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Capítulo 1
Papel e objectivos da biblioteca pública

'A biblioteca pública - porta de acesso local ao conhecimen-
to - fornece as condições básicas para uma aprendizagem con-
tínua, para uma tomada de decisão independente e para o
desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais.'

Este capítulo constitui uma declaração geral do papel e objecti-
vos da biblioteca pública. Os temas principais serão desenvolvidos
mais pormenorizadamente nos capítulos seguintes.

As bibliotecas públicas são um fenómeno mundial. Existem numa
grande variedade de sociedades, com culturas diversas e em diferentes
estádios de desenvolvimento. Embora a variedade de contextos em
que operam inevitavelmente resulte em diferenças nos serviços forne-
cidos e na forma como são prestados, as bibliotecas públicas têm nor-
malmente características em comum que podem ser definidas da
seguinte forma:

- Uma biblioteca pública é uma organização fundada, sustenta-
da e financiada pela comunidade, quer através do governo local, re-
gional ou nacional quer através de outras formas de organização
comunitária. Proporciona o acesso ao conhecimento, à informação e
a obras criativas através de um leque variado de recursos e serviços
e encontra-se à disposição de todos os membros da comunidade, sem



distinção de raça, nacionalidade, idade, sexo, religião, língua, defi-
ciência, condição económica e laboral e qualificações académicas.

aprendizagem eficazmente, assim como providenciar instalações que
facilitem as actividades de estudo. O acesso à informação e o seu uso
eficaz são factores vitais numa educação bem sucedida e, sempre que
possível, as bibliotecas públicas devem cooperar com outras organi-
zações educacionais no ensino da utilização de recursos de informa-
ção. Nos casos em que existam serviços de biblioteca vocacionados
para o apoio à educação formal, a biblioteca pública deve complemen-
tar, e não duplicar, os recursos disponíveis em outros locais.

A biblioteca pública deve ainda apoiar activamente as campanhas
de alfabetização, visto que a literacia é a chave para a educação e o
conhecimento e para a utilização das bibliotecas e dos serviços de
informação. As pessoas recentemente alfabetizadas têm necessidade
de materiais de leitura apropriados, a fim de manterem e desenvol-
verem as competências adquiridas.

Em alguns países, considera-se prioritária a necessidade de de-
senvolvimento educacional, sendo o principal objectivo das bibliote-
cas públicas a prestação de apoio à educação formal. No entanto, existe
uma grande variedade de meios através dos quais as bibliotecas pú-
blicas podem prestar assistência tanto à educação formal como à edu-
cação informal. A forma como se atinge este objectivo depende do
contexto local e do nível de recursos disponíveis.

Os objectivos de base da biblioteca pública consistem em provi-
denciar recursos e serviços através de meios variados para dar respos-
ta às necessidades de indivíduos e grupos nas áreas da educação,
informação e desenvolvimento pessoal, incluindo a recreação e o la-
zeroA biblioteca pública desempenha um papel importante no desen-
volvimento e manutenção de uma sociedade democrática, ao facultar
ao indivíduo o acesso a um amplo e diversificado leque de conheci-
mentos, ideias e opiniões.

,Apoiar a educação individual e a autoformação, assim como a
educação formal a todos os níveis.'

A necessidade de uma instituição à disposição de todos, que pro-
porcionasse o acesso ao conhecimento disponível em suportes impres-
sos e outros, a fim de apoiar as iniciativas de educação informal e
formal, esteve na origem da criação e manutenção da maioria das bi-
bliotecas públicas e continua a constituir um objectivo essencial da
biblioteca pública. Ao longo das suas vidas, as pessoas têm necessi-
dade de educação, tanto através de instituições oficiais, tais como es-
colas, institutos e universidades, como em contextos menos formais
relacionados com o trabalho ou a vida diária. A aprendizagem não
termina ao completarem-se os anos de estudo formal; antes é, para
muitas pessoas, uma actividade para a vida inteira. Numa sociedade
cada vez mais complexa, as pessoas necessitam de adquirir novas
competências em várias fases das suas vidas. A biblioteca pública tem
um papel importante no apoio a este processo.

