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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS EM 
SÃO PAULO

Escolha do tema
Experiência de trabalho: bibliotecas públicas e 
comunitárias; Projetos ligados à informação, cultura e 
educação.

Percepção em relação: pequeno número de bibliotecários 
envolvidos em projetos participativos; dificuldades destes 
entenderem e aplicarem metodologias participativas em 
suas ações.

Foco: gestão participativa

Tese Doutorado
Bibliotecas comunitárias como prática social no Brasil
2008 - ECA/USP - Orientação do Prof. Dr. Waldomiro Vegueiro
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO BRASIL

Hipótese: As bibliotecas que surgem nas comunidades são
pólos irradiadores de cultura e saber local que, apoiadas
pelo poder público, podem se transformar em espaços
estratégicos para a implantação de políticas públicas de
integração social e cultural.

Objetivo: Analisar a biblioteca comunitária como espaço de
articulação local, seus atores, sua organização e o uso da
informação nesse contexto e apontar políticas públicas para
o fortalecimento e ampliação dessas iniciativas.

3



BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: REFERENCIAL TEÓRICO

As práticas sociais e as políticas públicas na sociedade 
contemporânea

O conceito de comunidade
Processos participativos
Políticas públicas

Biblioteca comunitária
O conceito e o emprego do termo
As práticas sociais e a Biblioteconomia

A política cultural e a Biblioteca
Políticas públicas nacionais
Políticas públicas locais
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS

Um projeto social que tem por objetivo
estabelecer-se como uma entidade autônoma, sem
vínculo direto com instituições governamentais,
articuladas com as instâncias públicas e privadas
locais, lideradas por um grupo organizado de
pessoas, com o objetivo comum de ampliar o
acesso da comunidade à informação, à leitura
e ao livro, com vistas a sua emancipação social.
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO BRASIL: PESQUISA

Levantamento de 350 experiências – 2006/2007
Sudeste/Norte/Nordeste/Centro-Oeste/Sul.
A maioria localizada em zonas rurais, pequenos municípios – áreas
consideradas de exclusão.

33,42 % zonas urbanas, 66,57 % zonas rurais/pequenos municípios.
BC Ler é Preciso da Coopamare; de Copacabana; Paulo Coelho; Criança
Esperança.

Preferência pelo uso do termo Biblioteca Comunitária (identificando
a marca do projeto ou reforçando a identidade do grupo). Ex.:

Biblioteca do Além x Biblioteca dos Coveiros
Biblioteca Comunitária Zumaluma
Biblioteca Vaga Lume da Comunidade ...
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso ...
Biblioteca Comunitária T Bone.
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO BRASIL: PESQUISA

Seleção de 29 experiências

Motivos;

Atores principais;

Participação, articulação e sustentabilidade;

Estrutura e organização;
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UM OLHAR PARA A REALIDADE DAS 
BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS
1. BVL de Macapá – Macapá/AP
2. BC Maria das Neves Prado – Nova Soure/BA
3. BC T Bone – Brasília/DF
4. BVL da Comunidade Santa Tereza –

Mirinzal/MA
5. BC Poços de Caldas – Poços de Caldas/MG
6. BVL da Comunidade de Bengui – Belém/PA
7. BC Ler é Preciso de Magé – Magé/RJ
8. BC Ler é Preciso Diuner Mello – Paraty/RJ
9. BC Emmanuel – Rio de Janeiro/RJ
10. BC do Espaço Criança Esperança – Rio de 

Janeiro/RJ
11. BC Ler é Preciso de Copacabana – Rio de 

Janeiro/RJ
12. BC Paulo Coelho – Rio de Janeiro/RJ
13. BC Paulo Freire – Rio de Janeiro/RJ
14. BC Tobias Barreto – Rio de Janeiro/RJ
15. BVL da Comunidade de Caracaraí –

Caracaraí/RR

16. BVL da Comunidade Boca da Mata –
Pacaraima/RR

17. BVL da Comunidade Santa Rosa –
Pacaraima/RR

18. BC Zumaluma – Embu/SP
19. B Confraria dos Parceiros de 

Guararema – Guararema/SP
20. BC Prof. Waldir de Souza Lima – Itu/SP
21. B Solidária – São José dos Campos/SP
22. BC Casulo – São Paulo/SP
23. BC Cultura Jovem – São Paulo/SP
24. BC dos Garis – São Paulo/SP
25. BC de Heliópolis – São Paulo/SP
26. BC Ler é Preciso da Coopamare – São 

Paulo/SP
27. BC Livro-Pra-Quê-Tê-Quero – São 

Paulo/SP
28. BC Prestes Maia – São Paulo/SP
29. BC Solano Trindade – São Paulo/SP 
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Motivos

Carência de bibliotecas públicas e escolares e conseqüente
dificuldade de acesso à leitura e ao livro.

Necessidade de melhorar os níveis de leitura, educação e
cultura de um determinado grupo.

Consciência da sua posição no espaço social e luta para
transformar a estrutura estabelecida.

