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RESUMO 

 

O trabalho apresenta o panorama de uso das tecnologias da informação e comunicação  – 

TICs – para o acesso à internet no âmbito das bibliotecas públicas do Brasil. Discorre acerca 

do contexto histórico de desenvolvimento das primeiras bibliotecas brasileiras, desde as 

bibliotecas conventuais até a inauguração da primeira biblioteca pública do país, a Biblioteca 

Pública da Bahia. Disserta sobre o conceito de sociedade da informação, bem como as 

tendências e desafios desse novo paradigma. Trata do desenvolvimento da sociedade  da 

informação no país, como também ressalta a importância do acesso à informação e às novas 

tecnologias. Analisa o papel da biblioteca no desenvolvimento da sociedade contemporânea, 

bem como destaca a relevância do acesso à internet oferecido nesses espaços. Apresenta o 

panorama brasileiro de acesso à rede, assim como o desempenho das bibliotecas públicas do 

Brasil no provimento desse serviço. Propõe iniciativas de integração das TICs para o acesso à 

internet em possíveis serviços em informação da biblioteca pública, a fim de tornar essencial 

o papel dessas instituições no desenvolvimento da sociedade da informação no Brasil. 

Palavras-chave: Sociedade da informação. Biblioteca pública. Tecnologia da informação e 

comunicação. Internet. 



 

 

ABSTRACT 

The research presents an overview of the use of information and communication technologies 

- ICTs - for Internet access in public libraries in Brazil. Talks about the historical context of 

the development of the first Brazilian libraries, from the monastic libraries until the opening 

of the first public library in the country, the Bahia Public Library. Talks about the concept of 

the information society, as well as the trends and challenges of this new paradigm. It deals 

with the development of the information society in the country, but also emphasizes the 

importance of access to information and new technologies. Analyzes the role of the library in 

the development of contemporary society, and emphasizes the importance of Internet access 

offered in these spaces. Displays the Brazilian panorama of network access, as well as the 

performance of public libraries in Brazil in providing that service. Proposes integration 

initiatives of ICTs for internet access in possible services in the public library information in 

order to make the essential role of these institutions in the development of the information 

society in Brazil. 

Key words: Information society. Public library. Information and communication technologies. 

Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tema do estudo é a atuação da biblioteca pública para atender as demandas 

informacionais da sociedade contemporânea, considerando as questões acerca da globalização 

e dos novos paradigmas tecnológicos. Visto isso, o objeto de estudo escolhido foi o uso das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) no contexto das bibliotecas públicas do 

Brasil, a fim de apresentar o panorama brasileiro de aplicação dos recursos tecnológicos em 

bibliotecas públicas, bem como reafirmar a importância do uso dessas ferramentas no acesso e 

disseminação da informação, práticas indispensáveis para o desenvolvimento socioeconômico 

de um país. 

A proposta visa relacionar o uso das TICs com o acesso à internet no âmbito das 

bibliotecas públicas do Brasil, analisando indicadores e dados estruturados que relacionam o 

acesso à internet ao desenvolvimento social. Pretende ainda ratificar a importância de ações 

inovadoras no contexto das bibliotecas públicas, que visem tornar seus espaços mais 

dinâmicos, reafirmando, assim, essas instituições como centros de cultura, informação, 

educação e lazer.  

A temática se mostra imprescindível nos dias atuais, em que o volume de informações 

disponíveis na internet se tornou imensurável, fator que implica não só na qualidade do uso 

dessa ferramenta pela sociedade, mas também que impõe barreiras referentes à precisão das 

informações recuperadas pelos motores de busca no momento da pesquisa. De acordo com 

Suaiden (2000), o uso das novas tecnologias desenvolveu um usuário crítico e independente 

perante os serviços e produtos oferecidos pelas bibliotecas. O atual usuário de uma biblioteca 

pública reconhece o potencial de uso das TICs e, na maioria das vezes, tem acesso particular a 

tais inovações, seja em casa, no trabalho ou até mesmo nas instituições de ensino. Diante 

desse quadro, vale considerar que a biblioteca pública não cumpre o papel de fonte primária 

de acesso e desenvolvimento de competências em informação e tecnologia, missão proposta 

pela UNESCO, através do seu Manifesto da IFLA para Bibliotecas Públicas (1994) e do 

