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Resumo: O objetivo do presente texto consiste na análise do conceito, função e papel social 

exercidos pelas bibliotecas comunitárias. A partir disso, se faz o estudo a respeito da maneira 

pela qual o profissional bibliotecário se insere no interior desse contexto. A fundamentação 

teórica baseia-se nos seguinte autores: Almeida (2005); Barros (2003); Bastos, Almeida e 

Romão (2011); Blank e Sarmento (2010); Comitê...(1948); Machado (2008) e (2009); Pérez 

Pulido (2002); Peruzzo e Volpato (2009); Rasche (2005). O texto se perfaz mediante pesquisa 

teórica sobre o conceito, função e papel social das bibliotecas comunitárias e a inserção do 

profissional bibliotecário no interior de tal contexto. Uma biblioteca comunitária deve se 

                                                      
1 Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). Não-bolsista do Programa de Educação Tutorial de 
Biblioteconomia (PET). E-mail: nashilasoares@gmail.com 
2 Doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). 
Docente do Departamento de Ciência da Informação. Tutora do Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 
(PET). E-mail: rubia.martins@unesp.br 
3 Graduando em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 
(PET). E-mail: marcusreisfx@gmail.com 
4 Graduando em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 
(PET). E-mail: martostulio@gmail.com 
5 Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 
(PET). E-mail: valeria.bonfuoco@gmail.com 
6 Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 
(PET). E-mail: sofiacuruci@hotmail.com 
⁷ Graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília (UNESP/FFC). Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 
(PET). E-mail: emily.miriele@gmail.com 
 

mailto:sofiacuruci@hotmail.com


96 

 

 

preocupar com a qualidade informacional de material, serviços e atividades oferecidas para seu 

público usuário, que suprirão suas necessidades específicas. Consideramos que devemos 

conceber a ideia de biblioteca comunitária enquanto instrumento de: resgate da cultural popular; 

formação político cidadã; fortalecimento da comunidade na qual ela está inserida; valorização 

do indivíduo enquanto ser transformador da sociedade; concessão do direito fundamental à 

leitura e ao acesso à informação. 

      
Palavras-chaves: Biblioteconomia. Biblioteca comunitária. Leitura. Acesso à informação. 

1 INTRODUÇÃO 

      

Algumas das funções da Biblioteconomia se verificam no ato de armazenar, organizar, 

disseminar e facilitar o acesso à informação. Todo e quaisquer tipos de informações (sejam 

estes vinculados aos mais diferentes modelos de instituições, tais como, bibliotecas, centros de 

informação, centros de documentação, etc.), podem vir a ser objeto de gerenciamento do 

profissional bibliotecário (RASCHE, 2005). Tal citação nos remete à ideia e ao ato da leitura, 

pois, na medida em que há a disseminação da informação, pressupõe-se o usuário leitor. 

A leitura, consubstanciada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem - DUDH 

(COMITÊ…, 1948), é caracterizada enquanto direito fundamental de todo e qualquer cidadão. 

Além disso, importante destacarmos que, o acesso informacional, bem como a capacidade de 

uso desta informação, são aspectos geradores de impactos no desenvolvimento da sociedade 

como um todo. O fato dos cidadãos possuírem acesso e utilizarem determinadas informações é 

compreendido como a efetivação e o exercício de direitos que lhes são fundamentais. 

Segundo Rasche (2005), a DUDH garante a todo e qualquer cidadão, acesso irrestrito à 

informação, à difusão, ao recebimento e à pesquisa de ideias e convicções produzidas pela 

humanidade. Tal concepção da informação enquanto direito fundamental faz com que Pérez 

Pulido (2002) caracterize a DUDH como raiz essencial fundamentadora dos Códigos de Ética 

relativos aos profissionais da informação, sobretudo os bibliotecários. 

A partir de tais pressupostos, sendo a leitura direito fundamental de todos os cidadãos, 

percebemos entretanto, que parte considerável da população brasileira não desfruta e/ou possui 

condições de exercer tal direito. Tendo em vista tal realidade social, surgiram as bibliotecas 

comunitárias que, segundo Machado (2019, p. 91), são constituídas “do desejo e da necessidade 

de um determinado grupo de pessoas em ter acesso ao livro, à informação e à prática da leitura 

num real exercício de cidadania”.  

