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A encantadora cidade de Gramado no Rio Grande 
do Sul-RS sediou o II Encontro Nacional de Bibliote-
cas Públicas e Escolares, promovido pelo Sistema 
CFB/CRB em dezembro de 2009. Em meio ao ce-
nário mágico do Natal Luz, os cerca de 300 partici-
pantes comungaram de um grande sonho que vem 
se transformando em realidade: a biblioteca escolar 
como objeto dos debates e das ações em direção do 
seu fortalecimento, a partir das atividades desenca-
deadas pelo Programa Mobilizador.  

“A biblioteca escolar e a pública são complemen-
tares e devem ter sua capacidade de atendimento e 
acolhimento ao cidadão de forma ampliada, oferecen-
do serviços e espaço para o exercício da cidadania 
plena”, opina a presidente do CFB, Bibliotecária Nê-
mora Rodrigues, que fez um retrospecto dos resulta-
dos alcançados no primeiro ano, após o lançamento 
do Programa, em setembro de 2008, bem como uma 
projeção das próximas etapas a serem implementa-
das. Nêmora avalia que “somente quando ambas es-
tiverem fortalecidas, ou seja, quando as bibliotecas 
públicas e as escolares conquistarem a atenção por 
parte de seus mantenedores, com as condições de 
funcionamento e, principalmente, do provimento de 
pessoal capacitado, poderemos considerar que há 
bibliotecas em funcionamento no real significado da 
palavra.” 

Nesse sentido, o Conselho Regional de Biblio-
teconomia da 10ª Região, CRB-10, vem atuando 
na promoção do Fórum Gaúcho pela Melhoria das 
Bibliotecas Escolares, o qual teve dez edições em 
2009. Os encontros mensais realizados sob a coor-
denação da vice-presidente do CRB-10, Loiva Sera-
fini, realizaram-se tanto em Porto Alegre, quanto em 
municípios do interior do estado. 

Com a proposta de descentralizar os eventos e 
oportunizar a ampla participação de um público com-
posto por bibliotecários e professores das redes pú-
blicas  municipais e estadual de ensino, estudantes 
e docentes de Biblioteconomia, escritores, além de 
autoridades ligadas à educação e à cultura, contabili-
zou-se a presença de cerca de mil pessoas. As apre-
sentações em forma de painéis abordaram temas 
como a dinamização de bibliotecas escolares; a pre-
paração para a Conferência Nacional de Educação; 
a WEB 2.0 em bibliotecas escolares; acessibilidade 
à informação, leitura e bibliotecas; o lançamento da 

Frente parlamentar de leitura da Câmara de Verea-
dores de Porto Alegre; a importância das bibliotecas 
escolares – relato do escritor Carlos Urbim – patrono 
da Feira do Livro de Porto Alegre; o Programa Mobi-
lizador do Sistema CFB/CRB e realidade das biblio-
tecas escolares no Brasil; a biblioteca escolar como 
centro de leitura e pesquisa da escola, dentre outras. 

Conforme a bibliotecária Loiva Serafini, “a reunião 
desses esforços demonstra que é possível agir pelo 
fortalecimento das bibliotecas públicas e escolares, 
com destaque ao apoio e à parceria da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação-Fabico/UFRGS, o 
que comprova que a motivação resulta em melhorias 
para a sociedade.” O encerramento das atividades 
no ano culminaram com o encontro nacional em Gra-
mado, quando ocorreram também depoimentos co-
moventes como o do pintor de paredes residente em 
Taquara-RS, que mantém uma biblioteca comunitária 
e dedica suas horas vagas a proporcionar o acesso 
à literatura a pessoas que não dispõem de condições 
de frequentar outras bibliotecas e que afirma: “eu 
quero contribuir para que as crianças e jovens não 
passem pelas dificuldades que eu passei, por ter sido 
alfabetizado somente aos 16 anos.”  

Também em Gramado, a coordenadora da Co-
missão de Bibliotecas Escolares do CRB-8, Rosana 
Telles, apresentou a palestra – Bibliotecas escola-
res: um modelo e uma inspiração, quando foram re-
latadas duas experiências de criação de bibliotecas 
escolares realizadas pela palestrante na Biblioteca 
do Ensino Infantil e Fundamental – Associação Es-
cola Graduada, em SP e Projeto Biblioteca Aprendiz 
– Centro Comunitário Ludovico Pavoni, também em 
São Paulo. 

O vice-prefeito de Gramado, Luia  Barbacovi, as-
sumiu a proposta de transformar a cidade na Capital 
Brasileira da Biblioteca Escolar e sediar a terceira 
edição do Encontro Nacional em 2010. Nêmora Ro-
drigues sintetiza o evento: “não haveria melhor cená-
rio para sediar o encontro do que Gramado, pois essa 
cidade possui o encantamento e todos os atributos 
para despertar o amor pela leitura e pela pesquisa 
representados pela missão da biblioteca escolar. Ou 
seja, aqui se reúnem exemplos de trabalho, de de-
dicação e de realização de sonhos, o que tão bem 
ilustra a missão da biblioteca escolar ideal pela qual 
tanto lutamos e que a sociedade brasileira merece”.

Encontro Nacional de Biblioteca Escolar em Gramado 

Loiva Serafini, Nêmora Rodrigues, Rosana 
Telles, representante do CRB-14, e 

colegas do município de Santo Antônio da 
Patrulha-RS

Representantes do Sistema CFB/
CRB, professoras da Fabico/UFRGS 

acompanhadas pela bibliotecária 
Fernanda Melchiona, vereadora de 

Porto Alegre.

Exposição de materiais de divulgação do Fórum 
Gaúcho.