Manifesto da IFLA sobre Internet (2006). Visto isso, o presente estudo pode elucidar sobre o 

panorama nacional das bibliotecas públicas nesse contexto, servindo de base para avaliar a 

atuação dessas instituições no que tange ao uso das TICs para o acesso à internet, bem como 

identificar os desafios enfrentados pela biblioteca pública para se tornar um ponto referencial 

de acesso à informação e de desenvolvimento de competência informacional na sociedade 

contemporânea.  
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 Com a finalidade de dar embasamento teórico à pesquisa, utilizaremos os autores 

Luíz Augusto Milanesi e José Emir Suaiden, especialistas nas temáticas sobre bibliotecas 

públicas e informação e sociedade, respectivamente; Elisa Campos Machado, atuante na área 

de políticas públicas para bibliotecas; Rubens Borba de Morais, referência em pesquisas 

acerca da história das bibliotecas no Brasil; Maria Helena T. C. de Barros, que atuou no 

campo de disseminação da informação; José Fernando Modesto da Silva, que trata do acesso à 

informação; Jorge Werthein, estudioso na área de educação e comunicação; além de 

publicações governamentais, demais pesquisas e trabalhos de outros autores. 

Com o intuito de compreender a importância da biblioteca pública no contexto da 

sociedade da informação, é necessário observar a evolução do conceito de bibliotecas 

públicas. Milanesi (2013) esclarece que a biblioteca é uma coleção de registros 

informacionais, organizados de maneira a permitir a recuperação precisa de qualquer 

informação, com a finalidade de atender a uma demanda existente. Vale ressaltar também o 

conceito de biblioteca expresso pela UNESCO, que em 1949 publicou o primeiro Manifesto 

da Biblioteca Pública, ressaltando seu papel junto à educação, além de qualificá-la como 

centro promotor do desenvolvimento popular. Desde então, houve uma grande comoção em 

diversas partes do mundo para seguir seus critérios. Já a segunda versão, publicada em 1972, 

teve grande ressonância nos países latino-americanos, atribuindo às bibliotecas públicas a 

função de promover educação, cultura, lazer e informação. Por fim, em seu mais recente 

manifesto, em 1994, destaca como fundamentais os objetivos da biblioteca, associados à 

informação, alfabetização, educação e cultura, em que se destacam os seguintes itens: 

 Apoiar a educação individual e a autoformação, assim como a educação formal a 

todos os níveis; 

 Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; 

 Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas 

realizações e inovações científicas; 

 Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade 

local; 

  Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e 

grupos de interesse; 

 Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática; 

(BIBLIOTECA..., 2000, p. 22). 

Teve ainda o cuidado de inserir no Manifesto da IFLA/UNESCO sobre a internet (UNESCO, 

2006) as perspectivas das novas tecnologias, propondo como missão para as bibliotecas 

possibilitar o desenvolvimento da informação e das competências no uso de computador. De 

acordo com o documento,  

As bibliotecas e os serviços e informação proporcionam [aos usuários] os portais de 

entrada indispensáveis ao conteúdo da Internet. Em alguns casos, oferecem 
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comodidade, aconselhamento e ajuda e, em outros, são os únicos pontos de acesso 

disponíveis. Fornecem mecanismos para superar os obstáculos criados pelas 

diferenças de recursos, tecnologia e formação. (UNESCO, 2006, p. 5) 

Portanto, diante da dinamicidade do universo informacional, as novas tecnologias da 

informação e comunicação firmam uma nova era no que diz respeito à sociedade 

contemporânea. As bibliotecas públicas, influenciadas pelo ambiente em que se inserem, têm 

como missão atender às demandas informacionais da comunidade. Logo, essa mudança de 

paradigma social interfere não só na visão dessas unidades como ferramentas cruciais na 

prestação de serviços públicos em informação, mas também como instituições essenciais no 

processo de desenvolvimento social.   

Já a análise dos indicadores sobre o uso das TICs no âmbito das bibliotecas públicas 

no Brasil, pretende não só apresentar o panorama de atuação dessas instituições no que se 

refere aos recursos informacionais oferecidos para o acesso à internet, mas também apontar 

considerações que possam servir como fonte de reflexão sobre o papel das bibliotecas no 

mundo globalizado. 

Para isso, é necessário o entendimento que a informação gera conhecimento e, 

portanto, é considerada como insumo básico que impulsiona o desenvolvimento da sociedade. 

Contudo, é possível observar a existência de inúmeras barreiras no que diz respeito ao acesso, 

em consequência das diferenças econômicas e sociais. Nessa perspectiva, a biblioteca pública 

assume um papel de suma importância no que tange à resolução das problemáticas da 

democratização da informação e da produção do conhecimento. 

