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DEFINIÇÃO

Acessibilidade é o termo usado para indicar a possibilidade de
qualquer pessoa usufruir de todos os benefícios da vida em
sociedade, entre eles o uso da internet. É o acesso a produtos,
serviços e informações de forma irrestrita.

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: Qualidade do que é
acessível. Acessível: A que se pode chegar.

1. http://www.brasil.gov.br/menu-de-apoio/apoio/perguntas-frequentes/o-que-e-acessibilidade

2. http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=acessibilidade



Contudo, este painel, aponta o tema
acessibilidade, do ponto de vista da
negação do direito ao uso de espaços e
serviços por negligência do poder público
e toma por exemplo a Biblioteca Pública
do Amazonas, inacessível a toda a
população desde 2007 e a luta pela sua
reabertura.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS SÃO ESPAÇOS QUE DEVEM 
GERAR ACESSIBILIDADE PARA TODOS



BIBLIOTECA PÚBLICA DO AMAZONAS: 
ACESSIBILIDADE PARA NINGUÉM

•Edifício construído em 1910;

•Acervo formado por livros de
diversas áreas do conhecimento,
Amazoniana, obras raras, jornais e
documentos de grande valor
histórico;

•Já foi um dos espaços mais
visitados na cidade de Manaus,
ponto de encontro de estudantes,
escritores, poetas, artistas, turistas
e demais interessados.



MANAUS, UMA CIDADE SEM BIBLIOTECA 
PÚBLICA...



MOVIMENTO ABRE BIBLIOTECA

• Movimento social que objetiva instigar o Estado a tornar 
acessível o espaço da Biblioteca Pública do Amazonas, 
fechado para reforma desde 2007; 

• Teve início em abril de 2012 e tem atraído a atenção em 
nível local, nacional e internacional;

• É a sociedade civil cobrando seu direito e utilizando as 
mídias sociais como instrumento de luta. 



RESULTADOS

O Movimento ao longo de seis meses, vem atuando de forma 
a mobilizar a população amazonense, para a recuperação 
de um de seus principais patrimônios culturais e para tal 
realizou as seguintes ações:

• Petição pública (online e impressa); 

• Mobilização nas redes sociais;

• Abraço à Biblioteca;

• Biblioteca na Rua; 

• Mural Abre Biblioteca.



IMAGENS DO MOVIMENTO



PETIÇÃO PÚBLICA 
Com mais de 3000 assinaturas



PETIÇÃO PÚBLICA 
Com mais de 3000 assinaturas



MOBILIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS 
Grupo ABRE BIBLIOTECA com mais de 4.400 membros. Uso de imagens de pessoas que apoiam o 

Movimento e posam com a marca da campanha. 



INDEXAÇÃO DE IMAGENS
Muitas das informações sobre o Movimento ABRE BIBLIOTECA, estão disponíveis no Blog Caçadores de 

Bibliotecas. As imagens são renomeadas com o título de BIBLIOTECA PÚBLICA DO AMAZONAS, 
assim quando se busca informações sobre esse espaço, o Movimento é facilmente identificado no 

Google Imagem.



ABRAÇO À BIBLIOTECA PÚBLICA DO AMAZONAS
Ato simbólico que foi iniciado com uma passeata que percorreu as ruas do centro histórico de 

Manaus e atraiu grande visibilidade da mídia.



ABRAÇO À BIBLIOTECA PÚBLICA DO AMAZONAS
A grande maioria dos participantes eram bibliotecários.



BIBLIOTECA NA RUA 
Ação que teve por fim, disponibilizar aos transeuntes, mesas, cadeiras, livros, jornais e durante 

uma manhã inteira realizou ações culturais na rua, em frente ao prédio da Biblioteca. 



BIBLIOTECA NA RUA 
Houve lançamento de livro onde o autor utilizou dois jovens atores como mesa e cadeira em 

protesto por não ter acesso ao espaço da Biblioteca.  Houve declamação de poesia, 
abordagem poética e outros. 



MURAL ABRE BIBLIOTEA 
Arte grafite e colagem com o símbolo do Movimento no tapume que segrega a população do 

acesso ao edifício da Biblioteca. 



FESTA ABRE BIBLIOTECA
A ação estava prevista para ocorrer no dia 30 de outubro de 2012 (data para reabertura). Não 

ocorreu por não termos motivos para comemorar.  



Considerações Finais

Nossas ações tem instigado mobilizações em diferentes
setores da sociedade, com outros “abraços” à espaços
esquecidos;

Apesar de ainda não termos tido êxito, desde que foram
iniciadas as ações do Movimento ABRE BIBLIOTECA,
observou-se a retomada de providências do Estado em
prol das conclusões da reforma do prédio;

Foi uma ação que trouxe visibilidade para os profissionais
bibliotecários, bem como profissionais que atuam na
área cultural;



“Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com
base na igualdade de acesso para todos, sem distinção de
idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição
social. Serviços e materiais específicos devem ser postos à
disposição dos utilizadores que, por qualquer razão, não
possam usar os serviços e os materiais correntes, como por
exemplo minorias linguísticas, pessoas com deficiências,
hospitalizadas ou reclusas. ”

Manifesto da UNESCO para Bibliotecas Públicas.

MAS QUANTO A ACESSIBILIDADE, CONCLUIMOS QUE...

Só seremos cidadãos respeitados no tocante a Biblioteca
Pública do Estado do Amazonas quando as portas dessa
casa estiverem abertas e seguindo o que orienta o
manifesto da UNESCO para Bibliotecas Públicas:



OBRIGADA!

... se a Biblioteca Pública de sua 
cidade estiver fechada para reforma, 
não permita que fique assim por 
tanto tempo. Lute, questione e 
busque o seu direito de acesso. 

E se for preciso, chame a sua turma e 
organizados, sigam pelas ruas 
gritando bem alto ABRE 
BIBLIOTECA!!!

SOMENTE + UM 
TOQUE...


