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AGENDA 

A informação e a comunicação no cenário 

social atual 

A era digital e suas principais nuances... 

Como os bibliotecários podem ser protagonistas 

nesse novo cenário social? 



A informação e a comunicação no 

cenário social atual... 
 

Vive-se em um contexto tecnológico. 

Existe oferta de possibilidades de acesso à informação e à 
comunicação por meio das TIC, o que mudou nossa maneira de 

viver e de adquirir conhecimento. 

As tecnologias transformam o modo como compreendemos e 
representamos o tempo e o espaço à nossa volta. Sem nos darmos 

conta, o mundo tecnológico invade nossa vida e nos ajuda a viver 

com as necessidades e exigências da atualidade. Internet e serviços 
eletrônicos redimensionam nossa disponibilidade temporal e nosso 

deslocamento espacial (KENSKI, 2003,p. 31).  



 

 Vivemos na era de transformações, de 
interdependência global com a 
internacionalização da economia , 
configurando-se a “Economia Digital”, que se 
baseia no capital intelectual humano e nas 
redes, sendo que conhecimento e informação 
se transformam em meios de produção 
(TAPSCOTT, 1999). 

 São três os elementos básicos da noção de 
informação: 

 Tradução possível em sinais.  

 Codificação/Decodificação possível desses 
sinais em dados. 

 Transmissibilidade de dados mediante a 
interconectividade eletrônica. 

 

Fonte: blog.cedrotech.com 



 O panorama multifacetado aponta para a 

complexidade da realidade, pois agrega todos os 
aspectos nas dimensões intelectuais, religiosas, 

sociais e biológicas, ou seja, todos os fatos são 

interdependentes e interligados. 

 Os principais problemas atuais são sistêmicos, 

portanto, essa complexidade requer que 
reconheçamos que não contêm apenas 

diversidade, desordem, mas também leis, ordem e 

organização. 

Fonte: slideplayer.com.br 



 A sociedade atual sugere que as pessoas busquem 

construir seu conhecimento, sejam flexíveis, que 

saibam lidar com as necessidades de maneira 

criativa e que manifestem vontade de aprender, 

pesquisar e saber.  

 Há exigências de um perfil crítico, criativo, ético, 

reflexivo e que estejam preparados para  enfrentar 

os avanços contínuos da tecnociência, para as 

novas relações de trabalho e para as 

transformações sociais.  

 

   Assim, poderão atuar como agentes transformadores 

do saber de modo amplo e global, com consciência 

da realidade social, aptos a se defrontar com os 

problemas de seu ambiente natural e cultural. 

Em síntese... 

Fonte: marcelocanal.com.br 



A era digital e suas principais nuances... 

 A partir das condições do mundo contemporâneo, dos novos 

paradigmas, da consciência planetária, da globalização, 

chega-se  à era digital e seus impactos sobre a valorização da 

informação e do conhecimento, implicando em mudanças no 

modo de pensar/atuar das pessoas. 

 Vivemos na era da incerteza na qual, mais do que aprender 

verdades estabelecidas e indiscutíveis, é necessário aprender a 

conviver com a diversidade de perspectivas, com a relatividade 

das teorias, com a existência de múltiplas interpretações de 

toda informação, para construir, a partir delas, o próprio juízo ou 

ponto de vista (MORIN, 2001). 

 



Era digital -  também chamada de era 

da informação ou era tecnológica, é o 

período de tempo que começa logo 

após a era industrial.  

Uma era que otimiza fluxos de 

informações. 

Que produz tecnologias que mudam a 

forma de pensar, de  se comunicar e de 

atuar profissionalmente. 

Ressalta-se que essa era atual é, sem 

dúvida alguma, a ampliação da 

capacidade de armazenamento e 

memorização de informações, dados e 

formas de conhecimentos. 

 

Fonte: Google (2020) 



 [...] O computador interligado à Internet extrapolou todos os limites 

da evolução tecnológica ocorrida até então, pois rompeu com as 

características tradicionais dos meios de comunicação em massa 

inventados até o presente momento, enquanto o rádio, o cinema, a 

imprensa e a televisão são elementos considerados unidirecionais, ou 

seja, são meios de comunicação em que a mensagem faz um único 

percurso, do emissor ao receptor, os sistemas de comunicação que 

estão interligados à internet propiciam aos usuários que ambos, 

emissor e receptor interfiram na mensagem (RAMOS, 2014).  

