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Divulgados os Padrões para Biblioteca Escolar
O diagnóstico realizado pelo Grupo
de Estudos de Biblioteca Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais (GEBE/
UFMG), referente aos padrões para biblio-

A Profa. Bernadete Campello e a Presidente do CFB, Nêmora
Rodrigues com o exemplar dos padrões, em Belo Horizonte.

tecas escolares no Brasil, foi apresentado
ao Sistema CFB/CRB por sua coordenadora, a Profa. Bernadete Campello. O estudo
intitulado “Biblioteca escolar como espaço
de produção do conhecimento – Parâmetros para criação e avaliação de bibliotecas
escolares”, originou-se de parceria firmada
com o CFB, e constitui importante parâmetro para as ações a serem desenvolvidas
em prol da educação. A expectativa por
esses resultados eram muito grandes, devido à aprovação da Lei n. 12.244 em maio
de 2010, e pela inexistência desses parâmetros em nível nacional. Em todas as
oportunidades em que se discutem os temas relacionados às bibliotecas escolares,
surgem de imediato questões como a determinação de uma série de requisitos necessários à implantação desses equipamentos e dos respectivos serviços, dadas
as peculiaridades da realidade educacional
do país. Dúvidas de ordem técnica, de espaço, acervo e serviços, dentre outros,

pontuam essas discussões e geram divergências compreensíveis justamente
pela ausência de tais padrões. Assim, o
trabalho executado com excelência e dedicação pelo GEBE vem suprir a lacuna
existente e contribui definitivamente para
superar as dificuldades comuns tanto à
rede pública, quanto à rede privada de
ensino. O evento ocorreu em Belo Horizonte-MG e contou com a presença dos
conselheiros federais e dos representantes de conselhos regionais de Biblioteconomia, assim como dos demais integrantes do GEBE, oportunidade em que foram discutidos detalhadamente aspectos
das recomendações oferecidas pelo grupo de estudo. A professora Bernadete
Campello destacou a flexibilidade do estudo, o qual encontra-se aberto a contribuições e afirmou que o trabalho será
publicado em breve, assim como um artigo que divulgará a metodologia utilizada,
com vistas a fundamentar e melhor ilustrar a proposta. A Presidente do CFB,
Nêmora Rodrigues, agradeceu a valiosa
contribuição e salientou o momento histórico vivenciado pelo Sistema CFB/CRB
que passa a contar com tão qualificada
ferramenta, inclusive para o exercício
das atividades de fiscalização, além de
dispor de argumentação embasada e
qualificada para apresentar aos órgãos
competentes como Ministério da Educação (MEC) e demais dirigentes municipais e estaduais de educação no Brasil.
A professora Bernadete Campello reforçou a parceria estabelecida e sinalizou o
interesse do grupo na continuidade das
ações conjuntas.
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CFB apresenta os Padrões para Biblioteca Escolar ao MEC
Em reunião com o professor Marcelo
Soares Pereira da Silva, diretor de Políticas
de Formação, de Materiais Didáticos e de
Tecnologia para a Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC), em Brasília, foi
entregue o documento contendo os padrões
para biblioteca escolar. O CFB, representado
pela presidente Nêmora Rodrigues e pelas
diretoras Georgete Lopes Freitas e Célia Simonetti Barbalho, apresentou o trabalho realizado pelo (GEBE/UFMG), sob a coordenação
da professora Bernadete Campello. A reunião
contou, também, com a participação da professora Jane Cristina da Silva, coordenadora
geral de Estudos e Avaliação de Materiais
Didáticos da Secretaria de Educação Básica
(SEB/MEC). A presidente Nêmora afirma que
os padrões, que resultam de uma parceria do
CFB com o GEBE, constituem o passo decisivo para a implantação dessas bibliotecas
na rede pública de ensino. E acrescenta
“aguardamos com muita expectativa o acolhimento do trabalho pelo MEC”. O professor
Marcelo Soares agradeceu o empenho do
CFB, parabenizou pela aprovação da Lei n.
12.244/2010 e comprometeu-se em levar o

Diretora Georgete Freitas, Professores Jane Cristina e Marcelo
Soares, a presidente Nêmora Rodrigues e a diretora Célia Barbalho, no MEC em Brasília.

material ao conhecimento da Secretária de
Educação Básica, professora Maria do Pilar
Lacerda e Silva. A professora Jane Cristina da Silva apontou que os padrões poderão balizar, inclusive, os editais a serem
lançados pelo MEC para construções de
bibliotecas. O CFB vem fazendo essas tratativas com o MEC desde 2008, no sentido
de contribuir para a melhoria das bibliotecas escolares no país e agora vê com
imensa satisfação o avanço alcançado.

Bibliotecário:
Você tem um compromisso com o Censo Profissional!
O CFB iniciou o processo, agora faça a sua parte, preencha seu cadastro.
Acesse: www.cfb.org.br
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