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Segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas (fev. 2015), o país possui 6102 bibliotecas 

públicas municipais, distritais, estaduais e federais, 

nos 26 estados e no Distrito Federal, sendo: 

 

Panorama da leitura no Brasil 

503 na Região 

Norte 

1.847 na Região 

Nordeste 

1.958 na Região 

Sudeste 

834 no Estado de São 

Paulo 

1.293 na Região Sul 

501 na Região 

Centro-Oeste 



O leitor brasileiro 

Segundo pesquisa feita pela Federação do comércio do RJ, 

70% dos brasileiros não leram nem um livro em 2014. 



O leitor brasileiro 

 “A pessoa que nunca lê, lê pouco ou lê apenas o 

descartável pode ficar afásica ou mesmo pode falar 

muito, mas vai sempre dizer pouco, porque dispõe de um 

repertório mínimo para se expressar” (Vargas Llosa) 

“Não acredito que alguém se torne um humano mais 

especial apenas por gostar de ler. Mas ter uma “cultura 

literária” qualquer, por mais caótica e despretensiosa 

que seja, no mínimo dá assunto ao cidadão, empresta 

interesse, vivência e curiosidade às nossas vidas, 

rende boas prosas no bar ou no Facebook (será?), traz 

alguma poesia ao nosso besta cotidiano.” (Zeca Baleiro) 



Principais formas de acesso aos livros 

Formas de acesso 2011 2007 

Comprados 48% 45% 

Emprestados por outras 

pessoas 
30% 45% 

Emprestados por 

bibliotecas e escolas 
26% 34% 

Presenteados 21% 24% 

Distribuídos pelo governo 

e/ou pelas escolas 
16% 20% 

Baixados na internet 6% 7% 

Fotocopiados/ xerocados 5% 7% 

Fonte: Retratos da leitura no Brasil, 3ª edição, Instituto Pró-Livro, 2011. 



O que a biblioteca representa  

Um lugar para estudar  71% 

Um lugar para pesquisar 61% 

Um lugar voltado para estudantes 28% 

Um lugar para emprestar livros de literatura 17% 

Um lugar para emprestar livros para trabalhos 

escolares 
16% 

Um lugar voltado para todas as pessoas 16% 

Um lugar para lazer 12% 

Um lugar para passar o tempo 10% 

Um lugar para consultar documentos e outros materiais 

do acervo 
6% 

Um lugar para ver filmes/ escutar música 2% 

Um lugar para participar de concertos, exposições e 

eventos culturais 
2% 

Um lugar para acessar a internet 2% 

Fonte: Retratos da leitura no Brasil, 3ª edição, Instituto Pró-Livro, 2011. 



Perfil do usuário de biblioteca  

Homens 

45% 

Mulheres 

55% 

Sexo 

05 a 17

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 69

70 e mais

55% 

15% 

6% 

11% 

8% 

5% 

0% 

Idade 

Fonte: Retratos da leitura no Brasil, 3ª edição, Instituto Pró-Livro, 2011. 



Perfil do usuário de biblioteca  

7% 

17% 

76% 

Frequência no uso da biblioteca 

Usa

frequentemente

Usa de vez em

quando

Não usa

Fonte: Retratos da leitura no Brasil, 3ª edição, Instituto Pró-Livro, 2011. 

Base: População brasileira com 5 anos ou mais 178 milhões  em 2011. 



Estamos continuamente repensando se os produtos e 

serviços estão realmente adequados às necessidades dos 

usuários? 

  

Estamos abertos à mudança ou preferimos manter os 

padrões e regras pré-estabelecidas? 

  

A sociedade está em transformação e... as bibliotecas 

acompanham esse movimento? 

 

Biblioteca - Público 



“A biblioteca é uma instituição disponível para todos, 

que proporciona acesso aos conhecimentos registrados, 

tanto em formato impresso quanto em outros formatos, 

como as multimídias e os recursos da internet, de modo 

a apoiar a educação formal e informal.  

  

Numa sociedade cada vez mais complexa, as pessoas 

precisarão adquirir mais habilidades, de graus 

variados, nas diferentes etapas de suas vidas. A 

biblioteca publica tem importante papel a desempenhar 

colaborando com esse processo” 

 

Biblioteca 



“O princípio que norteia o planejamento do 

desenvolvimento da biblioteca a partir da perspectiva 

de serviço e não da do edifício é importante em 
toda definição de políticas para bibliotecas públicas. 

A oferta de serviços baseados na tecnologia da 

informação e da comunicação também apresenta 

sugestivas oportunidades para prestá-los diretamente 

nas residências e nos locais de trabalho”. 

 

Biblioteca - Serviços 



Biblioteca - Serviços 

Projeto incentiva leitura entre os presos para reduzir 

pena. 



Biblioteca - Serviços 

Leitura em empresas 



Biblioteca - Reflexão 

Existem atividades que são desenvolvidas na 

biblioteca e que tem como objetivo “atrair” o 

público para o espaço.  Além dessas, que ações 

ligadas diretamente à leitura são desenvolvidas na 

biblioteca que você representa? 



Qualidades essenciais para um profissional que atua em 

biblioteca: 

  

- Conhecimento do material que constitui o acervo da 

biblioteca e sobre como acessá-lo 

- Imaginação, visão e mente abertas a novas ideias e 

novas práticas 

- Conhecimento da tecnologia da informação e comunicação 

e de suas mudanças. 

- Capacidades organizacionais, com flexibilidade para 

identificar e implementar mudanças 

 

Biblioteca - Equipe 



O espaço físico da biblioteca deve oferecer: espaço 

adequado para colocar e expor o acervo; espaço 

confortável e atraente para o público; espaço silencioso 

adequado ao estudo e à leitura; espaços para reuniões; 

áreas reservadas para crianças; seções para jovens 

incluindo instalações para computadores. 

 

Biblioteca - Espaço 



“A biblioteca deve estabelecer relações formais com 

outras organizações da comunidade local, por exemplo, 

escolas, instituições culturais como museus, galerias e 

arquivos, programas de alfabetização, câmaras de 

comércio ou juntas comerciais. Essas relações devem ser 

usadas para coordenar os recursos e esforços de cada 

parceiro e, portanto, melhorar em conjunto os serviços 

para a comunidade” 

  

Parcerias 
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