Para a compreensão das demandas informacionais da sociedade contemporânea, é 

preciso antes entender o atual panorama no qual ela está inserida. Conforme Werthein (2000, 

p. 71), o termo sociedade da informação surgiu como substituto da expressão sociedade pós-

industrial, como maneira de admitir um novo paradigma técnico-econômico, em que o fator 

chave é a informação como matéria-prima para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Werthein (2000) considera ainda que o uso das TICs reflete de forma contundente em toda 

atividade humana, individual e/ou coletiva, bem como nas relações sociais e com o meio 

ambiente. Vale ressaltar também que são atributos desse novo modelo a flexibilidade, que 

permite a reversão e reconfiguração dos processos, além da convergência das novas 

tecnologias, em que o desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do saber está 

articulado, reforçando, assim, a interdisciplinaridade no processo de geração do 

conhecimento.  



15 

 

 

 

No entanto, ao considerar o processamento, a disseminação e o acesso informacional 

pelo uso das TICs, é possível observar a necessidade de atuação do Estado, que tem a missão 

de designar políticas públicas, além de criar iniciativas e programas em favor da 

democratização da informação, oferecendo subsídios para as instituições públicas, como 

forma de não só enquadrar a sociedade nesse novo paradigma, mas também de garantir a 

igualdade no acesso à informação. Segundo Werthein (2000, p. 73): 

um olhar sobre a experiência concreta das sociedades de informação permite revelar 

como a reestruturação do capitalismo e a difusão das novas tecnologias da 

informação lideradas e/ou mediatizadas pelo Estado estão interagindo com as forças 

sociais locais e gerando um processo de transformação social.  

 

 A esse respeito, a biblioteca pública atua como agente do Estado na prestação de 

serviços de informação, independente das condições sociais, educacionais e culturais dos 

cidadãos. De acordo com Suaiden (2000, p. 60), “à medida que a biblioteca pública se 

vincular adequadamente com a comunidade, ela passará a ser o caminho que possibilitará a 

participação efetiva na sociedade da informação”.  Portanto, se faz imprescindível a criação 

de oportunidades para o fortalecimento de laços com a comunidade, intervindo diretamente na 

sua relação com o conhecimento. Sendo assim, recebe destaque a atuação da biblioteca 

pública como mediadora, que busca auxiliar e promover a igualdade de acesso à informação, 

não só atendendo às demandas informacionais da comunidade ao desenvolver as 

competências necessárias aos cidadãos nesse novo paradigma, mas também atuando em prol 

da educação continuada e da geração do conhecimento, auxiliando, assim, na inserção dos 

indivíduos na chamada sociedade da informação. 

É fundamental ainda evidenciar os potenciais informacionais dessas instituições, com 

foco na ampliação e qualificação dos serviços de informação oferecidos, por meio da 

apropriação e uso das TICs, assim como do engajamento das bibliotecas públicas com a 

comunidade. Conforme Bernardino e Suaiden (2011, p. 37): 

[...] diríamos, que é simplesmente inegável a consequente relação da Biblioteca 

Pública e as tecnologias, por ser uma demanda social e por fazer parte de maneira 

vicária da natureza social da Biblioteca Pública, participando, assim, ativamente da 

interação entre a informação e o conhecimento em um fenômeno capaz de alavancar 

todas as esferas da sociedade, dentro de um contexto abrangente de cultura. 

 

Isso significa que a missão da biblioteca pública é atuar como um agente determinante na 

mediação entre usuários e o uso das TICs no acesso à informação, já que essa é uma demanda 

básica dos indivíduos na sociedade da informação. Somente a partir disso é possível 

considerar a biblioteca pública como instrumento essencial no desenvolvimento da sociedade. 

Já no tocante à realidade em que se encontram as bibliotecas públicas do Brasil, a análise dos 
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indicadores relativos ao uso das TICs para o acesso à internet nesses ambientes reflete a 

necessidade de investimento em novas tecnologias, bem como a demanda de qualificação dos 

profissionais que atuam nesses ambientes. Torna-se necessário, portanto, a criação de 

iniciativas de desenvolvimento, com ênfase na análise de políticas públicas para as bibliotecas 

do país, a fim de auxiliar na melhoria dos seus serviços, produtos e ações.  

