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Resumo: Analisa contribuições de bibliotecas brasileiras, junto ao público 
infantojuvenil, para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 
2030, de modo a apresentar um panorama de atividades. Buscou-se identificar e 
caracterizar tipos de boas práticas alinhadas à Agenda em bibliotecas escolares, 
públicas, comunitárias e parque. Após levantamento de bibliografia e documentos, as 
ações foram divididas entre as categorias ambiental, social, econômica e 
desenvolvimento sustentável. Foram coletadas 25 ações de 16 bibliotecas. As 
bibliotecas brasileiras têm contribuído para o alcance dos objetivos da Agenda 2030 
junto ao público infantojuvenil, porém, poucas foram as que trabalharam sobre a 
Agenda em si. 
  
Palavras-chave: Biblioteca com público infantojuvenil; Agenda 2030 da ONU; 
Desenvolvimento sustentável. 
 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a taxa de pobreza, a fome e a desistência da educação 

formal revelam que no Brasil as bibliotecas precisam estar atentas não só às 

necessidades informacionais. Preocupados com essas e outras questões 

relacionadas ao desenvolvimento e qualidade de vida, líderes mundiais criaram um 
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plano de ação com objetivos para o desenvolvimento sustentável para serem 

alcançados até o ano de 2030: a Agenda 2030 da ONU, a qual constitui-se de 

objetivos para a melhora de questões ambientais, sociais e econômicas a nível 

mundial. Ela foi baseada nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio estabelecidos 

no ano 2000, que visavam ser alcançados até 2015. As iniciativas colocadas em 

prática trouxeram resultados positivos, mas nem todos os objetivos foram alcançados 

até o ano estabelecido. Por isso a Agenda 2030 foi proposta, com 17 objetivos para 

o desenvolvimento sustentável. Instituições importantes que representam os 

interesses de bibliotecários, como a IFLA e a FEBAB, têm apoiado a Agenda e 

estimulado ações em bibliotecas que visem os objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

Esta pesquisa tem o seguinte problema de pesquisa: como o público 

infantojuvenil das bibliotecas pode ser mobilizado para o desenvolvimento 

sustentável? O objetivo é identificar e analisar contribuições de bibliotecas brasileiras, 

junto ao público infantojuvenil, para o alcance dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável segundo a Agenda 2030 da ONU, de modo a fornecer um panorama de 

atividades que possa servir de inspiração para bibliotecários. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo desta seção são apresentados os principais conceitos que 

fundamentam a pesquisa. Encontram-se em destaque a importância das bibliotecas, 

as especificações do público infantojuvenil e as relações destas com a Agenda 2030 

da ONU. 
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2.1 Bibliotecas e o Público Infantojuvenil 

 

Conhecer as características do público de uma biblioteca pode ajudar a gestão 

da mesma a compreender quem são seus usuários e, até mesmo, os usuários em 

potencial, e os não-usuários (aqueles que ainda não foram alcançados). 

Um público que exige bastante atenção e atendimento diferenciado é o 

infantojuvenil, composto de crianças e adolescentes. Segundo Senna, Souza e 

Barbosa (2017, p. 116), uma das pretensões da biblioteca que trabalha com o público 

infantojuvenil é “despertar o prazer pela leitura e proporcionar a eles um ambiente de 

estímulo à criatividade e ao raciocínio lógico, que venha a contribuir para o seu 

desenvolvimento estudantil e de futuro cidadão.” Portanto, além de proporcionar o 

lazer, a biblioteca também pode contribuir para a educação desse público. 

De acordo com “Directrizes para serviços de bibliotecas para crianças”, 

documento da IFLA, uma das funções atribuídas para a biblioteca quanto a esse 

público é a de “[capacitação] para participar e dar uma contribuição positiva para a 

vida em comunidade” (IFLA; UNESCO, 2001, p. 1). Além disso, apresenta como um 

dos fins da biblioteca “encorajar as crianças a tornarem-se confiantes e competentes 

e esforçar-se por um mundo de paz” (IFLA; UNESCO, 2001, p. 3). É possível perceber 

a notoriedade do público infantil para as bibliotecas e os serviços de informação. 

Sobre as atividades desenvolvidas em bibliotecas para este público, segundo 

Milanesi (2002, p. 59), “ao lado do acervo, amplo e estimulante, devem ser 

implantadas ações que propiciem à criança leitora refletir sobre aquilo que absorveu 

e observou. Por isso, hora do conto, dramatizações, jogos e todo estímulo à 

criatividade, passam a ter espaço amplo.” Assim, é essencial que uma biblioteca com 

público infantil desenvolva atividades culturais que envolvam o lazer e o lúdico, para 

estimular o aprendizado das crianças de maneiras alternativas, com muita imaginação 

e criatividade. 