Nesse mesmo sentido, para Guedes ([200?], p. 1), as bibliotecas comunitárias são “[...] 
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ambientes físico criados e mantidos por iniciativa das comunidades [...]”, e possuem como 

objetivo principal ampliar o acesso da comunidade à informação. Biblioteca comunitária, pode 

ser considerada, um lugar de importante inclusão social, sendo que ela possui, como público 

alvo, aqueles que não têm fácil acesso às bibliotecas e se encontram em posição marginal ao 

recebimento de fatores culturais e informacionais. Importante salientarmos que, apesar de serem 

chamadas bibliotecas comunitárias, a tais espaços não é obrigatória a presença do profissional 

bibliotecário enquanto disseminador, mediador da informação, promotor e incentivador da 

leitura, etc. Ou seja, são locais comunitários mantidos pela própria comunidade local, a qual 

desempenha a função de incentivadora da leitura e da disseminação informacional. Vejamos. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA ou FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Utilizamos primordialmente como fundamentação teórica sobre a análise do conceito de 

biblioteca comunitária os seguintes autores: Machado (2019); Guedes ([200?]); e Peruzzo; 

Volpato (2009). Enquanto Blank; Sarmento (2010), Almeida (2005) e Barros (2003) nos 

auxiliaram a compreender a função social de tais bibliotecas.  

3 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O texto se perfaz mediante pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, cuja 

metodologia consiste no levantamento e revisão de obras que atendam ao conceito, função e 

papel social das bibliotecas comunitárias e a inserção do profissional bibliotecário no interior 

de tal contexto. 

Para Gil (2008), o levantamento bibliográfico confere à revisão de documentos que, na 

maioria das vezes, consistem em publicações científicas (periódicos, anais de congresso, livros 

e outros). Ainda de acordo com o autor, a pesquisa exploratória permite uma maior relação entre 

o pesquisador com o objeto analisado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O conceito de biblioteca comunitária parte do princípio de que tais locais, além de 

representarem uma aproximação espacial e física, caracterizada por atividades solidárias entre 

indivíduos que compartilham o mesmo contexto social, conforme Peruzzo e Volpato (2009), 

consiste em criação identitária cultural materializada em mobilizações por interesses comuns. 
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No Brasil, instituições desse caráter se destinam ao enfrentamento/resistência da 

privação da informação, identificando-se com as comunidades locais, sendo então muito 

reconhecidas pela população como instrumentos de inclusão social. Biblioteca comunitária é 

um projeto político autônomo vinculado a um grupo de pessoas da comunidade com uma 

estrutura flexível, sendo dos próprios membros da comunidade para a comunidade, podendo ter 

ou não vínculos de apoio com órgãos públicos ou privados (BASTOS; ALMEIDA; ROMÃO, 

2011). Em geral, possuem um público alvo excluído pela sociedade e se encontram em lugares 

periféricos, promovendo acesso à informação, com intervenções e projetos de desenvolvimento 

cultural e educacional (MACHADO, 2005). 

Todos os tipos de bibliotecas, incluindo as bibliotecas comunitárias devem se preocupar 

com a qualidade informacional de material, serviços e atividades oferecidos para seu público 

usuário, no sentido de buscar atender as demandas locais de interesse. Segundo Bastos, Almeida 

e Romão (2011) o acervo que compõe uma biblioteca comunitária deriva-se por maioria de 

doações, assinaturas de jornais e revistas, materiais impressos, etc. 

O acesso à informação em zonas periféricas é de fundamental importância na formação 

do cidadão. O sujeito que tem acesso ao conhecimento se envolve em decisões políticas de 

maneira coletiva, e contesta atividades governamentais de desenvolvimento que exclui parcela 

da população, e manipulam informações como recurso de poder (BARROS, 2003). 

As bibliotecas comunitárias são espaços diferenciados de disseminação da informação 

(BLANK; SARMENTO, 2010) e devem ser valorizadas pelos profissionais de Biblioteconomia 

e CI. Tais locais - segundo os autores acima citados - nem sempre contam com profissionais 

formados nessas áreas. Sendo assim, na maioria das vezes, são integrantes da própria 

comunidade -na qual se encontra a biblioteca comunitária- que aplicam princípios da 

Biblioteconomia e da CI, sem possuírem arcabouço teórico para tanto, mas com o objetivo e o 

interesse no desenvolvimento intelectual e cultural do meio social no qual eles vivem. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que bibliotecas comunitárias, enquanto resultados da organização 

popular, são de extrema importância social, pois representam a concretização do acesso à 

leitura, à cultura, à informação e à formação cidadã de determinadas regiões. 

Como demonstrado em nosso trabalho, apesar de serem chamadas bibliotecas 
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comunitárias, a presença de profissionais bibliotecários não é obrigatória em tais locais. Geridas 

pela própria comunidade, são seus cidadãos que nela desempenham o papel de disseminadores 

da informação, de incentivadores da leitura, de mediadores, etc. 

Alguns autores da área (ALMEIDA, 2005; BARROS, 2003; GUEDES, [200?])  

apontam que tais características prejudicariam principalmente aspectos relacionados à 

mediação e ao acesso da informação concretizados nesses locais. No entanto, consideramos que 

devemos conceber a ideia de biblioteca comunitária enquanto instrumento de: resgate da 

cultural popular; formação político cidadã; fortalecimento da comunidade na qual ela está 

inserida; valorização do indivíduo enquanto ser transformador da sociedade; concessão do 

direito fundamental à leitura e ao acesso à informação. 
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