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Instituição da Sociedade Civil, fundada há 

quase 60, trabalha em duas ações 

principais: o advocacy por mais e melhores 

bibliotecas e  no desenvolvimento dos 

profissionais que atuam nestes espaços. 

(www.febab.org.br) 

http://www.febab.org.br/


Integra as associações existentes nos 

Estados do país (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio de Janeiro (REDARTE), Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e  Sergipe.

É o braço brasileiro da IFLA  

(www.ifla.org)

http://www.ifla.org/


Possui Grupos de Trabalho e Comissões

- Grupo de Acessibilidade;

- Grupo de Bibliotecas Públicas;

- Grupo de Enfoque de Gênero (em 

constituição).



- Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Universitárias;

- Comissão Brasileira de Bibliotecas    

Escolares;

- Comissão Brasileira de Direito Autoral e 

Acesso Aberto;

- Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Prisionais;

- Comissão Brasileira dos Institutos 

Federais.



Ações para o desenvolvimento continuado:

- Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia, Ciência da Informação 

– CBBD;

- Seminário Nacional de Bibliotecas 

Universitárias – SNBU;

- SENABRAILLE;

- Integrar,

- Webinars e cursos presenciais e EAD.



A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 

incluiu 17 objetivos (ODS)  e 169 metas, 

apresenta uma visão ambiciosa do 

desenvolvimento sustentável e integra suas 

dimensões econômica, social e ambiental.

O que é a Agenda



A agenda é a expressão dos desejos, 

aspirações e prioridades da comunidade 

internacional para os próximos anos.

A agenda põe a igualdade e dignidade 

das pessoas no centro e chama a 

transformar nosso estilo de 

desenvolvimento, respeitando o meio 

ambiente.

O que é a Agenda



IFLA

A IFLA acredita que

O acesso público à informação permite 

que as pessoas tomem decisões 

conscientes que podem melhorar suas 

vidas. 

As bibliotecas são instituições 

fundamentais para se alcançar esses 

objetivos. 



Realização de Esquentas CBBD em vários 

locais (São Paulo, Sergipe, Pernambuco, 

Minas Gerais, Distrito Federal, Santa 

Catarina) durante o ano de 2017

Assinatura do Memorando de 

Entendimento junto ao PNUB Brasil em 

2017

Articulação com a Comissão Nacional dos 

ODS em 2017

FEBAB & Agenda 2030



Caderno com 25 exemplos nacionais a partir dos 

trabalhos enviados e aprovados no 

Eixo 1 – Agenda 2030

https://www.acoesfebab.com/cadernoagend

a2030

Estimular a produção 

Cadernos Estaduais e/ou 

por tipologias de Bibliotecas

CBBD 2017 –TEMA AGENDA 2030

https://www.acoesfebab.com/cadernoagenda2030




Por que a Declaração de Santiago?

- Quebrar o esteriótipo das bibliotecas e 

bibliotecários;

- Mostrar o alcance do trabalho das 

bibliotecas para além de suas coleções;

- Bibliotecas são pessoas e são portas de 

infinitas possibilidades.



Por que a Declaração de Santiago?

- Tratativas com a CEPAL Brasil desde 

outubro de 2017 culminando na 

proposição da Declaração para o 

Segundo Fórum Sobre o 

Desenvolvimento Sustentável.

- Proposição era ter espaço na Plenária, 

mas conseguimos o evento paralelo e nos 

unimos à IFLA.



Presença da FEBAB no Segundo Fórum sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da CEPAL 

realizado em Santiago do Chile.

