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3 de novembro de 2009 Brasília, DF, Ano 2, Especial

Fórum Gaúcho pela Melhoria das Bibliotecas Escolares
A Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues participou da 

III reunião do Fórum, quando foram divulgadas as ativida-
des de implantação do Programa Mobilizador do Sistema 
CFB/CRB – Construção de uma rede de informação para 
o ensino público, no país. A explanação enfocou principal-
mente dois aspectos estratégicos nesse estágio de de-

senvolvimento do 
Programa. O pri-
meiro, concernen-
te às tratativas jun-
to ao Ministério de 
Educação – MEC, 
envolvendo um 
grande processo 
de articulação na-
cional com vistas 
à sensibilização 
de secretários 
municipais e esta-

duais de educação e cultura, assim como todas as autori-
dades com possibilidade de contribuição para viabilizar os 
objetivos do Programa. O segun-
do, com vistas a estabelecer as 
estratégias capazes de assegurar 
a continuidade dessas ações, por 
meio de legislação federal, muni-
cipal e estadual. Quanto ao último, 
o Sistema CFB/CRB oferece um 
anteprojeto de lei de criação de 
sistemas de bibliotecas escolares 
nas diferentes esferas do poder 
público, além de promover audi-
ências públicas nas câmaras mu-
nicipais e assembléias legislativas 
estaduais, para debater o tema e 
buscar apoio parlamentar. Os bibliotecários e professores 
municipais da rede escolar presentes ao Fórum relataram 

as experiências 
positivas ocorri-
das nas biblio-
tecas escolares 
de municípios 
do Rio Grande 
do Sul. Partici-
param, também, 
escritores de 
literatura infan-
til, animadores 
culturais e foram 
expostos mate-

riais e técnicas de 
ativação cultural 
nessas bibliote-
cas. 

As professo-
ras da FABICO/
UFRGS, Eliane 
Moro e Lizanda 
Estabel, apresen-
taram os recur-
sos da WEB 2.0 
disponíveis para 
a construção de blogs e utilização de recursos de tecno-
logias da informação disponíveis para auxiliar e qualificar 
o trabalho da biblioteca escolar. A vereadora de Porto Ale-
gre Fernanda Melchiona, única parlamentar bibliotecária 
no país, participou do encontro e divulgou o lançamento 
da Frente Parlamentar Municipal pela Biblioteca Escolar 
na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Outro pon-
to altamente positivo é que o Fórum mantém um blog 
na Internet, disponível em: http://bibliotecaets.blogspot.

com/2009/08/iii-forum-gaucho-
pela-melhoria-das.html, mantido 
pela Escola Técnica em Saúde, 
vinculada ao Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre – HCPA.

“A continuidade e o incre-
mento das atividades do Fórum 
são exemplos de articulação 
a ser seguido em todo o país”, 
destaca Nêmora. E continua: 
“assim como as experiências 
apresentadas comprovam que a 
integração da biblioteca escolar 
no projeto pedagógico da escola 

é fundamental para uma melhor exploração do potencial 
de recursos dessa biblioteca, revertendo em benefícios 
para o aprendi-
zado escolar”. 
Acrescenta, ainda, 
que “o sucesso do 
Programa está di-
retamente condi-
cionado a articula-
ções como essas, 
parabenizando o 
CRB-10, a FABI-
CO/UFRGS e to-
dos os integrantes 
do Fórum”.
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