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Profª. Clélia Brandão e Nêmora Rodrigues

Audiência no Conselho Nacional de Edu-
cação

A Pre-
sidente do 
Conselho 
N a c i o n a l 
de Educa-
ção – CNE, 
Professo-
ra Clélia 
B r a n d ã o 
Alvarenga 
Crave i ro , 
concedeu 
audiência 
à Presiden-
te do CFB, 
N ê m o r a 

Rodrigues, em Brasília no último dia 19 de novem-
bro. Na ocasião, foi apresentado ao CNE o Progra-
ma Mobilizador do Sistema CFB/CRB – Biblioteca 

Escolar: construção de uma rede de informação 
para o ensino público, o qual recebeu total apoio. A 
Professora Clélia Brandão comprometeu-se, inclu-
sive, a compartilhá-lo com os demais conselheiros, 
bem como divulgar o documento em reunião do 
Conselho Nacional de Educação, em fórum amplia-
do, quando participarão também representantes de 
conselhos estaduais e municipais de educação. 

Além do documento, Nêmora Rodrigues en-
tregou ao CNE uma cópia do DVD que contém 
exemplos de boas práticas no âmbito da educação 
pública no país e, infelizmente, de locais onde as 
condições das bibliotecas escolares são precárias 
e estão muito aquém do razoável. Essa realidade 
é apurada pelos Conselhos Regionais de Biblio-
teconomia em suas atividades de fiscalização ro-
tineiras. 

Segundo a presidente do CFB, “houve um aco-
lhimento não apenas de nossa presença no CNE, 
mas, sobretudo, de nossas ideias, o que é extre-
mamente importante na caminhada em defesa  de 
nossa causa.” 

Audiência na SEB/MEC

Os debates sobre as políticas públicas voltadas 
para o ensino público no Brasil, sobretudo o de-
senvolvimento do Plano Nacional da Biblioteca na 
Escola – PNBE do Ministério da Educação – MEC, 
foram temas  tratados na audiência que a Presi-
dente do CFB Nêmora Rodrigues manteve com a 
Secretária de Educação Básica – SEB, Profª Ma-
ria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, no último dia 
23 de novembro, em Brasília. Estiveram presen-
tes também ao evento o Prof. Marcelo Soares da 
Silva, Diretor de Políticas de Formação, Materiais 
Didáticos e de Tecnologias para a Educação Bási-
ca, e a Profª. Jane Cristina da Silva, Coordenado-
ra-Geral de Estudos e Avaliação de Materiais da 
SEB.  A partir dos diálogos mantidos anteriormen-
te com os Professores Marcelo Soares e Jane da 
Silva, em diversas oportunidades, estabeleceu-se 
uma agenda de trabalho em que o Sistema CFB/
CRB e o MEC elaborarão sugestões de padrões 
de bibliotecas a serem adotadas pela rede pública 
de ensino, nos moldes do Programa Mobilizador. 

A Presidente Nêmora Rodrigues comemorou o 
sucesso da audiência, pois percebeu a disposição 
da Secretária Maria do Pilar em efetivamente de-
senvolver esse projeto. O Prof. Marcelo Soares sa-

lientou a 
neces -
s i d a d e 
de ser 
incluída 
i g u a l -
m e n t e 
a ques-
tão das 
escolas 
rurais e 
de co-
m u n i -
d a d e s 
indíge-
nas. E 
Nêmora 
Rodrigues acrescentou que esse é um passo de-
cisivo para a construção da tão almejada rede de 
informação para o ensino público no país, “pois 
somente o órgão responsável pela definição de 
políticas para a educação, que é o MEC, tem a 
força de impulsionar e fortalecer a questão da 
biblioteca escolar do ensino público, e de tornar 
realidade o sonho de implantar a escola que for-
me cidadãos plenos, para uma sociedade justa e 
inclusiva”, definiu.

Profª. Maria do Pilar, Nêmora Rodrigues e 
o Prof. Marcelo Soares da Silva.