Com o propósito de refletir sobre o papel da biblioteca pública no desenvolvimento da 

sociedade da informação no Brasil,  é necessário reconhecer o panorama de uso das TICs no 

contexto dessas instituições. Para isso foram levantadas diversas possibilidades de uso das 

novas tecnologias, tais como em gestão de bibliotecas, catálogos online do acervo, atividades 

culturais, acesso à informação etc. No entanto, para delimitar a pesquisa, foi consolidado 

como enfoque o acesso à internet pelos usuários.  

Para compreender as perspectivas do presente estudo, é necessário ainda explicitar 

alguns aspectos, com base nas considerações feitas por Barbettta (2011) concernentes às 

pesquisas estatísticas. Em relação ao tipo de pesquisa a ser realizada, a pesquisa de 

levantamento foi considerada a mais adequada, devido ao tipo de dados disponíveis. Já a 

análise dos indicadores se apoia na coleta de dados quantitativos secundários, que se referem 

às informações já coletadas e processadas por outras instituições. Esse fator interfere em 

aspectos relevantes da pesquisa, como tempo e custo no planejamento. Além disso, a precisão 

das informações estatísticas, bem como a referência de órgãos já consolidados, imprime maior 

confiabilidade às informações apresentadas. No que tange à seleção de variáveis de diferentes 

pesquisas, foram observados aspectos como comunicabilidade, que facilita o intercâmbio e a 

interpretação dos dados; disponibilidade, ou seja, dados de fácil acesso e; periodicidade, a fim 

de compreender a evolução das variáveis selecionadas ao longo do tempo (CONSTRUÇÂO..., 

2010, p. 13). Tais aspectos restringiram o uso de algumas informações que, embora 

relevantes, apresentaram características contraditórias, não só por serem descontinuadas nas 

edições mais recentes das pesquisas, mas também por apresentarem elementos incompatíveis 

em diferentes edições.  

Já no que tange ao embasamento da pesquisa empírica, é importante ressaltar que os 

critérios de seleção dos indicadores seguiram as orientações publicadas em 2010 e 

desenvolvidas mediante a parceria do Observatório Regional Base de Indicadores de 

Sustentabilidade (ORBIS), do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná (SESI/PR) e 

do Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), com a finalidade de auxiliar na 

construção de indicadores relevantes para o monitoramento dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milênio (ODM) no Brasil. É relevante salientar ainda que a análise dos 

indicadores se fundamentou nos parâmetros estabelecidos pela IFLA/UNESCO (2009) no 

âmbito do Global Library Statistics Project, um projeto cujo objetivo foi a consolidação de 

diretrizes para a mensuração de dados estatísticos sobre bibliotecas. Tais parâmetros se 

encontram descritos no anexo deste trabalho.    

No que concerne às pesquisas consultadas para a evolução do presente estudo, foram 

consideradas tanto aquelas de caráter abrangente, a fim de compreender o panorama de uso do 

acesso à internet pela população brasileira, como também as pesquisas específicas sobre 

bibliotecas que apresentaram informações consistentes sobre o assunto. No que diz respeito às 

pesquisas de aspecto geral, é possível citar as informações disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Estimativa de População (2015) e do 

Censo Demográfico e Contagem da População (2010), como também por meio da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – Acesso à internet e à televisão e posse de 

telefone móvel celular para uso pessoal (2008, 2011, 2014). Já no que tange às pesquisas 

específicas, as informações utilizadas são relativas ao Censo Nacional das Bibliotecas 

Públicas do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas – FGV (2010), à pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro (2008, 2011, 2016), bem como à pesquisa Uso 

das tecnologias da informação e comunicação em bibliotecas públicas no Brasil – Fundação 

Pensamento Digital (2013). Nesse contexto, é pertinente destacar que as informações do 

Censo Nacional de Bibliotecas Públicas do Brasil, bem como da pesquisa Uso das tecnologias 

da informação e comunicação em bibliotecas públicas no Brasil, não foram utilizadas na 

construção dos indicadores, pois enquanto a primeira não apresenta edições posteriores e, 

portanto, informações atualizadas para fins de comparação, a segunda não trata sobre 

indicadores sólidos: somente aponta as melhores práticas sobre o uso das TICs nas bibliotecas 

públicas selecionadas. Por isso, essas pesquisas somente serviram de apoio para a 

compreensão do panorama inicial e o apontamento de tendências e desafios sobre o uso das 

TICs em bibliotecas públicas, respectivamente. 