A biblioteca pública deve providenciar materiais nos suportes
adequados ao apoio aos processos de aprendizagem formais e infor-
mais. Deve ainda auxiliar o utilizador a servir-se destes recursos de

>Em Singapura, a missão definida para o seNiço de bibliotecas pú-
blicas consiste em: 'expandir continuamente a capacidade de apren-
dizagem desta nação através de uma rede nacional de bibliotecas
e centros de recursos de informação providenciando seNiços e opor-
tunidades de aprendizagem para sustentar o progresso de Singapura'.

>Na África do Sul, onde uma grande parte da população vive em con-
dições desfavoráveis ao estudo, sem condições de espaço e sem elec-
tricidade em suas casas, as bibliotecas públicas dão prioridade à
disponibilização de condições básicas, tais como luz, mesas e cadei-
ras.

>Em muitos países, existem bibliotecas cuias funções são simultanea-
mente pública e escolar. Em Trafford, na Inglaterra, três pequenas
bibliotecas foram integradas em seNiços iá existentes. Um pólo da
biblioteca foi fundido com uma biblioteca escolar e dois localizam-
se em centros de lazer.

~Em Bulawayo, no Zimbabué, uma biblioteca itinerante desloca-se se-
manalmente a trinta e sete escolas primárias, aumentando assim



Ub'/ 1/) I 11m nl acesso ao selViço da biblioteca por parte das
ri 11 o idade.

No stodo de Amazonas, na Venezuela, onde não existem bibliote-
cas escolares, as bibliotecas rurais privilegiam o apoio a alunos e
professores.

>-Na província de Barcelona, em Espanha, alguns selViços de bibliote-
cas prestam apoio a estudantes da Universidade Aberta da Catalunha.

>-No Estado de Queensland, na Austrália, as bibliotecas públicas for-
necem recursos para trabalhos de casa e prestam apoio a crianças
dos últimos anos do ensino primário e do ensino secundário através
de clubes de trabalhos de casa organizados nas bibliotecas. Encon-
tra-se também disponível um selViço de assistência electrónica aos
trabalhos de casa. (hHp:/ /netlinks.slq.qld.gov.au)

'Abibliotecapúblicaé o centrolocalde informação,tornando
prontamenteacessíveisaos seusutilizadoreso conhecimentoe
a informaçãode todos os géneros.'

o rápido crescimento no volume de informação disponível
e as mudanças tecnológicas contínuas, factores que afectaram ra-
dicalmente os modos de acesso à informação, tiveram já um efeito
significativo sobre as bibliotecas públicas e os seus serviços.
A informação é de grande importância no desenvolvimento do in-
divíduo e da sociedade, sendo inegável que as tecnologias da
informação conferem um poder considerável a todos quantos te-
nham a possibilidade de a elas terem acesso e de as utilizarem.
Apesar do rápido crescimento destas tecnologias, elas continuam
a não estar à disposição da maioria da população mundial, sen-
do cada vez maior o fosso entre os ricos e os pobres em informa-
ção. Um dos papéis fundamentais da biblioteca pública consiste
em reduzir esse fosso através da oferta do acesso público à
Internet, assim como à informação transmitida por meio de su-
portes tradicionais. As bibliotecas públicas devem reconhecer e
explorar as oportunidades proporcionadas pelos novos desenvol-
vimentos nas tecnologias da informação e das comunicações.
Podem assim transformar-se nos portais electrónicos para o mun-
do da informação.

>-A Biblioteca do Estado de Sabah, na Malásia, providencia postos
electrónicos na sua rede de bibliotecas. Estes constituem fontes de
informação e entretenimento, com acesso à Internet e a uma gran-
de variedade de CO-RüMs. A biblioteca realiza ainda seminários pú-
blicos sobre o utilização da Internet.

>-Algumas bibliotecas públicas na África do Sul disponibilizam o es-
paço para quiosques de informação e telecentros.

>-Foram criados pontos de acesso livre à Internet em bibliotecas pú-
blicos da Estónia.

>-Criaram-se telecentros polivalentes em comunidades rurais de cinco
países africanos (Benin, Mali, Moçambique, Tanzônia e Uganda) para
facultar o acesso a modernos instrumentos de informação e comu-
nicação.