 Mas, a informação continuará sendo uma massa de dados 

indiferenciados até que todas as pessoas tenham igualdade 

de oportunidades para tratá-la com discernimento e espírito 

crítico, analisá-la, selecionar seus diferentes elementos e 

incorporar aqueles que acreditem sejam mais significativos 

para a construção de conhecimento. 

  

Fonte:pt.pntree.com 



Portanto... 
 [...] Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo 

a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a aprender; a 

integrar o humano e o tecnológico; a integrar o individual, o 

grupal e o social. As mudanças qualitativas acontecem 
quando conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora 

todas as tecnologias (MORAN, 2000, p. 7).  

 Há uma variedade de informações que o tratamento 

digital proporciona, tais como: imagem, som, 

movimento, representações manipuláveis de dados 

e  sistemas (simulações), que por sua vez oferecem 

um quadro de conteúdos que podem ser objeto de 

estudos e pesquisas.  

 Na era digital, os paradigmas tradicionais são 

constantemente quebrados, tornando-se necessária 

uma nova reflexão frente aos novos meios de 

armazenamento e difusão da informação.    

Fonte: fia.com 



• Tem importância o acesso, a utilização e a 

produção do conhecimento, inerente ao 

percurso dos atores sociais envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem ao longo 

da vida. 

• O tema do acesso à informação é algo com 

que as pessoas se confrontam perante o 

volume de informação disponível, sobretudo 

na web, assim como a diversidade de 

recursos – bases de dados, bibliotecas 

digitais, plataformas virtuais etc. 

 

 

Fonte: innovationinsider.com.br 



 Há complexidade decorrente do volume de 

dados e informações contraditórios, falsos, 

fidedignos, incoerentes ou não, incompletos 

ou não, pertinentes ou sem nenhum 

significado ou relevância. 

 É preciso ser seletivo, com a capacidade de 

comparar, categorizar, representar, inferir, 

transferir e interpretar criticamente a 

informação disponibilizada em meio 

tradicional e eletrônico, transformando-a em 

novo conhecimento (BELLUZZO, 2005). 

 

 

Em síntese... 

São esses os 

nossos desafios 

na era digital, 

exigindo novas 

condutas, novas 

competências e 

protagonismo! 



Como os bibliotecários podem ser 
protagonistas nesse novo cenário social? 

 

 

Há uma proliferação de artigos nos últimos anos sobre o 

a profissão de bibliotecário no século XXI, mostrando 

que se trata de uma questão importante devido ao 

ambiente em mudança e desafiador que nós 

enfrentamos.  

Embora seja um processo natural para comunidades e 

profissões, mudar e evoluir tecnológica e 

cientificamente, as inovações conduziram a algumas 

mudanças fundamentais e acarretam novas tendências  

- a necessidade do protagonismo. 



Significado de protagonismo... 

 

 A palavra é formada pela junção dos termos proto, que significa 

primeiro ou principal, mais agon, que significa luta. 

 Na realidade, as pessoas reagem de formas diferentes diante das 

mesmas variáveis impostas pelo meio externo e esta reação auxilia na 

definição das consequências. 

 Cada um vive as decorrências de suas próprias escolhas – conscientes 

e inconscientes. Passar a responsabilidade para fora de si, além de 

diminuir o controle acerca dos resultados, gera sensação de 
impotência diante do que acontece. 

 O intuito de se responsabilizar pelos acontecimentos com o locus de 

controle interno não é fomentar sentimento de culpa – não é ele que 
ajuda a caminhar. A intenção é despertar outro sentimento: o de que 

cada um tem o poder de conduzir a vida em direção aos seus 

objetivos. 



 O protagonismo envolve um locus de controle- Ele determina como 

alguém encara e reage às coisas boas e ruins que lhe acontecem. Pode 

ser: externo ou interno. 

 
 Quem assume mais um locus externo deposita a 

responsabilidade de sucesso em fatores externos – 

como sorte, circunstâncias, economia, o trânsito, o 

chefe etc. Ou seja, se posiciona como coadjuvante 

de uma história ditada por outros fatores. 

