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Cenário 1 - Bibliotecas 

• 6067 Bibliotecas Públicas Municipais e 

Estaduais; 

• Mais de 1.000 bibliotecas comunitárias; 

• Número reduzido de bibliotecas com orçamento 

para formação e desenvolvimento de coleções e, 

com profissionais especializados. 



Cenário 2 - Políticas 

• Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e Planos 

Estaduais e Municipais; 

• Sistemas Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), 

Estaduais, Municipais e Redes locais de Bibliotecas; 

• Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); 

• Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) 

• Ações marcadas pela fragilidade e descontinuidade. 

• Baixo nível de articulação entre ações 

governamentais; 



Cenário 3 - Leitura 

• Inaf – 2011 - 73% da população alfabetizada 

funcionalmente, mas somente 1 em cada 4 

brasileiros domina plenamente as habilidades de 

leitura, escrita e matemática (IPM e AE). 

• 111.996 escolas abertas no país (INEP). 

• Estudos com ênfase na autonomia da leitura e no 

estímulo a uma nova didática da leitura literária. 

• Mas será que estes estudos estão sendo colocados 

em prática? 

 



Cenário 4 – Bibliotecários 

• Os tempos atuais exigem e evidenciam o papel 

educativo do bibliotecário, com competências 

específicas para atuar como mediador de leitura. 

• Formação com ênfase nas áreas técnicas e de 

gestão da informação, voltados para o mercado; 

• Aproximadamente 35 mil bibliotecários 

formados e atuando no país; 

 

 



A era da impaciência 

Assim como os livros expandiram nossa 

capacidade cerebral, as tecnologias atuais podem 

gerar o efeito contrário.  

 

Tomas Wood Jr. citando palestra de  

Andrews G. Haldane de 17 de fevereiro de 2015 

 sobre desenvolvimento econômico. 



Formação de leitores 

• Formação humana dentro de uma política cultural 

e educacional. 

 

• Um dos grandes desafios da Biblioteca Pública 

no Brasil. 



Formação de leitores 

Desafios 

No âmbito das políticas públicas: 
 

• Multiplicar as melhores experiências/boas práticas; 

• Intensificar os investimentos em bps e na formação de 

bibliotecários; 

• Rever o currículo das escolas e faculdades de 

biblioteconomia e ciência da informação; 

• Fomentar as parcerias com a sociedade civil. 



Formação de leitores 

No âmbito das bibliotecas: 

• Criar mecanismos e alianças para promover e valorizar a 
leitura na biblioteca: sociedade e academia; 

• Transformar a biblioteca em incubadora de projetos de 
escrita e leitura; espaços de encontro e do diálogo; troca e 
produção de conhecimento; 

• Atrelar as práticas de leitura as novas configurações 
sociais. 

• Focar na família: envolvendo crianças, jovens, mães, 
pais, avós. 

• Ocupar os espaços de participação incidindo nas políticas 
culturais da sua região. 

 

 



Formação de leitores 

Desfios 

No âmbito da sociedade: 

• Ocupar a biblioteca pública; 

• Ocupar os espaços de participação incidindo nas 

políticas culturais da sua região; 

• Desenvolver competências em informação e 

mediação de leitura: conhecimento, habilidades e 

atitudes. 

 

 



Biblioteca Pública e 

Educação 

• Continuidade; 

• Integração 

• Articulação; 

• Cooperação; 

• Humildade; 

• Solidariedade. 
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