizar as atividades, permitir a padronização e atender

as demandas da futura biblioteca com recursos tecnológicos eficazes e

aderentes às normas internacionais de gerenciamento da informação.

Deste modo, a renovação da licença de uso do Sophia Biblioteca

significa dar continuidade ao projeto de implantação do sistema de

informação da biblioteca, servindo de instrumento de trabalho e de

pesquisa para auxiliar o público interno e externo. 

Doações para o acervo
Muitos cidadãos brasileiros estão fazendo doações para a Palmares,

com a generosa intenção de enriquecer o acervo, e também de nos

creditar a responsabilidade em salvaguardar, preservar e conservar

valiosos testemunhos da memória nacional. É o caso de uma valiosa

doação realizada por um membro da família Rebouças, incluindo livros,

fotos e cartas relacionadas aos irmãos Antonio e André.

A Fundação também tem recebido doações de livros de todas as

áreas ligadas à Temática Negra. É algo que demonstra o envolvimento

do cidadão num processo de criação de uma verdadeira Fundação

Cultural voltada para a acultura de matriz negra.  

Aquisição de livros
O processo de renovação do acervo bibliográfico da Palmares se

iniciou com a adesão a uma Ata de Registro de Preços em 2021,

possibilitando uma compra no valor de 250 mil reais. Ata de registro de

preços é um sistema de contratação de produtos inerente ao setor

público, que estabelece uma demanda por parte de uma instituição,

um fornecedor que é escolhido através de pregão eletrônico ou

concorrência, os descontos fixados para a entrega do produto e as

regras de aquisição. 

A vantajosidade desse modelo de compra é que permite a adesão de

outras instituições. 
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Esta ação também é conhecida como “carona”, o que requer

obrigatoriamente a anuência da instituição que criou a ata.

Neste caso específico, foi a ata nº 02 de 24/02/2021 da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná e do fornecedor de livros que foi

vencedor dessa desta ata, a MD Distribuidora de Livros Ltda.  Ambos

autorizaram a adesão da Palmares, e a distribuidora de livros se

comprometeu a oferecer os títulos pelo mesmo desconto praticado

junto à instituição criadora da ata, ou seja, a Universidade Tecnológica

Federal do Paraná. As editoras constantes nesta ata são: Grupo

Editorial Companhia das Letras; Editora Malê; Editora Mazza; Editora

Mostarda; Editora Selo Negro; Editora Vozes; Editora Ediouro; Editora

Perspectiva; Editora da EDUSFSCAR; Editora da UNESP; Editora 34;

Editora da EDUSP; Grupo Editorial da Editora Record. 

Amplitude temática e autoral
Nesse primeiro lote de aquisição, restrito aos títulos disponíveis nas

editoras constantes na Ata supracitada, já se efetiva o conceito central

da construção do acervo da Palmares. Absolutamente tudo o que as

editoras possuem sobre a temática negra será adquirido e colocado à

disposição dos futuros frequentadores do CEMA – Centro de Estudos

Machado de Assis.
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Parte 4
Listagem do

primeiro lote de
aquisição



Dirigido e supervisionado pelo bibliotecário Henrique Araújo, e com a

contribuição dos terceirizados Ísis Iung Vargas (arquivologia); Ana

Beatriz de Sousa Monteiro (biblioteconomia); e Michael Ironham

Frederickson de Souza Brito (logística), e da estagiária Poliana Kaori

Viana Takagi (arquivologia), o trabalho de preparação da listagem do

primeiro lote de aquisição resultou na que segue:  
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A equipe do CNIRC com o presidente da Palmares. Em sentido horário:

Poliana Kaori Viana Takagi; Ana Beatriz de Sousa Monteiro; Ísis Iung

Vargas; Marco Frenette; Sérgio Camargo; Gustavo Carvalho da Silva;

Guilherme Bruno; Henrique Araújo; Raila Alves; Michael de Souza Brito.




