
        A pesquisa promovida pelo Ministério da Cultura (MinC) sobre 
a situação das bibliotecas públicas, a partir da contratação da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), apresentou resultados plenamente 
conhecidos pelo Sistema CFB/CRB. Presentes na audiência para 
divulgação dos resultados no auditório do Ministério em Brasília, as 
Diretoras do CFB Nêmora Rodrigues, Georgete Lopes Freitas e 
Célia Simonetti Barbalho constataram que não havia novidades no 
diagnóstico realizado. A Presidente Nêmora afirmou “Os dados não 
nos surpreendem, apenas comprovam mediante a metodologia 
adequada, que a situação de nossas bibliotecas públicas é muito 
grave.” Destaca, entretanto, que “Esse quadro é desafiador e ne-
cessita ser transformado. De parte do Sistema CFB/CRB, estamos 
dispostos a oferecer a contribuição necessária para que essa altera-
ção venha a ocorrer no menor prazo possível.” Conforme revelado, 
o percentual de bibliotecários responsável por essas unidades é 
mínimo, havendo inclusive pessoal sem nível superior respondendo 
pela direção, representando uma séria irregularidade. 
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Oferta de serviços   

        Dentre os serviços oferecidos pelas bibliotecas públicas, encon-
tram-se a ativação cultural que inclui a contação de histórias, rodas 
de leitura e dramatizações literárias. No entanto, é preciso ressaltar 
que as funções de promoção da leitura, embora fundamentais à for-
mação de novos leitores e disseminadoras do gosto pela literatura, 
não constitui finalidade única desse tipo de biblioteca. Há inúmeros 
serviços de informação essenciais aos cidadãos que devem ser dis-
ponibilizados, como aqueles ditos utilitários. Incluem-se nesse conjun-
to orientações sobre expedição de documentos, atribuições dos ór-
gãos de utilidade pública e todas aquelas que promovam o exercício 
da cidadania. 

Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, Fabiano Piúba, Dire-
tor do Livro, Leitura e Literatura do MinC, e as Diretoras do 

CFB Georgete Lopes Freitas e Célia Simonetti Barbalho  
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Acessibilidade inexistente 

       O Censo apontou que as condições de acessibilidade são precárias, quer no sentido de oferecer acervo e atendimento ade-
quados aos portadores de necessidades especiais, quer no sentido de possibilitar o acesso físico aos prédios e instalações das 
bibliotecas. Assim, os equipamentos públicos que deveriam acolher os cidadãos usuários tornam-se excludentes. 

        As pesquisas escolares estão entre os principais motivos 
para consultas às bibliotecas públicas. Esses dados também 
não apresentam qualquer ineditismo, dadas as condições das 
bibliotecas escolares, ou pior, a sua inexistência em grande 
parte das escolas da rede pública de ensino. Assim, a já defi-
ciente biblioteca pública recebe uma sobrecarga de responsa-
bilidade, sem que esteja devidamente preparada para desem-
penhar tal papel. 

Biblioteca pública cumpre papel da biblioteca 
escolar 

Entrevista Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, em entre-
vista coletiva no auditório do MinC  

Bibliotecas “de verdade”         Ante o quadro exposto, somente um grande esforço que 
represente a conjugação de esforços será capaz de reverter o 
desequilíbrio regional e suprir as deficiências existentes. Esse 
esforço coletivo passa pela sensibilização das autoridades em 
todos os níveis, sobretudo dos dirigentes municipais e estadu-
ais e, em especial, deve partir da sociedade a quem compete 
unir-se ao coro que clama pela criação de bibliotecas “de ver-
dade”. A Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues insiste nessa 
premissa: “Chamamos de bibliotecas ‘de verdade’ aquelas que 
têm acervo e serviços adequados ao público a que se desti-
nam”.  
 

Os resultados completos do censo encontram-se em:  
http://www.cultura.gov.br/site/2010/04/30/primeiro-censo-
nacional-das-bibliotecas-publicas-municipais/ 