Dessa forma, com o intuito de nortear a apresentação e a análise dos dados obtidos, foi 

estabelecido como objetivo geral avaliar o panorama das bibliotecas públicas no Brasil com 

relação ao atendimento das demandas informacionais da sociedade da informação. Já como 

objetivos específicos, foram definidos compreender o contexto do acesso à internet pela 

população brasileira; identificar a atuação da biblioteca pública na prestação de serviços em 

informação relacionados ao acesso à internet pelos usuários e; apontar tendências e desafios 
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presentes na aplicação das TICs para o acesso à internet no âmbito das bibliotecas públicas. 

No que diz respeito ao recorte temporal, o estudo abrange pesquisas realizadas no período de 

2008 a 2016. Em relação à população a ser investigada, o processo de amostragem 

acompanhou o delineamento das pesquisas analisadas e buscou representar a população 

brasileira, definindo alguns aspectos por região. No que tange à elaboração dos indicadores, 

foram elaborados cinco indicadores simples, com base nas diretrizes da IFLA/UNESCO 

(2009), bem como nas pesquisas que fundamentam a análise, que buscam ilustrar o panorama 

do acesso à internet no âmbito das bibliotecas públicas do Brasil. Nesse ínterim, foram 

estabelecidos os seguintes parâmetros: percentual de pessoas que acessaram a internet (por 

região); percentual de crescimento do uso da internet em comparação a outras atividades; 

percentual de presença de bibliotecas públicas no Brasil (por região); proporção de bibliotecas 

públicas por habitantes (por região); percentual sobre a finalidade de uso da biblioteca. É 

necessário evidenciar ainda que, embora presentes em algumas pesquisas, dois parâmetros 

considerados relevantes foram excluídos por falta de informações consistentes: percentual 

sobre o local em que as pessoas acessam a internet e percentual da finalidade de uso da 

internet. Por fim, foram elaboradas tabelas e gráficos para a exposição mais eficiente dos 

dados coletados, além de facilitar a interpretação desses dados.  

Sendo assim, o trabalho está estruturado da seguinte forma: na segunda seção 

apresenta a evolução histórica das bibliotecas no Brasil, até o surgimento da Biblioteca 

Pública da Bahia, primeira desse tipo criada em território brasileiro. Logo após, discursa sobre 

os conceitos, perspectivas e implicações da sociedade da informação, com enfoque no 

panorama brasileiro. Posteriormente, discorre acerca das bibliotecas públicas, bem como 

busca identificar as tendências e desafios no uso das TICs no contexto desses espaços, a fim 

de atender as demandas da sociedade contemporânea. Após a compreensão dessas 

perspectivas, o estudo visa tratar sobre o panorama das bibliotecas públicas brasileiras no que 

tange ao uso das TICs para o acesso à internet, bem como apresentar a interpretação das 

análises feitas sobre os indicadores e a relação com o panorama de desenvolvimento da 

sociedade da informação no Brasil. Por fim, pretende propor iniciativas no contexto das 

bibliotecas públicas, com a finalidade de que essas instituições cumpram seu papel social. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS BIBLIOTECAS NO BRASIL: DAS BIBLIOTECAS 

 CONVENTUAIS À INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DA BAHIA 

  

Do ponto de vista histórico, a formação e o estabelecimento da cultura letrada no 

Brasil foram regidos pelo poder aquisitivo, restringindo, dessa forma, o acesso à educação e à 

cultura pela massa. Nos primeiros séculos da colônia a posse de livros se delimitava as ordens 

religiosas, que em pouco tempo conseguiram desenvolver excelentes acervos para atender às 

necessidades de educação na colônia. Nesse contexto, é importante ressaltar a atuação ímpar 

dos jesuítas para promover o acesso educacional e cultural, mediante a indiferença dos 

governantes em desenvolver uma massa crítica na colônia. Assim também foram os esforços 

feitos pelas demais ordens religiosas existentes, até a Reforma de Pombal, que defendeu o 

estabelecimento de um sistema de ensino laico. Com isso, grande parte dos acervos utilizados 

pelas ordens, especificamente a Companhia de Jesus, foi perdida depois da reforma 

pombalina. Então, para mitigar o prejuízo causado na educação após a reforma, foram criadas 

ações que incentivaram o surgimento de seminários e grupos literários. 

Após esse período, é possível notar a existência de uma elite letrada, formada em 

grande parte por brasileiros que estudaram em Portugal e que de lá traziam alguns livros. Ao 

mesmo tempo, o comércio de livros não expressa ainda indícios de desenvolvimento, graças à 

censura da Inquisição e à ausência de tipografias no Brasil. Em contrapartida, é perceptível a 

presença de acervos particulares notáveis, contendo obras dos filósofos da Ilustração, em sua 

maioria censuradas pela Igreja. Diante desse panorama, a existência de coleções privadas é 

atribuída à prática do contrabando, que persiste intensamente até a chegada da corte 

portuguesa.  