 Já quem assume o locus interno de controle 

acredita que pode mudar seu destino. Dessa forma, 

busca sempre analisar sua contribuição para tudo 

que lhe acontece. E, assim, associa os resultados 

alcançados ao seu próprio esforço e competência. 

Se algo está errado, por sua vez, pensa no que 

pode fazer para reverter a situação. 
Fonte: Google (2020) 



Ciclo do protagonismo: o que envolve? 

 Atitude: fruto da disciplina e da visão inspiradora de futuro; quando você sabe 
exatamente aonde quer chegar e o que fazer para chegar lá, a atitude é o impulso 
necessário para transformar ideias em ações concretas; a atitude é um dos principais 
pilares do protagonismo. 
 
Proatividade: a necessidade de manter-se ativo, antecipando-se aos fatos, sempre 
vigilante, atento aos acontecimentos e com foco nas oportunidades; no ser humano 
proativo, a ação é sempre mais forte do que a reação. 
 
Significado: a vida não é só trabalho e o trabalho não é toda a sua vida, portanto, 
sentido de contribuição e sentido de realização são componentes essenciais para quem 
deseja ir além da sobrevivência pura e simples. 
 
Repensar: a realidade é o que ela é, nem sempre o que você gostaria que fosse, 
portanto, é necessário repensar continuamente suas ideias e suas ações; se você não 
está contente com o está recebendo, deve repensar sobre o que está oferecendo. 
 

Fonte: Google (2020) 



Ciclo do protagonismo: o que envolve? 

 Assumir responsabilidades: ser íntegro, assumir as consequências dos seus atos 

e omissões. 

 Realizar mais: reclamar menos e realizar mais, para se tornar parte integrante 

de uma classe dos otimistas responsáveis;  

 Ser você mesmo: mais do que disciplina e conhecimento, isso exige coragem; 
num mundo impactado por inúmeras propagandas diárias querendo que 

você seja tudo, menos o que você deseja ser, manter autenticidade é um 

verdadeiro desafio. 

 Ampliar os horizontes: quanto mais você se atualiza, mais experimenta o 
conhecimento e mais apto se torna para o debate; o conhecimento liberta, 

abre novas perspectivas, amplia a visão de mundo... 

 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: um cenário... 

 

 

 Transformação de recursos e serviços em formatos digitais para apoiar o ensino, 

aprendizagem e a pesquisa. 

 Criação de novos produtos de conhecimento como portais e sites temáticos específicos 

de apoio ao ensino e aprendizagem, com a  reorientação dos espaços físicos e a 

expansão dos espaços e recursos virtuais para apoiar o uso de metodologias criativas e 

as mudanças nos processos didático-pedagógicos. 

 Em termos de pesquisa, a convergência de aumentos exponenciais em 

armazenamentos de computação, sensores online e banda larga. 

 Ter ciência do fato de que a preservação da informação e do conhecimento passa a ser 

uma das funções-chave para: 

Garantir qualidade, integridade e curadoria de informações de pesquisa digital. 

Sustentabilidade dos ambientes de serviço digital em evolução.  

União de disciplinas e paradigmas para conhecer, compreender e arquivar 

dados de pesquisa, garantindo o acesso universal da informação e a 

construção de conhecimento in continuum. 



Adaptado de 
http://librarysciencedegree.usc.edu/resources/in
fographics/digital-librarian-ig 

Renovar itens 

online 

Localizar e 

solicitar itens 

Gerenciar 

preferências 

de email 

Verificar o 

status das 

solicitações 

Salvar 

pesquisas de 

bases de 

dados... 

Modificar as 

informações 

pessoais etc. 

Gestão de 
atividades 

online 

Acesso às 
coleções e 

arquivos 
digitalizados 

Circulação 

 de 
materiais 
digitais 

Aplicativos 

WIFI 
disponível 

BIBLIOTECÁRIOS NA ERA DIGITAL 



Alguns 

Desafios... 

