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OFÍCIO 17ª CFB N. 016/2017         
 
 

            Brasília, 13 de janeiro de 2017. 
 
Ao Exmo. Sr. José Mendonça Bezerra Filho 

Ministro de Estado da Educação  

 

Exmo. Senhor Ministro  

 

1 Considerando o anúncio de que serão criadas por este Ministério 40 bibliotecas 

prisionais. Enaltecemos a ação e afirmamos que bibliotecas e acesso a informação são 

instrumentos de extrema importância e eficácia para educação formal, para a educação 

continuada e para a formação cultural de todos os cidadãos. 

 

2 No cumprimento de nossas funções, com o propósito de assegurar aos cidadãos 

brasileiros o direito de usufruir dos bens culturais que o mesmo financia por meio de suas 

contribuições tributárias, temos envidado esforços junto ao poder público, representações 

legislativas e gestores municipais para a implantação de bibliotecas públicas e escolares em 

todos os municípios brasileiros. Bibliotecas em sistemas prisionais asseguraria também à 

população carcerária acesso a informação, complementação à formação educacional e 

possibilidade de desenvolver o gosto pela leitura. 

 

3 Por isso somos favoráveis a essa iniciativa e nos colocamos como parceiros. No 

entanto, como no Brasil as atividades de organização e o funcionamento de bibliotecas são 

prerrogativas legais dos bibliotecários, é oportuno observar que os projetos precisam ser 

desenvolvidos por profissionais que atendam a esse preceito legal. Todavia, não só para dar 

cumprimento à Lei (Lei Federal 4.084/1962), mas porque a participação dos bibliotecários é 

uma das condições para assegurar a continuidade dos projetos depois de suas 

implantações.  

 

4 Na expectativa de que os objetivos do Ministério da Educação convirjam com as 

nossas preocupações, vimos solicitar o agendamento de uma reunião para tratarmos do 

assunto relativos aos aspectos técnicos que assegurem às bibliotecas prisionais as 

condições físicas e simbólicas necessárias à dignidade das pessoas que serão suas 

usuárias preferenciais. 

  

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Raimundo Martins de Lima 
Presidente do CFB 
CRB-11/039 