Todavia, após a vinda da família real, o cenário se modifica. As iniciativas tomadas 

por Dom João, com a finalidade de estimular o desenvolvimento industrial e comercial na 

colônia, foram determinantes para impulsionar as atividades tipográficas e o comércio de 

livros no Brasil. Outros fatores preponderantes, como a inauguração da Biblioteca Real e o 

estabelecimento da Imprensa Régia, abriram caminhos não só para expansão das práticas de 

leitura, mas também para a criação de bibliotecas advindas de iniciativas populares e 

governamentais, tal como a Biblioteca Pública da Bahia. Tais elementos resultaram no 

florescer da educação e da cultura no Brasil colonial. Assim, discorrer sobre esses eventos 

esclarece sobre a importância do acesso à informação para o desenvolvimento econômico, 

cultural, político e social de um país. 
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A história das bibliotecas no Brasil, desde a era colonial à inauguração da primeira 

biblioteca pública no início do século XIX, é entrelaçada não só à história do livro, mas 

também à história da educação, às práticas de leitura brasileiras e ao contexto histórico de 

desenvolvimento social. Os primeiros missionários da Companhia de Jesus - Manoel da 

Nóbrega e mais cinco companheiros - que aqui aportaram junto com a frota de Thomé de 

Souza, em 1949, vieram incumbidos da missão apostólica de evangelizar os indígenas e 

instruir a colônia, e, logo assim, "abriram escolas de ler e escrever; pediram a Tomé de Sousa 

que restituísse a suas terras os índios injustamente cativos; iniciaram a campanha contra o 

hábito de comer carne humana: catequese, instrução, obras sociais, colonização." (LEITE, 

1937, p. 14-15). Entretanto, apesar da necessidade de livros ainda no primeiro século do 

Brasil colonial, não existem pesquisas concretas que comprovem a circulação desses itens na 

primeira metade do século XVI.  

Na verdade, é preciso antes atentar para o objetivo principal de Portugal ao enviar 

expedições em busca de novas terras: o estabelecimento de colônias para a extração de 

recursos materiais. Conforme esclarece Fausto (1995), no século XVI a função fundamental 

do Brasil era a de prover insumos alimentícios e minérios de valor. Não havia a preocupação 

do desenvolvimento intelectual nos territórios colonizados, logo a circulação de livros, mesmo 

que fosse para os fins educacionais que tangiam à missão dos jesuítas, se mostrava 

irrelevante. De acordo com Moraes (2006, p. 2), “a demanda de livros era insignificante”, 

sendo restrita aos padres e magistrados como suporte para o exercício dos seus ofícios. Ainda 

é importante ressaltar que mesmo em Portugal não havia grande circulação de livros, pois, 

além do setor tipográfico ainda não estar bem estabelecido, havia a forte censura imposta pela 

Inquisição Católica. Portanto, a cultura letrada em terras brasileiras se desenvolveu de fato a 

partir do século XVIII.  

 

2.1 BIBLIOTECAS CONVENTUAIS 

 

Os primeiros livros apareceram por volta de 1549, após a instalação do Governo 

Geral, em Salvador. Esse também é o marco das atividades políticas, administrativas, 

econômicas, religiosas, militares e sociais no Brasil. Nessa época surgiram as primeiras 

instituições de ensino das ordens religiosas, em que se destacam os colégios fundados pelos 

jesuítas, reconhecidos por serem os precursores da educação no Brasil e por desenvolverem 

excelentes bibliotecas em suas instituições. Como afirma Moraes (2006, p. 9), “as bibliotecas 
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jesuítas não ficavam abertas só para os alunos e padres, mas para qualquer pessoa que fizesse 

o pedido competente”. É possível então considerar que nesse tempo o acesso às bibliotecas 

jesuítas já era permitido àqueles que possuíssem algum grau de instrução.  