>-A biblioteca pública de Sunderland, em Inglaterra, está neste mo-
mento a desenvolver «centros comunitários electrónicos», localizados
em várias instalações, incluindo edifícios de bibliotecas, um colégio
de educação de adultos, um centro de negócios comunitário e uma
rede de trabalho voluntário e comunitário. Proporcionam acesso gra-

o acesso à informação e à sua compreensão constitui um direito
humano fundamental; existe neste momento mais informação dispo-
nível do que em qualquer momento anterior da história mundial.
Enquanto serviço público aberto a todos, a biblioteca pública tem um
papel fundamental na recolha, organização e tratamento da informa-
ção, assim como na oferta do acesso a um vasto leque de fontes de
informação. A biblioteca pública tem uma particular responsabilida-
de na recolha de informação local e sua disponibilização imediata.
Funciona igualmente como uma memória do passado, através da re-
colha, conservação e oferta do acesso a fundos relativos à história da
comunidade e dos indivíduos que a constituem. Ao providenciar um
vasto leque de informação, a biblioteca pública presta apoio ao deba-
te informado e à tomada de decisões relacionadas com questões-cha-
ve da comunidade. Na recolha e disponibilização de informação, é de
todo o interesse que, sempre que possível, a biblioteca pública coopere
com outras instituições, de forma a tirar o máximo partido dos recur-
sos disponíveis.



abrangem 146 aldeias, onde se organizam sessões colectivas para
a audição das cassetes.

>-Nas bibliotecas locais da Bolívia realiza-se uma grande variedade
de acções, tais como campanhas de saúde pública, aulas de higie-
ne e nutrição, clubes para mães e filhos e clubes de iovens.

>-Em treze bibliotecas inseridas no Sistema Pioneiro de Bibliotecas, no
Estado de Nova lorque, nos EUA, existem centros de informação
sobre emprego. Os candidatos a um emprego têm a possibilidade
de obter informação sobre vagas disponíveis e utilizar meios varia-
dos para prepararem as suas candidaturas e entrevistas. O proiecto
dispõe de ligações entre o pessoal da biblioteca e o Sistema de De-
senvolvimento da Força de Trabalho regional.

>-Um obiectivo fundamental no desenvolvimento dos seNiços de bi-
bliotecas nas zonas rurais da Venezuela consiste na melhoria da
qualidade de vida, através da oferta de informação sobre questões
agrícolas e criação de animais e da satisfação das necessidades de
informação do pequeno agricultor com recursos limitados.

tuito a pes (computadores pessoais) e à Internet, uma gama alar-
gada de «software» para adultos e crianças e pessoal qualificado
para prestar apoio aos utilizadores.

,Assegurara cadapessoaos meiospara evoluirde formacria-
tiva.'

A oportunidade de desenvolver a criatividade pessoal e explorar
novos interesses é importante para o desenvolvimento humano. Para
atingir este objectivo,as pessoas necessitam de acesso ao conhecimento
e a obras criativas. A biblioteca pública tem a capacidade de facultar
o acesso, através de uma grande variedade de suportes, a um rico
e variado espólio de conhecimentos e realizações criativas que a
maioria das pessoas não poderia adquirir por meios próprios.
A oferta do acesso às principais colecções de literatura e saber mun-
diais, incluindo a literatura da própria comunidade, tem sido um dos
contributos inestimáveis prestados pela biblioteca pública e continua
a ser uma das suas funções de importância vital. O acesso a obras da
imaginação e do saber é um factor importante na educação pessoal e
nas actividades recreativas construtivas.

A biblioteca pública pode igualmente prestar um contributo fun-
damental para a sobrevivência diária e o desenvolvimento económico
e social da população através do seu envolvimento directo na oferta
de informação às comunidades em vias de desenvolvimento; por
exemplo, a aquisição de competências básicas, a educação básica de
adultos e as campanhas de sensibilização para a SIDA. Em comuni-
dades com uma alta taxa de analfabetismo, a biblioteca pública tem o
dever de prestar serviços aos indivíduos analfabetos e interpretar e
traduzir informação sempre que necessário. Deve ainda providenciar
um serviço de formação básica de utilizadores.

