
A atuação do Bibliotecário em 

Biblioteca Pública 

Tiago Rodrigo Marçal Murakami 
Biblioteca Pública Municipal Manuel Bandeira 

Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo 



define: “Biblioteca Pública” 

O que dizem as referências? 



Introdução à Biblioteconomia – Edson Nery 

da Fonseca 

“A biblioteca pública surgiu no começo do séc. XIX, com o 

movimento liderado por Horace Mann e Henry Barnard, em 

favor da educação para todos os segmentos da 

sociedade.” 



Bibliotecas Populares – Mário de 

Andrade (1939) 

“A criação de bibliotecas populares me parece uma das 

atividades mais necessárias para o desenvolvimento da 

cultura brasileira. Não é que essas bibliotecas venham a 

resolver qualquer dos dolorosos problemas de nossa 

cultura, como o analfabetismo, ou o da criação de 

professores de ensino secundário, por exemplo..., mas a 

divulgação entre o povo do hábito de ler bem orientado 

criará uma população urbana mais clara, com vontade 

própria, menos indiferente à vida nacional. Será talvez 

esse um passo agigantado para a estabilização de uma 

entidade racial que se encontra em extremo desprovida de 

outras forças de unificação” 



Manifesto da UNESCO sobre a Biblioteca 

Pública - 1972 

• Biblioteca Pública -  Uma instituição democrática 

de educação, cultura e informação 

– A Biblioteca Pública é uma demonstração prática da 

fé da democracia na educação universal considerada 

como um processo contínuo ao longo de toda a vida 

e no reconhecimento de que a natureza do homem 

se realiza no saber e na cultura. 



Manifesto da UNESCO sobre a Bib. Pública 

– A Biblioteca Pública é o principal meio de 

proporcionar a todos o livre acesso aos registros dos 

conhecimentos e das idéias do homem e às 

expressões de sua imaginação criadora. 

– A Biblioteca Pública tem a preocupação de reanimar 

o espírito do homem, proporcionando-lhe livros que 

divirtam e sejam gratificantes, de assistir o estudante 

e de ter à disposição dos interessados informações 

técnicas, científicas e sociológicas atualizadas. 



Introdução à Biblioteconomia – Edson Nery 

da Fonseca 

“Traduzida em língua portuguesa, a 

expressão public library perde toda a sua 

força, em face das bibliotecas pública 

mantidas pelos governos estaduais e 

municipais, vítimas, em sua maior parte, da 

inoperante burocracia governamental...” 



Introdução à Biblioteconomia – Edson Nery 

da Fonseca 

No Brasil, o esforço pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico levou os bibliotecários mais capazes para as 

bibliotecas especializadas, quase todas mantidas por 

empresas públicas, o que significava, até 1990, altíssimos 

salários e até mordomias. O que há de errado em tudo isso 

é o exclusivismo, pois os países mais desenvolvidos 

continuam apoiando as bibliotecas de categorias, 

sobretudo as bibliotecas públicas...” 



Introdução à Biblioteconomia – Edson Nery 

da Fonseca 

“Com raríssimas exceções ... as bibliotecas públicas 

brasileiras são antes bolorentas repartições estaduais ou 

municipais do que, como na América do Norte e na 

Europa, órgãos dinamicamente integrados em programas 

sistemáticos de educação, informação, cultura e lazer. 

Fossem nossas autoridades educacionais conscientes da 

importância que as bibliotecas públicas  podem exercer, 

por exemplo, na alfabetização de adultos e na educação 

permanente...” 



O ingresso no serviço público 



http://www.pciconcursos.com.br/ 

http://biblioteconomiaparaconcursos.com/ 



Redes de bibliotecários  

e eventos da área 



Listas de discussões 

Grupos no Facebook 







Próximos eventos 

• XIII EREBD SE/CO – Niterói – UFF 

(http://www.erebdseco2012.uff.br/) 

– 15 a 18 de novembro de 2012  

• XVI EREBD N/NE – Salvador – UFBA  

– 20 a 26 de janeiro de 2013 

• ENEBD – Recife – 2013 

– Julho 2013 

• XXV CBBD  

– 7 a 10 de julho de 2013 

 

http://www.erebdseco2012.uff.br/
http://www.erebdseco2012.uff.br/
http://www.erebdseco2012.uff.br/


A realidade das Bibliotecas Públicas 



1º Censo de Bibliotecas Públicas 

MinC - FGV 



• 92% dos municípios do Sudeste do Brasil 

possuíam ao menos uma biblioteca aberta 

(1719 bibliotecas em 1529 municípios) 

• Proporcionalmente ao tamanho da população, 

no entanto, a região fica abaixo da média 

nacional: são 2,12 bibliotecas por 100 mil 

habitantes, enquanto a média brasileira é 2,67 

 

Região Sudeste 



Continuação ... 

