
 
 

EU QUERO MINHA BIBLIOTECA – Pela universalização de Bibliotecas em escolas  
 
Criada em 2012, a Campanha EU QUERO MINHA BIBLIOTECA nasceu com o intuito de universalizar 
as bibliotecas em escolas e buscar a efetividade da lei 12.244/10, instituída em maio de 2010, que 
determina que todas as instituições de ensino do país, públicas e privadas, deverão ter bibliotecas 
instaladas até o ano de 2020.  
 
À época da promulgação da lei, segundo um estudo realizado pelo Movimento Todos pela Educação, 
com base nos dados do Censo da Educação Básica 2008 constatou-se que para atender à legislação 
dentro do prazo, seria necessário  implantar cerca  de 45 bibliotecas por dia. Hoje, quatro anos após a 
promulgação da lei, não se sabe ao certo a dimensão real desse desafio. 
 
A Campanha leva à sociedade informações relevantes sobre a importância de existir uma boa biblioteca 
nas escolas e como participar da iniciativa.  O site traz um passo a passo da sociedade civil orientando 
quais ações podem ser realizadas para interagir com as escolas e o Poder Público em prol de bibliotecas, 
e o  Guia sobre como implantar e manter bibliotecas com recursos públicos  informando sobre as 
fontes de recursos existentes para a educação que podem ser acessadas para a implantação  de 
bibliotecas em escolas, e chama a atenção para a importância em incluir a criação e manutenção delas 
no orçamento do município.  
 
A campanha “Eu quero minha biblioteca” promoverá um intenso trabalho de divulgação e discussão do 
tema pelas redes sociais, visando  ampliar o diálogo  com a sociedade civil para compartilhar 
informações, chamando a atenção para os cuidados e preparativos necessários para este trabalho de 
advocacy local por política pública de leitura e biblioteca.  
 
As bibliotecas em escolas são fundamentais para o atingimento da Meta 9 do Plano Nacional de 
Educação (PNE): elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para noventa e 
três vírgula cinco por cento até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em cinquenta por cento a taxa de analfabetismo funcional. O acesso e o manuseio 
cotidianos dos livros e às práticas de leitura  que ocorrem  via as bibliotecas, contribui de forma 
expressiva para o desenvolvimento do gosto e da capacidade de leitura, contribuindo para que esse 
objetivo seja atingido. 
 
A Campanha é fruto de uma iniciativa do Instituto Ecofuturo e está baseada numa  coalizão composta por 
organizações que desenvolvem trabalho de referência nas áreas de educação, leitura e biblioteca: 
Academia Brasileira de Letras, Conselho Federal de Biblioteconomia, Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil, Instituto Ayrton Senna, Instituto C&A, Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação, 
Movimento por um Brasil Literário,  Todos pela Educação e Rede Marista de Solidariedade. 
  
 A coalizão acredita que a cooperação entre a sociedade e o poder público é fundamental  para assegurar 
a efetividade de um direito: a universalização de bibliotecas em escola. 
 
 
Para mais informações entre em contato com: 
GWA Comunicação Integrada - Vanessa Fontes : (11) 3030-3000 ramal: 229 : vanessaf@gwa.com.br 
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