'Criare fortaleceroshábitosde leituranas crianças,desdea pri-
meirainfância.'

>-As Bibliotecas Áudio Rurais do Mali utilizam cassetes para transmitir
informação sobre higiene, saúde, criação de animais e outros tópi-
cos de relevância para o quotidiano das pessoas. Estas bibliotecas

A biblioteca pública deve procurar ir ao encontro das necessida-
des de todos os grupos da comunidade, sem distinção de idade ou
condições físicas, económicas ou sociais. No entanto, tem uma respon-
sabilidade especial de satisfazer as necessidades das crianças e dos
jovens. Quando as crianças são estimuladas pelo conhecimento e por
obras da imaginação a partir de muito cedo, é altamente provável que
venham a beneficiar destes elementos vitais de desenvolvimento pes-
soal ao longo das suas vidas, enriquecendo-se a si mesmas e, simulta-
neamente, melhorando o seu contributo para a sociedade. As crianças
podem também motivar os pais e outros adultos para a utilização da
biblioteca. O acesso a uma biblioteca com materiais apropriados é
igualmente importante para as crianças que experimentem dificulda-
des na aprendizagem da leitura (ver parágrafos 3.4.2 e 3.4.3).



de apoio à educação e do acesso à informação para todos, a bibliote-
ca pública pode trazer benefícios económicos e sociais aos indivíduos
e à comunidade. Contribui para a criação e manutenção de uma
sociedade bem informada e democrática e auxilia as pessoas a enri-
quecer e desenvolver as suas vidas e a comunidade em que se inse-
rem.

A biblioteca pública deve manter-se a par das questões debatidas
no seio da comunidade e facultar a informação necessária para a pros-
secução desse debate.

Um dos papéis importantes a desempenhar pela biblioteca públi-
ca consiste em constituir-se em foco de desenvolvimento cultural e
artístico da comunidade e em colaborar na definição e sustentação da
sua identidade cultural. Tal pode ser atingido através da colaboração
com organizações locais e regionais apropriadas, disponibilização de
espaços para actividades culturais, organização de programas cultu-
rais e inclusão na biblioteca de materiais que correspondam a diver-
sos interesses culturais. O contributo da biblioteca deve reflectir a
diversidade cultural representada na comunidade. A biblioteca deve
providenciar materiais nas línguas faladas e lidas na comunidade lo-
cal e apoiar as tradições culturais.

>-Em Amazonas, na Venezuela, os bibliotecários possuem formação
que os habilita a desempenhar o papel de intermediários entre di-
versas culturas, já que muitas das pessoas das comunidades rurais
só falam a sua língua nativa.

'As colecções e os serviços devem ser isentos de qualquer for-
ma de censura ideológica, política ou religiosa e de pressões
comerciais.'

A biblioteca pública deve ter a capacidade de representar todos
os tipos de experiência e pensamento humano, livre de quaisquer ris-
cos de censura. Em alguns países, a existência de uma Lei de Liber-
dade de Informação pode contribuir para assegurar a manutenção
destes direitos. Os bibliotecários e os órgãos dirigentes da biblioteca
têm a obrigação de defender estes direitos humanos básicos e resistir
a pressões por parte de indivíduos e de grupos no sentido de limitar
os materiais disponíveis na biblioteca pública.

A biblioteca pública desempenha um papel importante como es-
paço público e de encontro. Esta função reveste-se de especial impor-
tância em comunidades onde existem poucos locais de encontro.
A biblioteca é por vezes apelidada de «a sala de estar da comunidade».