Gerenciar restrições 
de editoras (e-

books e materiais 
digitais) 

Melhorar o 
acesso às 

TIC 

Aumentar a 
colaboração com as 

bases de dados e 
outras bibliotecas – 

maximizar o acesso e 
uso da informação 

Atualização 
com os 
últimos 

avanços na 
mídia digital 

Adaptado de 

http://librarysciencedegree.usc.edu/resources/infographics/digital-librarian-ig 

BIBLIOTECÁRIOS NA ERA DIGITAL 

Principais Desafios 



O bibliotecário protagonista: 

alguns aspectos... 

Desempenhar as mesmas funções, porém, 

adaptadas  às novas mídias e às necessidades 

dos usuários e das novas estruturas sociais. 

CURADOR 

Selecionar 

e manter 

os 

materiais 

físicos 

CURADOR DIGITAL 

Prover acesso aos 

materiais 

eletrônicos e 

físicos 

Ter conhecimentos 

especializados 

sobre bases de 

dados e 

repositórios digitais 

Avaliar materiais 

eletrônicos e 

licenças de 

aquisição 

GUIA/ 

EDUCADOR 

DIGITAL 

Mediação 

da 

informação 

RELAÇÕES 

PÚBLICAS 

Preservar 

conexões 

com os 

usuários e 

outras  

bibliotecas 

RELAÇÕES 

PÚBLICAS DIGITAL 

Desenvolver 

relacionamentos 

com editores 

eletrônicos, 

gestores de bases 

de dados e 

repositórios, 

promover eventos 

virtuais,  fazer 

parcerias com 

outras bibliotecas 

para ampliar o 

acesso  aos 

conteúdos e o 

compartilhamento 

Adaptado de 
http://librarysciencedegree.usc.edu

/resources/infographics/digital-
librarian-ig 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: quais os 
requisitos? 

 Portanto, para permitir a busca digital, curadoria, preservação e 

compartilhamento de conhecimento, os bibliotecários na era digital precisam 

refletir um ambiente de serviço que abranja a digitalização, publicação 

eletrônica, web2, 3 e 4.0, mídia social, acesso aberto e uma série de outras 

tecnologias em rápida evolução. 

 Ao longo da transformação digital, esses desenvolvimentos e inovações 

impactam nos perfis de conhecimento e habilidades dos bibliotecários  que 

atuam em bibliotecas universitárias. 

 Em estudo que investigou as habilidades e a competência que são necessárias 

para que os bibliotecários exerçam o protagonismo de forma  eficaz e eficiente 

no trabalho na era digital, concluiu que devem ser capazes de exercer 

dinamicamente "habilidades pessoais, genéricas e disciplinares específicas. 

(NONTHACUMJANE, 2011, p. 280-286 ) 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: habilidades, 
competências e novas posturas... 

 Mistura de conhecimento disciplinar, habilidades genéricas e competências pessoais. 

 O conhecimento disciplinar ainda tem uma presença forte na lista de competências 

procuradas. 

 Habilidades genéricas estão sendo cada vez mais enfatizadas como requisitos de 

competências prioritárias. 

 Habilidades pessoais são consideradas importantes, mas ficam para trás em termos de 

conhecimento disciplinar e habilidades genéricas. 

 Forte demanda por habilidades em informação e tecnológicas associadas , em especial 

aos aplicativos na era digital. 

Fonte: Google (2020) 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: habilidades,  
competências e novas posturas... 

 É preciso nos transformar para atuarmos de forma eficaz, compreendendo o 
impacto das mudanças na vida pessoal e na atuação profissional. Este 
modelo requer saber pensar, encontrar soluções e agir de acordo com as 
exigências de um mundo digital. 

 

 Adotar postura de trabalho voltada para novas ideias, passando a encarar 
problemas como parte das soluções.  

 

 Usar a criatividade, valorizando o potencial para a competência, 
responsabilidade e ação. 

 

 A ênfase na gestão é a necessidade de aperfeiçoar continuamente os 
processos/atividades, mediante o aprendizado e inovação permanentes. 

 



Ações do 

bibliotecário 

protagonista na 

biblioteca 

universitária  

Dimensões 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

 

Atitudes 

  

  

  

  

 

Ação Individual 

Avaliação de indicadores; 

Bases de dados; 

Domínio da área de 

atuação; 

Experiência na área; 

Experiência profissional; 

Fontes de informação; 

Fontes especializadas; 

Outros idiomas; 

Tecnologias da 

informação e 

comunicação; 

Mídia digital; 

Transformação digital; 

Sustentabilidade. 