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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Atores

Cidadãos comuns, grupos de jovens, organizações da
sociedade civil;

Das 29 experiências:
7 surgiram a partir de iniciativas individuais (professor,

pedreiro, açougueiro, catador de lixo, fazendeiro, bibliotecário,
ex-seminarista);
15 a partir da ação de agentes coletivos externos à
comunidade (Associação Vaga Lume; Instituto Ecofuturo;
Instituto de Cidadania Empresarial e etc.);
7 de agentes coletivos internos à comunidade (movimentos
sociais: MST, Posses, grupos de jovens).

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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BC Tobias Barreto - (RJ)
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BC T Bone – Brasília (DF)
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BC Maria das Neves Prado 
– São José do Paiaiá (BA)
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BC POÇOS DE 
CALDAS - MG
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BVL da Comunidade de Santa 
Tereza – Mirinzal (MA)
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BC Ler é Preciso da 
Coopamare – São Paulo (SP)
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BC DE HELIÓPOLIS - SP
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BC Solano Trindade – São 
Paulo (SP)
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BC Zumaluma – Embu (SP)
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Participação

Diferentes formas de ação: 
participação como meio x participação como fim.

Diferentes formas de entender a participação;

Das 29 experiências 14 evidenciam maior nível de 
participação;

Quanto mais forte o sentimento de comunidade, mais 
natural é o processo participativo.

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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Participação

Quando os integrantes da comunidade de Taquari, no
município de Ponte Alta do Tocantins, souberam que a
escola local seria transferida para outra comunidade,
foram para a porta da escola e disseram: “a escola pode
ir, mas a biblioteca é da comunidade”. E assim
preservaram o acervo junto à comunidade e criaram um
espaço para ela na casa de um morador local.

(Joana Arari, Equipe Vaga Lume)

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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Articulação e sustentabilidade

São as articulações que garantem a sustentabilidade;

Diferenças entre o poder de articulação de um agente 
individual e de um agente coletivo.

Biblioteca dos Garis x Biblioteca do Casulo
Biblioteca Solidária x BC Ler é Preciso

Agentes individuais lançando mão do conjunto de relações 
que possui para viabilizar o projeto que se transformou 
numa ação coletiva.

Poços de Caldas
Heliópolis
Paiaiá

Bibliotecas comunitárias como prática 
social no Brasil: resultados
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADO

FOCO NA AÇÃO CULTURAL

Acesso à informação e à leitura 
por meio do 

livro e da biblioteca.
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Agentes Individuais
B Solidária – São José dos Campos/SP
BC dos Garis – São Paulo/SP

Agentes coletivos externos à comunidade
BC Ler é Preciso da Coopamare - São Paulo/SP
BC Casulo – São Paulo/SP
BC Cultura Jovem – São Paulo/SP

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS EM 
SÃO PAULO
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Agentes coletivos interno à comunidade
BC Zumaluma – Embu/SP
B Confraria dos Parceiros de Guararema – Guararema/SP
BC Prof. Waldir de Souza Lima – Itu/SP
BC de Heliópolis – São Paulo/SP
BC Ler é Preciso da Coopamare – São Paulo/SP
BC Livro-Pra-Quê-Tê-Quero – São Paulo/SP
BC Solano Trindade – São Paulo/SP 
B Êxodus – Capão Redondo 

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS EM 
SÃO PAULO
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS EM 
SÃO PAULO
Zona Urbana

Atores: agentes coletivos da própria comunidade = jovens, 
ligados ao movimento Hip Hop.
Nas periferias urbanas, os jovens aparecem como os 
protagonistas centrais. Por meio de seu engajamento nas 
questões culturais e educacionais, os jovens demonstraram 
que têm muito a ensinar com suas redes sociais, práticas 
inovadoras e regras de convivência. 
São espaços de resistência.
As experiências analisadas em regiões urbanas, criadas e 
idealizadas por jovens, são evidentemente mais abertas à 
ação participativa do que as experiências capitaneadas por 
ações individuais ou por entidades do Terceiro Setor
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS EM 
SÃO PAULO

Num lugar em que as mulheres são mortas pelos
maridos, agredidas pelos filhos, torturadas pelas mini-
saias, saltos altos e outras “burcas” do Ocidente, escolhi
casar e ter crias, e trabalhar na comunidade. Preta,
pobre, favelada, escolho não estar à venda. Nascida na
Rua dos Ossos, escolho formar consciências.

(Dinha, Biblioteca Comunitária Livro-Pra-Quê-Te-Quero)
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS EM 
SÃO PAULO

“Na periferia, o único lugar que a gente tem para receber as
pessoas é o bar. Por isso, transformamos o bar em centro
cultural.”

“Na zona Sul [...] estamos vivendo uma efervescência muito
grande. Hoje estamos vivendo a nossa Tropicália, a nossa
Primavera de Praga, a nossa Bossa Nova [...] A gente também
tem cultura, e não somos contra, somos a favor da periferia, do
negro, do pobre, do excluído, não é um movimento de ódio. A
periferia faz parte do Brasil, quer queiram ou não. É isso que
queremos dizer”.