A utilização da biblioteca para fins de pesquisa e de recolha de
informação relacionada com o processo educativo do utilizador e os
seus interesses do ponto de vista recreativo proporciona o contacto
informal com outros membros da comunidade. A utilização da biblio-
teca pública pode constituir uma experiência social positiva. Um dos princípios fundamentais da biblioteca pública é o de os

seus serviços serem acessíveis a todos e não apenas a um determi-
nado grupo na comunidade, implicando a exclusão dos restantes. De-
vem ser tomadas medidas para garantir o acesso de grupos
minoritários, como por exemplo minorias linguísticas, pessoas com
deficiências físicas e sensoriais ou habitantes de comunidades dis-
tantes impossibilitados de se deslocarem ao edifício da biblioteca
que, por qualquer razão, se vejam privados do uso dos serviços prin-
cipais. O nível de investimento, o desenvolvimento dos serviços, a

Ao desempenhar o seu papel nestas áreas-chave, a biblioteca
pública funciona como motor de desenvolvimento social e pessoal,
podendo simultaneamente ser um agente positivo de mudança na
comunidade. Através da oferta de um vasto leque de materiais



I I I I 'ti Iviços oferecidos pelo Programa de Bibliotecas Rurais e Oesen-
, Idln nto de Recursos no Zimbabué, a incorporação de teatro, can-

I, 111', dança como parte da transmissão de informação combina-se
I lI/I' 1 leitura, os seNiços de empréstimo e o apoio à alfabetização.

, lias de Leitura de Aldeia, no Botsuana, funcionam como cen-
/1(I', c/ preseNação do literatura setsuana e de promoção da língua
11 ( u/furo setsuana e nelas se organizam sessões de debate, canta-
/I " tradicionais, danças e encontros .

, bibliotecas rurais em Ca;amarca, no Peru, participam na recupe-
1(1 o e revitalização da base linguística indígena dos Andes. Foi es-
I Ib lecido um pro;ecto de publicação de materiais sobre a cultura
I 01 e a Enciclopédia Rural daí resultante proporciona uma alterna-
tivo à escola, reforça a identidade da população e promove a

utoformação.
m Singapura, uma Unidade de SeNiços Bibliotecários Asiáticos pro-

porciona seNiços nas línguas locais (chinês, ma/aio e tamil).
Em Cuba, as bibliotecas funcionam como espaços para poetas e pro-
movem igualmente trabalhos de investigação e conseNação das tra-
dições orais campesinas.
Um dos ob;ectivos das Bibliotecas Rurais na índia consiste em facul-
tar uma plataforma para a documentação de saberes tradicionais.
São publicados livros escritos pelos aldeãos.

1111',1111 ~. H;,\0 I paço da biblioteca e o seu horário de funciona m '11

lo di' \'111, 'r planeados tendo como princípio norteador o con ilo
dt, II 'i','Si univ rsal. (Ver Capítulo 3 "Ao encontro das necessidad '
dI) I&11 li ~ad r" .

d envolvimento das colecções deve igualmente basear-se I iI

I rin ípio do acesso para todos e incluir o acesso a formatos apropri,.
lo para grupos específicos, como, por exemplo, livros em Braill
livros sonoros para deficientes visuais. As tecnologias da informação
. das comunicações devem ser utilizadas para permitir o acesso à
colecções da biblioteca e a outras fontes de informação, quer as da
biblioteca quer as de acesso remoto.

As bibliotecas públicas são serviços com base local para o
benefício da comunidade em que se inserem e, como tal, devem pro-
porcionar serviços de informação comunitária. Os serviços e colecções
providenciados devem basear-se nas necessidades locais, periodica-
mente avaliadas. Sem esta disciplina, a biblioteca pública perderá o
contacto efectivo com as pessoas a quem os seus serviços se destinam,
pondo em risco a plena utilização do seu potencial. Os bibliotecários
devem, por conseguinte, manter-se a par das mudanças na sociedade
resultantes de factores, tais como o desenvolvimento social e econó-
mico, alterações demográficas, variações na estrutura etária, níveis de
educação, padrões de emprego e o aparecimento de outros serviços
educacionais e culturais.

Para o sucesso a longo prazo da biblioteca, é importante que esta
assente as suas bases na cultura ou culturas do país ou zona em que
opera. É menos provável que a biblioteca pública seja bem sucedida
se a sua forma e estrutura forem importadas de um país ou zona com
um contexto cultural muito diferente.