Devido à necessidade de catequização dos índios e instrução dos colonos, os primeiros 

jesuítas traziam livros de diversos gêneros, possuindo então, já em meados do século XVI, 

uma biblioteca instalada em sala especial no colégio de Salvador. A Companhia de Jesus 

investia em suas livrarias não só pelas necessidades intelectuais dos jesuítas, mas também 

pelo compromisso que tinha com a educação na colônia. Moraes (2006) ressalta que o 

aprendizado ia desde as primeiras letras aos cursos de nível universitário. Silva (2008, p. 221) 

salienta ainda que os livros  

[...] constituíam a base para a ação dos jesuítas, e a sua falta prejudicava as 

atividades da ordem na catequese dos índios, assistência religiosa, ensino e educação 

dos colonos. E assim procuravam instalar livrarias em todos os seus 

estabelecimentos, desde os mais importantes, situados nas sedes das províncias, até 

os mais modestos nas distantes aldeias.  
 

Portanto, é possível concluir que as bibliotecas jesuítas constituíram os primeiros 

acervos bibliográficos com acesso a um público seleto, reunindo coleções de suma 

importância para o desenvolvimento educacional no Brasil colonial. 

Além da significativa atuação dos jesuítas, há registros de que outras ordens religiosas 

atuaram de forma expressiva na educação do povo, tais como os beneditinos, os franciscanos 

e as carmelitas, possuindo escolas em seus conventos e, em alguns casos, até mesmo cursos 

superiores para a formação dos freis. Algumas dessas ordens seguiram as tendências 

pedagógicas da época e passaram a basear sua atuação nas ideias filosóficas da Ilustração. De 

acordo com Moraes (2006), é possível citar como exemplo a iniciativa dos franciscanos em 

1776, que reformularam completamente seus aportes teóricos, tomando como base a reforma 

de Pombal na Universidade de Coimbra. Ainda vale ressaltar a fundação do seminário da 

Graça, pelo bispo José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, introduzindo nessa iniciativa a 

teoria da filosofia ilustrada. Ambos os casos provam que essas ordens demandavam a 

existência de ricas bibliotecas com acervos atualizados para suprir suas necessidades 

informacionais.  

Embora não existam estudos que comprovem o valor cultural de tais bibliotecas, é 

possível inferir sobre a importância que possuíam pela grandeza dos salões que as 

acomodavam. Pereira da Costa ([18--], apud MORAES, 2006, p. 16) afirma ainda que “à falta 

de bibliotecas públicas, tínhamos as casas religiosas, riquíssimas, pelo avultado número de 

obras de todo gênero que possuíam, sem contar as preciosas coleções de manuscritos, os quais 
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eram franqueados a pessoas estranhas, mediante licença”. A partir dessa inferência, é possível 

afirmar que, além da grandeza de seus salões e acervos, as bibliotecas conventuais permitiam 

ao público externo o acesso às suas coleções, bem como, em alguns casos, cultivavam a 

prática do empréstimo. Portanto, até meados do século XVIII as bibliotecas dos conventos 

foram referência no que tange ao desenvolvimento cultural e educacional dos habitantes da 

colônia, atendendo, quando possível, as suas demandas informacionais. 

No entanto, com a reforma instituída pelo Marquês de Pombal, baseada no 

pensamento iluminista, a hegemonia das instituições religiosas como centros de cultura e 

formação começa a periclitar. Segundo Fausto (1995), a Reforma Pombalina consistiu em 

centralizar a administração da Metrópole, impedindo, nesse ínterim, a autonomia das ordens 

religiosas em suas áreas de atuação, pois seus fins eram considerados contrários aos da Coroa. 

É necessário ainda levar em consideração que além de serem possuidores de grandes 

propriedades, as ordens religiosas, sobretudo os jesuítas, eram "acusadas de formar um Estado 

dentro do Estado" (FAUSTO, 1995, p. 111). Tais fatores sustentam as enérgicas ações 

tomadas pelo Marquês de Pombal nesse contexto. 

O declínio das ordens religiosas no Brasil se deu por volta de 1835, com a expulsão da 

Companhia de Jesus, através do estabelecimento do ensino leigo, diminuindo o papel das 

instituições religiosas na educação, como também por meio da proibição da fundação de 

novos conventos. Tal como afirmam Maciel e Shigunov Neto (2006, p. 12), “inspirado nos 

ideais iluministas, Pombal empreende uma profunda reforma educacional, ao menos 

formalmente. A metodologia eclesiástica dos jesuítas é substituída pelo pensamento 

pedagógico da escola pública e laica”.  Então, com seus bens confiscados, as ordens religiosas 

tiveram suas propriedades leiloadas a grandes fazendeiros e comerciantes, bem como suas 

maiores igrejas passaram para as mãos de bispos seculares. Em relação aos jesuítas, muitos 

dos colégios se transformaram em palácios de governos e hospitais militares, além de terem 

suas ricas bibliotecas desmanteladas. Seus itens foram distribuídos, parte destinada a outras 

ordens religiosas menos expressivas, parte armazenada em lugares impróprios durantes anos, 

comprometendo, assim, a integridade dos acervos. "No todo, houve um grande desperdício, 

em especial de bens culturais, como as bibliotecas, que foram consideradas coisas de pouco 

valor." (FAUSTO, 1995, p. 111). A reforma pombalina culminou, portanto, no declínio das 

ordens religiosas como centros educacionais e na destruição de seus patrimônios culturais. 

