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Biblioteca Escolar: tudo começa aqui! 

O Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais 
de Biblioteconomia apresenta a exposição “Biblioteca 

Escolar: tudo come-
ça aqui”, que acon-
tece de 17 a 26 de 
novembro, no hall 
da Biblioteca Pedro 
Aleixo, no Anexo 
II da Câmara dos 
Deputados, em Bra-
sília. O evento é re-
sultado de audiência 
pública promovida 
pela Comissão de 
Educação e Cultura 
da Casa, com o ob-
jetivo de apresentar 
o modelo de biblio-
teca escolar a ser 
adotado nas escolas 
brasileiras, para os 
níveis infantil, funda-

mental e médio. 
A “biblioteca ideal”, é como está sendo chamado  o 

protótipo da biblioteca a ser montada na Câmara, deve 
estar inserida no projeto pedagógico da escola e oferecer 

aos alunos amplo acesso às pesquisas, com vistas a am-
pliar os conteúdos curriculares e despertar nos estudan-
tes o infinito prazer da leitura. 

Além da contribuição à formação do aluno, a biblioteca 
escolar deve se constituir em espaço público de inserção 
do ser humano, numa sociedade cada vez mais justa e 
servir de elemento para a construção da plena cidadania. 

Segundo a presidente do CFB, Bibliotecária Nêmo-
ra Rodrigues, “esta é uma oportunidade singular para a 
sociedade conhecer um modelo ideal de biblioteca para 
a rede pública de ensino, que busque enfocar as possi-
bilidades ilimitadas de acesso ao conhecimento que ela  
pode oferecer, sendo adequada ao seu público e contan-
do com pessoal habilitado e qualificado para a prestação 
de serviços adequados”. 

Em sua trajetória o Sistema CFB/CRB vem sempre lu-
tando para sensibilizar as autoridades brasileiras sobre a 
importância da biblioteca escolar na formação de crianças 
e jovens e, consequentemente, de cidadãos brasileiros. 
“O parlamento, a casa do povo, certamente é o local mais 
apropriado para essa exposição”, conclui Nêmora Rodri-
gues. 

Para a realização desta exposição o Sistema CFB/
CRB contou com o apoio da Deputada  Federal da Bahia 
Alice Portugal. 
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