• No Sudeste, os usuários que frequentam as 

BPMs para o lazer são quase o dobro (14%) da 

média nacional (8%). Mas, assim como no 

restante do Brasil (65%), o uso é maior para 

pesquisas escolares (61%). Os frequentadores 

de São Paulo são os que mais vão às 

bibliotecas para o lazer (22%). Trata-se do 

maior índice do país neste quesito. 

Região Sudeste 



O usuário do Sudeste é o que menos 

frequenta a biblioteca 

• Segundo o levantamento, a média de visita às 

BPMs é de 1,6 vezes por semana, índice inferior 

ao brasileiro (1,9) e igual ao do Sul. 



Bibliotecas do Sudeste concentram os 

maiores acervos 

• O Sudeste é a região que tem a maior quantidade de 

BPMs com acervos superiores a 10 mil volumes (36%). 

Nas demais faixas: entre 5 mil e 10 mil (24%), entre 2 

mil e 5 mil (28%) e abaixo de 2 mil (11%). 

• São Paulo lidera o ranking regional e nacional em 

bibliotecas com acervo superior a 10 mil livros (51%). 

• O acervo da maioria das BPMs da região é constituído 

por doação (85%). 



Média mensal de empréstimos de livros é 

maior que a nacional 

• Os frequentadores das BPMs no Sudeste têm a maior 

média de empréstimos (421/mês), bem acima do índice 

nacional (296/mês) e das demais regiões: Sul 

(351/mês), Centro-Oeste (157/mês), Nordeste (118/mês) 

e Norte (90/mês). 

• O estado de São Paulo lidera o ranking nacional neste 

quesito (702/mês). 



Menos de 10% das BPMs oferecem serviço 

para pessoas com deficiência 

• Apenas 9% das BPMs oferecem serviços para 

deficientes visuais (audiolivros, livros em Braille, 

etc), índice igual ao nacional. No caso dos 

serviços especializados para surdos-mudos, 

deficientes mentais ou físicos, o número cai 

para 8%, enquanto a média brasileira é de 6%. 



BPMs que funcionam à noite são metade da 

média nacional 

• À noite, apenas 12% das BPMs estão abertas, 

equivalente à metade do índice nacional (24%). 

A grande maioria funciona de dia, de segunda à 

sexta (99%), índice igual ao nacional. Mas a 

pesquisa mostrou também que 14% abrem aos 

sábados – maior média do país - e 1% aos 

domingos. 



Metade das bibliotecas do Sudeste tem 

internet 

• Na região, cerca de metade das bibliotecas tem 

internet (49%), índice superior à média nacional 

(45%). Entretanto, em apenas 26% das BPMs 

os usuários têm acesso à rede, número inferior 

à média brasileira (29%). 

• São Paulo é o estado do Sudeste onde o maior 

número de bibliotecas tem internet (65%). 



RJ tem mais funcionários e com maior 

escolaridade 

• O levantamento mostra que 85% dos dirigentes das 

bibliotecas são mulheres – índice próximo ao nacional 

(84%). A maioria dos dirigentes tem nível superior 

(60%), média acima da nacional (57%). As BPMs têm 

4,1 funcionários – abaixo da média nacional (4,2). 

• O Rio de Janeiro lidera, na região, tanto no quesito 

escolaridade (66% tem nível superior) quanto na média 

de funcionários (5,1) – neste quesito junto com o 

Espírito Santo. 



Retratos da leitura no Brasil 

Instituto Pró-Livro 















Sistemas de bibliotecas 



A formação em Biblioteconomia x 

Bibliotecas Públicas 



Recomendações do SNBP para os Cursos 

de Biblioteconomia 

• O grande problema da biblioteca pública é a falta de 
recursos humanos qualificados, com competência 
técnica específica, capacidade de inovação e com visão 
da identidade cultural de sua região, que possam 
exercer uma liderança, promover mudança, gerenciar 
bem os sistemas estaduais de bibliotecas públicas. 
Nesse sentido, é fundamental que os Cursos de 
Biblioteconomia e de Informação assumam como objeto 
de investigação acadêmica os problemas relativos às 
bibliotecas públicas, sobretudo no contexto da 
Sociedade da Informação. 

 

Fonte: SNBP - 9o. Encontro do Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas – Recomendações 
(http://www.bn.br/snbp/recomendacoes.html)  

http://www.bn.br/snbp/recomendacoes.html
http://www.bn.br/snbp/recomendacoes.html
http://www.bn.br/snbp/recomendacoes.html


Habilidades para uma carreira 

eficiente em Bibliotecas públicas 



Desafios profissionais 

• Advocacy  
– Relação com a imprensa 

• Interação com a comunidade 

• Lei de Acesso à Informação 

• Gestão Cultural 

• Formação de leitores 

• Atendimento ao cidadão 

• Gestão Pública 
– Aquisição (Licitações e contratos administrativos) 

– Gestão de pessoas 



Caso: Prefeitura do Município de São 

Bernardo do Campo 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=213942126675429416249.00048d904c543f76d6ce2&msa=0&ll=-23.720926,-46.539803&spn=0.206192,0.41851
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Rede de citações sobre Biblioteca Pública 

• http://rabci.org/bp 
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