 

Adaptação; 

Atuar em rede e 

em equipe; 

Capacidade de 

síntese; 

Comunicação; 

Curiosidade; 

Acesso e Seleção 

da informação; 

Criatividade. 

Aprendizagem 

contínua; 

Comprometimento 

profissional; 

Cumprimento de 

prazos; 

Ética; 

Iniciativa; 

Necessidade de 

atualização; 

Organização; 

Persistência; 

Proatividade; 

Responsabilidade. 
  

Fonte: 
Adaptado de 
Santos, R.B. 
Perfil do 

bibliotecário 
universitário... 
(Dissertação-
Mestrado) 
Brasília, UnB, 
2017. 



Ações do bibliotecário 

protagonista na 

biblioteca universitária  

Dimensões 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

 

Atitudes 
  

  

  

  

 

 

 

 

Ação de apoio 

Bases de dados; 

Domínio do tema; 

Especialidade; 

Estratégias de pesquisa; 

Fontes de informação; 

Necessidades do usuário; 

Orientação/Educação; 

Publicações relevantes da 

área; 

Tecnologias da 

informação e da 

comunicação; 

Transformação digital;  

Sustentabilidade. 

 

Atualidade; 

Compreensão; 

Criatividade; 

Diálogo; 

Efetividade; 

Ensino; 

Gestão; 

Mediação; 

Negociação; 

Perspicácia; 

Proatividade; 

Relacionamento. 

Diálogo; 

Disponibilidade; 

Empatia; 

Feedback; 

Imparcialidade; 

Paciência; 

Persistência; 

Proatividade; 

Responsabilidade; 

Simpatia; 

Compartilhamento; 

Ética. 

Fonte: 
Adaptado de 
Santos, R.B. 
Perfil do 
bibliotecário 
universitário... 

(Dissertação-
Mestrado) 
Brasília, UnB, 
2017. 



Ações do bibliotecário 

protagonista na biblioteca 

universitária  

Dimensões 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

 

Atitudes 
  

  

  

  

 

Ação estratégica 

Avaliação de impacto; 

Conhecimento institucional; 

Gestão administrativa e de recursos; 

História institucional; 

Instituições parceiras; 

Missão, visão e objetivos 

institucionais; 

Normativos; 

Planejamento estratégico; 

Políticas institucionais; 

Políticas públicas; 

Agenda 2030/ODS 

Acordo de 

cooperação/Parceria; 

Avaliação; 

Desenvolvimento de 

projetos; 

Flexibilidade; 

Planejamento; 

Relacionamento com 

as áreas; 

Troca de experiências; 

Visão estratégica. 

Atuar em rede e em 

equipe; 

Colaboração; 

Comprometimento; 

Disseminação do 

conhecimento; 

Divulgação de 

resultados; 

Participação em 

projetos, comitês, etc.; 

Procurar apoio 

institucional; 

Responsabilidade social. 

Fonte: 
Adaptado de 
Santos, R.B. 
Perfil do 

bibliotecário 
universitário... 
(Dissertação-
Mestrado) 
Brasília, UnB, 
2017. 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: habilidades, 
competências e novas posturas... 

 Deve-se reconhecer que a era digital criou  também uma nova forma de 

se comunicar e de gerar conhecimento. 

 

 Principais desafios da comunicação na era digital são: 

• Atender à agilidade, conveniência e dinamismo exigidos pela internet. 

• Filtrar o  excesso de informações que surgem a cada instante, incluindo as Fake News. 

• Saber como se comunicar no mundo virtual, incluindo a prevenção nas crises. 

• Estar atualizado sobre novos conceitos, ferramentas e tendências que surgem no dia a 

dia. 

É preciso conhecimento técnico, estratégico, 

responsabilidade, ética, bom senso e 

protagonismo. 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: habilidades, 
competências e novas posturas... 