Realização do Evento paralelo A importância do 

acceso à  informação  para alcançar o 

Desenvolvimento Sustentável na América Latina e 

Caribe

https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro201

8/files/lac_declaration_portugueseifla_0.pdf



Disponível pelo 

https://www.surveygizmo.com/s3/4596091

/Santiago-Declaration-Access-to-

information-to-achieve-sustainable-

development-in-Latin-America-and-the-

Caribbean?snc=1538050037_5bacc7f55f1c

32.47871501&sg_navigate=start&sglocale=

pt-br

Declaração de Santiago 

https://www.surveygizmo.com/s3/4596091/Santiago-Declaration-Access-to-information-to-achieve-sustainable-development-in-Latin-America-and-the-Caribbean?snc=1538050037_5bacc7f55f1c32.47871501&sg_navigate=start&sglocale=pt-br


Assinaturas – 64 até o momento

Brasil 35 - 12 de instituições “não 

bibliotecárias” e 3 Universidades Federais

Argentina 2, Bahamas 1, Bolivia 2, Chile 3, 

Colômbia 2, Cuba 2, Equador 1, Guatemala 

1 México 2, Peru 1, Uruguay 2.

Outras regiões:  Egito 1 e Noruega 1

Declaração de Santiago 



Todo bibliotecário deve ser um defensor 

da causa das bibliotecas!

Advocacy é a palavra de ordem!

Nós estamos na linha de frente das 

bibliotecas, por essa razão devemos ser os 

principais agentes de promoção e defesa 

das bibliotecas, os “advocates” termo 

usado em inglês. Como você pode ajudar? 

Conseguindo um maior número de 

assinaturas para a Declaração de Santiago.

FEBAB INFORMA 

Ano 4 Dezembro 2018



Por que a Declaração é importante?

Ela é uma ferramenta para bibliotecários, 

bibliotecas, associações de bibliotecas e amigos 

das bibliotecas promoverem e defenderem as 

bibliotecas junto aos governos, a ONU e outras 

instituições. Quanto maior o número de 

associações, instituições e outras organizações 

assinarem esta Declaração, mais poderosa e mais 

forte será a mensagem de apoio às bibliotecas e 

ao acesso à informação.

FEBAB INFORMA 
Ano 4 Dezembro 2018



Como posso fazer para assinar a Declaração?

Os profissionais não podem assinar a declaração. 

Ela é destinada a instituições, organizações da 

sociedade civil, universidades, ou seja, apenas 

pessoas jurídicas. Assim, você deve entrar em 

contato com as instituições que conhece, 

sobretudo àquelas que trabalham alinhadas aos 

17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Por exemplo, uma ONG que trabalha com 

pessoas com deficiência, meio ambiente, 

educação, saúde, 

FEBAB INFORMA 
Ano 4 Dezembro 2018



Como posso fazer para assinar a Declaração?

enfim, o espectro é muito grande porque a 

Agenda 2030 é muito ambiciosa e deseja uma 

sociedade mais justa e humana, onde ninguém 

pode ficar para trás. 

Temos a certeza que você conhece alguém e/ou 

tem um contato que possa intermediar para 

conseguir a adesão.

FEBAB INFORMA 
Ano 4 Dezembro 2018



Coletar maior número de assinaturas – como?

Que primeiramente as associações/profissionais 

reconheçam que a Declaração é um instrumento 

importante.

Que é preciso investir tempo – advocacy não se faz em 

tempo livre – é causa é ativismo!

Redes sociais tem seu impacto, mas poderíamos trocar 

um “like” por uma ação de advocacy mais efetiva? 

Desafios



Fazer advocacy todos os dias, todos os momentos, estar 

preparado para a discussão dos problemas que impactam 

a vida das bibliotecas.

Estar mais atento às “janelas de oportunidade”  - quando 

um problema é reconhecido, uma solução está disponível 

e as condições políticas tornam o ambiente propício para 

a mudança (CAPELLA 2006).

O fazer cotidiano esteja em sintonia com o que 

preconizamos como ideal. 

Desafios



28º. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 

Documentação e Ciência da Informação tema: 

Desigualdade  e Democracia: qual o papel das 

bibliotecas?

https://www.cbbd2019.com/

Participação no Terceiro Fórum na CEPAL 24 a 26 abril de 

2019. 

Novas Ações

https://www.cbbd2019.com/


Obrigada pela atenção!

Faça sua parte! Filiem-se e participem!!

drycaferrari@gmail.com