         O cenário altera-se quando se trata do público adolescente. A leitura 

geralmente está associada às pesquisas obrigatórias orientadas pelos professores na 
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ida à biblioteca que, consequentemente, se torna também uma obrigação. Além disso, 

a ordem e o silêncio impostos pelas bibliotecas mais tradicionais não contribuem 

nesse processo. Segundo Milanesi (2002, p. 61), “o adolescente fica deslocado, não 

encontrando nada atrativo na área para adultos e se sentindo ridículo na área infantil. 

São raras as bibliotecas juvenis que incorporam em sua organização elementos 

típicos dessa faixa etária.” O autor defende que para atrair o adolescente para a 

biblioteca, é preciso ir além dos conhecimentos do universo escolar e da leitura 

convencional. O espaço deve ser visualmente estimulante, deve haver variados tipos 

de leitura no acervo, como livros, revistas, jornais e gibis. A biblioteca deve contar 

também com recursos audiovisuais e promover atividades como palestras, 

exposições, exibição de filmes, teatro, jogos, entre outros. 

         O público infantojuvenil tem suas particularidades e a biblioteca deve conhecê-

las para melhor atendê-las. Deve-se ter em mente que as atividades desenvolvidas 

em bibliotecas com crianças e adolescentes refletirão no futuro deste público, já que 

estes têm toda a vida pela frente. 

Assim como são eles que, se desde cedo participarem de ações educativas e 

culturais relacionadas a movimentos importantes, como o da Agenda 2030, serão os 

responsáveis pela implementação e/ou manutenção destes movimentos, que buscam 

lutar por um mundo melhor. E as bibliotecas podem contribuir ao promoverem essas 

ações com este público tão importante para o futuro do planeta. 

  

2.2 Agenda 2030 

 

No ano 2000, líderes representantes dos países membros da ONU reuniram-

se e estabeleceram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio visando o 

desenvolvimento mundial em nível ambiental, econômico e social:  1) Acabar com a 

fome e a miséria; 2) Oferecer educação básica de qualidade para todos; 3) Promover 

a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4) Reduzir a mortalidade 

infantil; 5) Melhorar a saúde das gestantes; 6) Combater a Aids, a malária e outras 
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doenças; 7) Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8) Estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento. 

          As medidas tomadas a partir do estabelecimento dos Objetivos trouxeram 

mudanças positivas, porém os objetivos não foram alcançados por completo. Por isso, 

um novo documento foi criado para dar continuidade aos ODM: a Agenda 2030, com 

17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, subdivididos em 169 metas. 

 A Agenda 2030 foi discutida na Assembleia Geral da ONU e lançada em 

setembro de 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável.  A Agenda 

constitui-se dos seguintes objetivos: 1) Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares; 2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 

e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 3) Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 4) Assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos; 5) Alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas; 6) Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos; 7) Assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; 8) Promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos; 9) Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 10) 

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 11) Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12) 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 13) Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 14) Conservação e uso 

sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável;15) Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 16) Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 
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o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis; 17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 

a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

As 169 metas contidas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

especificam e explicam os objetivos, trazendo base e integridade a estes. 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O caráter da pesquisa é exploratório e descritivo. A natureza do trabalho é 

qualitativa. A pesquisa constitui seu corpus de análise a partir de um levantamento 

bibliográfico e documental. Para o levantamento bibliográfico, foram utilizadas as 

bases de dados Scopus, Scielo, ScienceDirect, Web of science, LISA, LISTA, 

BRAPCI e o Google Acadêmico. As palavras-chave incluíram: “biblioteca escolar”; 

“biblioteca pública”; “biblioteca comunitária”; “biblioteca parque”; “biblioteca e Agenda 

2030”; “biblioteca e sustentabilidade”; “biblioteca e educação ambiental”; “biblioteca e 

gênero”; “biblioteca e educação financeira”, entre outras. O levantamento documental 

foi recuperado em sites e blogs de bibliotecas, páginas de bibliotecas no Facebook e 

sites institucionais e de notícias, limitados ao idioma português. Ambos os 

levantamentos consideraram o ano de 2015 como um limite, mesmo período de 

lançamento da Agenda 2030. 

Para análise dos documentos foi utilizado o método de categorização 

(BARDIN, 2004). As categorias foram estabelecidas pelos objetivos da Agenda 2030, 

ou seja, foram concebidas de maneira a priori, e os documentos encontrados foram 

analisados e repartidos nas categorias previamente estabelecidas. O corpus da 

pesquisa foi composto apenas de “boas práticas” que já ocorreram ou que estavam 

previstas para ocorrer em determinadas datas. Todas as boas práticas foram 

descritas como se tivessem ocorrido de fato, mesmo aquelas que tinham uma 

previsão para acontecer, porém sem confirmação de execução. 
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         Para melhor organização dos objetivos da Agenda, eles foram divididos em 

quatro grandes categorias: ambiental, social, econômico e desenvolvimento 

sustentável (geral). Foram consideradas para a pesquisa somente ações realizadas 

em bibliotecas públicas, escolares, comunitárias e bibliotecas parque, levando em 

conta que o trabalho com o público infantojuvenil é mais comum nestas tipologias de 

biblioteca. 