Focando no olhar para os bibliotecários em tempos digitais, é 

possível pensar em uma equação que representa os pilares para 

o desenvolvimento do protagonismo + 
OUTROS 

BIBLIOTECA 

EU 

 É necessário que as lideranças se reinventem e aprendam novas  

habilidades e competências para acompanhar a evolução em ritmo 

 de Revolução 4.0, porque: 
 

 Palavras como transformação, agilidade, impacto e protagonismo, que 

ouvimos devem deixar de ser apenas conceitos, para tornarem-se ações, pois 

só assim as bibliotecas universitárias terão condições de seguir adiante no 

ambiente digital. 

 Ser protagonista implica na tomada de posição enquanto sujeito social ativo, 

que age e reage com e em relação ao outro (presente ou não na cena da 

ação) e à instituição. 

 O protagonista é aquele que age, que reage, que se ergue, que se coloca 

em relação aos interesses do bem comum. 

  

+ 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: 

habilidades, competências e novas posturas... 

 O protagonismo requer que não se aprenda mais apenas verdades 

estabelecidas e indiscutíveis, mas também se aprenda a conviver com a 

diversidade de perspectivas, com a relatividade das teorias, com as múltiplas 

interpretações de mesma informação ou do mesmo fenômeno.  

 Além disso, é preciso aprender a construir o seu próprio ponto de vista, ou seu 

juízo próprio, que possivelmente será único em uma diversidade de vários outros 

pontos de vista, sendo, muitos deles, inclusive, contraditórios.  

 Atualmente, aceita-se que tem importância no cenário social, despertar dúvidas, 

questionar, dialogar, construir, descobrir e tantas outras formas possíveis.  

 Afinal, "ninguém pode prever quais os conhecimentos específicos que os 

cidadãos precisarão dominar dentro de 10 ou 15 anos para poder enfrentar as 

demandas sociais que lhes sejam colocadas" (POZO, 2004, p.36).  

 Essa é uma das afirmativas que estamos enfrentando e que constituem nossos 

desafios como bibliotecários partícipes e atores sociais que devemos ser. 



Protagonismo & bibliotecas universitárias: 
diretrizes e políticas... 

 O próprio caráter social da informação, que resulta da ação humana de colocar em 

comum, de compartilhar, de busca do encontro com o outro, que a retomará em 

outro agir, em outra ação e reação, sinaliza que esse movimento informacional 

constitui-se em contributo ao nascimento da ação e comportamento protagonista. 

 Nesse cenário, ainda é preciso mencionar quais as diretrizes e políticas a serem 

adotadas pelas pessoas e organizações para uma questão de importância – a 
sustentabilidade – em meio às turbulências ambientais que a Transformação Digital e 

a Revolução 4.0 trazem consigo para a sociedade em níveis local, regional e global.  

 A questão da sustentabilidade está envolvida com o protagonismo bibliotecário e 

implica em reconhecer a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 

dimensões, o combate às desigualdades dentro dos e entre os países, a preservação 

do planeta, a criação do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável 

e a promoção da inclusão social e esses elementos estão vinculados uns aos outros, 

sendo interdependentes.  

 Para tanto, é importante que o protagonismo nas bibliotecas universitárias esteja 

apoiado na Agenda 2030 e nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 



FINALIZANDO... 

 

 Mais do que um profissional que usa a informação como um bem produtivo 
fundamentando-se nas teorias e práticas da criação, acesso, validação, 

organização, transmissão, pesquisa e difusão da informação, gerência da 
informação, os bibliotecários protagonistas nas bibliotecas universitárias devem 

ser conhecidos por se caracterizarem como gestores do conhecimento, por se 

apoiarem em tomadas de decisão, exporem ideias e conceitos, por terem seu 

foco no intelecto 

 Os bibliotecários protagonistas utilizam-se da Competência em Informação e 

Midiática para realizarem seu trabalho de modo que a gestão das atividades 

organizacionais na era digital influencie nos processos e produtos profissionais 

com fins inovadores e na sociedade como contribuintes de uma coletividade, 
exercendo sua cidadania e aprendizado ao longo da vida... 

 
 Vamos agir pensando como Cora Coralina  : 

“O que vale na vida não é o ponto de 

partida e sim a caminhada. Caminhando e 
semeando, no fim terás o que colher”... 
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