(Sérgio Vaz, fundador do Cooperifa)

fun29



Desafios
Tráfico
Polícia
Sustentabilidade

Arrecadações, bingos e festas
Associações, OSCIPs
Vai – Projeto de Valorização de Iniciativas Culturais.
Ponto de Leitura

Ação Cultural
Saraus de leitura
Oficinas de rima, MC, grafite, dança, teatro, alfabetização de
adultos e etc.
Produção e exibição de vídeos.

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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Muitas delas são o resultado de programas idealizados por
organizações do Terceiro Setor, que contam com a aprovação
da Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, são espaços criados com
dinheiro obtido por meio de isenção fiscal. Dinheiro público
administrado com autorização, mas sem a participação do
Estado.

Nesse sentido surge a questão: Até que ponto as
organizações do Terceiro Setor, que estão envolvidas na
implementação de bibliotecas comunitárias, estão
contribuindo para a conservação, ou para a
transformação da estrutura do campo de forças e lutas
nos espaços sociais em que atuam?

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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As bibliotecas comunitárias que surgem a partir de agentes
individuais ou coletivos, da própria comunidade, é resultado da
forma sócio-política de reivindicação e luta da sociedade pelo
direito à informação e à leitura. É a prática social resultante da
carência educacional e cultural vivenciadas por grande parte da
população brasileira.

Ao analisar aquelas criadas a partir da iniciativa de agentes
coletivos externos à comunidade, o Terceiro Setor, não
podemos ignorar os riscos que esse modelo carrega. Para nós, o
maior deles é a valorização do “discurso neoliberal que
preconiza a iniciativa individual e privada contra a ineficiência
burocrática do Estado e a politização dos conflitos” (PAOLI,
2005, p. 386) .

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES

Políticas públicas: princípios básicos
o respeito à diversidade, à pluralidade cultural e às redes de
sociabilidade locais;
o respeito e valorização das estratégias criativas, complexas
e heterogêneas das comunidades;
o respeito e a valorização do espaço público;
o estímulo à participação como processo, ou seja, aquela
que permite ao indivíduo participar da tomada de decisões
tanto em relação às diretrizes culturais como aos
orçamentos públicos;
a construção de sinergia entre ações e projetos;
a valorização às políticas locais.
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Podemos afirmar que a hipótese inicial, de que estas bibliotecas
são pólos irradiadores de cultural e saber local é verdadeira,
especialmente naqueles casos em que um grupo local,
formado por cidadãos críticos e conscientes de sua situação
econômica, social e cultural, torna o projeto de criação desses
espaços efetivamente públicos.

O projeto biblioteca passa a ser um desafio para enfrentar a
carência de serviço público na área de educação e cultura na
sua comunidade.

Somente nesses casos, se apoiadas pelo poder público
local, poderão transformar-se em espaços estratégicos para
a implantação de políticas de integração social e
cultural.

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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Esses projetos dependem de recursos mínimos para se
sustentar e tornar efetivas as suas ações. Sozinhas, sem apoio
do Estado, essas experiências não se sustentam a longo prazo
e, por conseguinte, não tornam efetivas suas ações.

Por outro lado, se apoiadas somente pela iniciativa privada,
correm o risco de se tornarem espaços propícios à filantropia e
ao assistencialismo empresarial e distanciar-se de qualquer
discussão politizadora.

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS
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Parece-nos que a situação das poucas bibliotecas públicas e
escolares no país geram o que Oliveira (1999, p. 57) chama de
“desnecessidade do público”. Faz com que a elite
empresarial, que se vê politicamente auto-suficiente em relação
a um Estado burocrático e ineficaz, apresente seus projetos de
responsabilidade social voltados para a criação de bibliotecas
comunitárias como respostas ao problema.

Autores como Francisco de Oliveira (1999), Milton Santos
(2000), Maria Célia Paoli (2005) e Myrthes Macedo (2005) vêm
discutindo e apontando a ambigüidade entre os interesses
privados e a ação pública que se estabelece nesse campo.

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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URGÊNCIA

Regulamentação = Políticas Públicas 
para as Bibliotecas

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: RESULTADOS
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO PRÁTICA 
SOCIAL NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES

Dois caminhos a serem seguidos de maneira concomitante:

Políticas para apoiar e ampliar as bibliotecas públicas e escolares;
Políticas para que as bibliotecas públicas e escolares apóiem as
bibliotecas que surgem na comunidade.

Reposicionamento, requalificação e fortalecimento do Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) = Transformando esse
órgão numa verdadeira agência nacional responsável pela
implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas
para a área.

No entanto, nenhum investimento será suficiente para que haja uma
mudança na condução do Sistema se não houver o que Marilena Chaui
(2008, p. 5) chama de uma “cultura política nova”, pautada na idéia
e na prática participativa.
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Não passe sem entrar; não entre 
sem olhar; não olhe sem pegar; 

não saia sem levar.

(Marinho Soares da Silva, morador da comunidade e responsável pela 
Biblioteca Vaga Lume da Comunidade de Caracaraí, Vista Alegre, RR)

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO BRASIL
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BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO BRASIL

Obrigada!!!

Elisa Machado
emachado2005@gmail.com
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