Na comunidade em que se insere, a biblioteca pública deve ser
um agente essencial na recolha, preservação e promoção da cultura
local em toda a sua diversidade. Esta função pode ser desempenha-
da de várias formas, entre as quais se contam a manutenção de colec-
ções de História local, a promoção de exposições e de sessões de contos
orais, a publicação de materiais de interesse local e o desenvolvimen-
to de programas interactivos sobre temas locais. Quando a tradição
oral é um meio importante de comunicação, a biblioteca pública deve
promover a sua continuação e desenvolvimento.

No desenvolvimento de políticas definidoras do papel e objecti-
vos da biblioteca pública, deve privilegiar-se a prestação de serviços.
Para dar resposta às necessidades da sua comunidade, a biblioteca



pública proporcionará um vasto leque de serviços, alguns dos quais,
como por exemplo o acesso a grandes colecções de materiais impres-
sos, podem ser prestados com mais eficácia a partir do edifício da
biblioteca. No entanto, existem muitas circunstâncias em que o servi-
ço é mais eficaz quando posto à disposição do público para além das
paredes da biblioteca. Embora os exemplos variem de sociedade para
sociedade, o princípio de planeamento do desenvolvimento da biblio-
teca assente na perspectiva dos serviços, mais do que na dos edifícios,
é uma consideração importante em todas as políticas de desenvolvi-
mento de bibliotecas públicas. A oferta de serviços através de tecno-
logias da informação e das comunicações apresenta igualmente
oportunidades interessantes de levar os serviços da biblioteca e de
informação directamente ao domicílio do utilizador e ao seu local de
trabalho.

Existem diversas formas de transporte para fornecer serviços a
zonas de baixa densidade populacional. A oferta de serviços de biblio-
teca e de informação a pessoas impossibilitadas de frequentar a bi-
blioteca (devido a deficiências físicas ou sensoriais, ou a falta de meios
de transporte, por exemplo) garante que o acesso a esses serviços se
encontra à disposição de todos no lar ou no local de trabalho, inde-
pendentemente das suas condições pessoais.

res dimensões, actividades teatrais, musicais, audiovisuais e instala-
ções multimédia. Uma biblioteca pública com um alto nível de utili-
zação dará um contributo significativo para a vitalidade da zona
urbana em que se insere e constituirá um importante centro social de
encontro e de aprendizagem, particularmente em zonas rurais com
baixa densidade populacional. Por conseguinte, os bibliotecários de-
vem assegurar a utilização e gestão eficientes do edifício da bibliote-
ca, com o objectivo de fazer o melhor uso possível das instalações, para
benefício de toda a comunidade.

~O serviço de bibliotecas públicas no Chile tem vindo a desenvolver
uma variedade de serviços móveis: carrinhas, barcos, caixas de li-
vros, mochilas e bicicletas. Os serviços oferecem livros e outras ac-
tividades culturais para todas as idades e percorrem qualquer terreno.
Servem também casas de repouso, hospitais e prisões.

Para cumprir as suas funções de forma satisfatória, a biblioteca
pública deve possuir recursos apropriados em permanência, e não
somente aquando da sua criação, de forma a possibilitar a sustenta-
ção e desenvolvimento de serviços que vão ao encontro das necessi-
dades da comunidade local. Isto significa que deve facultar materiais
em todos os suportes disponíveis e regularmente actualizados para
satisfazer as necessidades em mudança de grupos e indivíduos, in-
cluindo materiais recentemente publicados e reposições. Deve ainda
dispor de níveis adequados de pessoal com formação apropriada e de
finali.ciamento para sustentar todos os meios de fornecimento de ser-
viços considerados necessários para o desempenho da sua função vi-
tal na comunidade.

Os edifícios das bibliotecas desempenham um papel importante
na oferta dos serviços da biblioteca pública. Devem ser planeados de
forma a reflectirem as funções do serviço da biblioteca, serem acessí-
veis a toda a comunidade e suficientemente flexíveis para integrarem
serviços novos e em transformação. Devem localizar-se nas imediações
de outros locais de actividades comunitárias, como por exemplo es-
tabelecimentos comerciais e centros culturais. Sempre que possível, a
biblioteca deve estar disponível para outras utilizações por parte da
comunidade, tais como encontros e exposições e, em edifícios de maio-
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