  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As ações coletadas foram as seguintes: 1) Entrega de resíduos recicláveis para 

ter acesso ao empréstimo de materiais do acervo; 2) Distribuição pela cidade de 

caixas de leitura e geladeiras de troca; 3) Oficina com papel reciclado para criação de 

fantoches; 4) Oficina com mostra de vídeos e confecção de mini horta; 5) Distribuição 

de sacolas retornáveis de material reciclável aos leitores cadastrados; 6) Oficina de 

confecção de brinquedos com material reciclável; 7) Palestra com bióloga com 

distribuição de mudas de árvores; 8) Festival Literário; 9) Sarau sobre mulheres na 

literatura e a solidão da mulher negra e indígena; 10) Sarau com o público feminino 

sobre empoderamento; 11)Palestras sobre violência contra mulher e gravidez na 

adolescência, seguidas de atividades; 12) Projeto de leitura; 13) Exposição sobre 

Direitos Humanos; 14) Aulas de música; 15) Clube de leitura; 16) Reforço escolar; 17) 

Curso de fotografia; 18) Aulas de capoeira; 19) Contação de histórias com oficina de 

origamis; 20) Oficina de bonecas Abayomi; 21) Contação de histórias em escolas; 22) 

Brechó na biblioteca; 23) Palestra sobre educação financeira para jovens; 24) Debate 

sobre o papel da juventude o desenvolvimento sustentável e o fim da pobreza; 25) 

Oficina sobre os ODS.       

As categorias social e ambiental foram as que mais apresentaram boas 

práticas, talvez porque tais práticas sejam mais comuns no fazer bibliotecário. A 

categoria econômica apresentou poucas boas práticas, possivelmente por ser um 
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assunto mais específico, necessitando de parceria com especialistas para que 

atividades sejam desenvolvidas. 

Das 25 boas práticas apresentadas, 24 ocorreram nas regiões Sudeste e Sul 

e 1 na região Nordeste. É possível inferir que há investimentos maiores em bibliotecas 

nessas duas regiões, por isso as boas práticas em bibliotecas concentram-se nelas. 

A categoria desenvolvimento sustentável também apresentou poucas boas 

práticas, provavelmente pela abrangência e complexidade do tema. Entretanto, ações 

que se encaixem nessa categoria têm maior potencial para conscientização do 

público para os objetivos da Agenda 2030. Como as boas práticas são relacionadas 

a temas que possibilitam uma grande variedade de tipos de atividades, a maior parte 

delas não se encaixou em atividades mais comuns, como palestras e oficinas. As 

ações coletadas contemplaram principalmente temas dos objetivos 3, 4, 5, 8, 12, 15 

e 17, abrangendo questões sociais, ambientais e econômicas. 

         As boas práticas da categoria social, de certa maneira, auxiliam na busca pelo 

sonho de uma sociedade igualitária, em que todos tenham seus direitos 

contemplados. As da categoria ambiental promoveram a conscientização sobre o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, principalmente por meio de atividades que 

envolvem reciclagem e plantio. Já as ações relacionadas à categoria econômica 

estimularam o consumo consciente e o uso consciente do dinheiro, promovendo 

também o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. E, por último, 

e de grande importância, as ações da categoria desenvolvimento sustentável 

debateram formas de alcançar este desenvolvimento e estimularam essas ações com 

jovens. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa discutiu a importância das bibliotecas com público infantojuvenil, 

por se apresentarem como aqueles que serão os responsáveis pelo futuro e poderão 

estar à frente de movimentos e ações determinantes para o planeta. Foram 
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identificadas boas práticas realizadas por bibliotecas escolares, públicas, 

comunitárias e bibliotecas parques que se alinham aos 17 objetivos da Agenda 2030, 

por meio de atividades culturais e educativas, que se enquadram nas categorias 

ambiental, social, econômico e desenvolvimento sustentável. 

As bibliotecas brasileiras têm contribuído para o alcance dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável segundo a Agenda 2030 da ONU junto ao público 

infantojuvenil por meio de boas práticas que trabalham principalmente questões 

sociais e ambientais com crianças e jovens, além de questões econômicas e acerca 

do desenvolvimento sustentável como um todo, mesmo que de forma indireta. 
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