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O Sistema CFB/CRB apresentou a Exposição “Bi-
blioteca Escolar: tudo começa aqui!“, de 17 a 26 de 
novembro de 2009, na Câmara dos Deputados, em 
Brasília. A proposição resultou de uma audiência pú-
blica ocorrida na Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara, com o objetivo de apresentar o modelo 
de biblioteca escolar a ser adotado nas escolas bra-
sileiras para os níveis infantil, fundamental e médio, 
estabelecendo as suas características e a necessi-
dade de sua adequação aos propósitos de cada fase 
escolar.

Essa biblioteca deve estar inserida no projeto 
pedagógico da escola e oferecer ao aluno acesso à 
pesquisa com vistas a ampliar os conteúdos curri-
culares, assim como despertar o estudante para o 
infinito prazer da leitura. Para além da contribuição 
à formação do aluno, a biblioteca escolar deve se 
constituir no espaço público de inserção do ser hu-
mano numa sociedade mais justa e servir de elemen-
to para a construção de uma cidadania plena.

Durante esses dias, segundo relatou a bibliote-
cária Nêmora Rodrigues, presidente do Conselho 
Federal de Biblioteconomia, os visitantes se deslum-
braram com um ambiente agradável e lúdico criado 
especialmente para demonstrar o quanto pode e 
deve ser aprazível o espaço da biblioteca escolar. 
“Foi muito interessante observar a expressão de 
adultos e crianças fascinados pelo mundo da cultura. 

Os alunos sentaram-se no chão, ouviram histórias, 
participaram e interagiram com os animadores cultu-
rais. Os professores vieram nos consultar como obter 
uma biblioteca assim, porque não há bibliotecas em 
suas escolas”, afirma a presidente. 

Os parlamentares que visitaram a exposição fica-
ram sensibilizados com a possibilidade de poderem 
propiciar aos estudantes das escolas públicas brasi-
leiras uma biblioteca verdadeiramente equipada.

O saldo da exposição é altamente positivo. Aliás, 
tão positivo que o CFB já está recebendo solicitações 
para que a exposição torne-se itinerante. E assim 
será: o Conselho Federal de Biblioteconomia preten-
de levá-la a todo o Brasil.

Conclui a presidente Nêmora “que esta se cons-
tituiu numa oportunidade singular para o Sistema 
CFB/CRB. Apresentar um modelo de biblioteca es-
colar para a rede pública de ensino, enfocando as 
possibilidades ilimitadas de acesso ao conhecimento 
que ela pode oferecer, desde que seja adequada ao 
público a que se destina e, principalmente, conte com 
pessoal qualificado para a prestação de serviços é o 
ideal. E é por esse ideal que temos lutado, no senti-
do de sensibilizar as autoridades sobre a importância 
da biblioteca escolar na formação do aluno e, conse-
quentemente do cidadão brasileiro. O parlamento, a 
casa do povo, certamente é o local apropriado para 
essa exposição”.

Além do ambiente físico criado, das atividades lú-
dicas e culturais, foi disponibilizado um ambiente vir-
tual na Internet, por meio de um blog, apresentando a 
todos as possibilidades de interação da biblioteca es-
colar com as pessoas, tecnologias e conteúdos infor-
macionais presentes na web www.bibliobairro.com.
br/sitebsb. Para tanto, o CFB contou com o apoio do 
Colégio Marista de Brasília, da Biblioteca da Câma-
ra dos Deputados, das empresas Biccateca e Modal 
Networks, da Associação de Bibliotecários do Distrito 
Federal - ABDF e do Conselho Regional de Bibliote-
conomia da 1a Região - CRB-1 (DF/GO/MT/MS).
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