Com o fim do ensino religioso, os conventos ficam vazios, as bibliotecas abandonadas 

e seus acervos comprometidos. Moraes (2006) afirma que poucos volumes foram salvos 
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devido à falta de pessoal para cuidar dessas bibliotecas, ficando seus acervos entregues à ação 

destruidora da umidade e dos insetos. Dessa forma, já no início do século XIX, o cenário 

educacional na colônia não dependia mais da influência do ensino religioso, mas se baseava, 

assim, no pensamento liberal. 

A expulsão da Companhia de Jesus teve forte impacto no já escasso ensino na colônia. 

É importante ressaltar, tal como aponta Fausto (1995), que a Coroa portuguesa temia o 

desenvolvimento educacional e, por isso, impedia a formação de uma elite letrada. Por isso, 

na tentativa de amenizar a problemática criada após a reforma, foi criado um imposto 

especial, denominado subsídio literário, que visava garantir o ensino oferecido pelo Estado. 

Além disso, foi fundado o seminário de Olinda, voltado ao ensino das ciências e da 

matemática. Por fim, na contramão dos interesses da Metrópole, foram surgindo pequenos 

clubes particulares de intelectuais no Rio de Janeiro e na Bahia.  

 

2.2 BIBLIOTECAS PARTICULARES 

 

Há poucos indícios sobre livros e acervos particulares nos séculos XVI e XVII. 

Contudo, devido ao movimento acadêmico do século XVIII que se disseminou nos principais 

centros da colônia – Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Cuiabá -, 

é possível afirmar a existência de uma elite intelectual ativa, tal como afirma Moraes (2006). 

Vale ressaltar ainda que grande parte dessa elite teve a oportunidade de estudar em Coimbra, 

Portugal, e ao voltarem para o Brasil traziam seus livros.  

Já no início do século XVII, é possível encontrar registros de modestos acervos 

particulares. “Numa capitania pobre como a de São Paulo, onde os habitantes estavam 

empenhados principalmente em formar bandeiras para descobrir ouro e combater índios, tem-

se notícia de alguns livros em mãos de paulistas” (MORAES, 2006, p. 29). Já em Minas 

Gerais, rica pela exploração de minérios como ouro e diamantes, as manifestações literárias 

são uma demonstração de que ali viviam oradores religiosos, poetas e prosadores, que 

exerciam suas profissões como médicos, advogados, militares - entre outros -, que, no retorno 

ao Brasil depois de formados, traziam seus exemplares de Portugal. Situação semelhante se 

apresenta na Bahia, nos séculos XVII e XVIII, fato imprescindível para a formação de uma 

elite intelectual, que atuou fortemente na fundação da biblioteca Pública da Bahia. Há 

evidências também de acervos particulares em Pernambuco em fins do século XVIII. Tal 

como afirma Moraes (2006, p. 35), “os filósofos esclarecidos reunidos nas diversas 
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academias, que se ligariam mais ou menos à maçonaria, formavam centros de propagação de 

ideias liberais e republicanas que se iriam manifestar em movimentos como o da rebelião 

republicana de 1817”. Era possível encontrar ainda no Rio de Janeiro uma massa erudita 

significante de brasileiros formados em Coimbra, que desempenhavam cargos nas instâncias 

jurídicas, no magistério e administração. Essa elite acabaria por formar uma academia 

científica e, logo em seguida, uma sociedade literária, possuidora de uma biblioteca para 

empréstimo de livros aos seus sócios. Entretanto, somente por essas vias, era inconcebível a 

formação de acervos particulares expressivos. 

No final do século XVIII era rara a existência de livrarias. De acordo com Hallewell 

(2012), Lorde Macartney, em passagem pelo Brasil em 1792, confirma a existência de apenas 

dois desses estabelecimentos no Rio de Janeiro, então capital da colônia. Um dos fatores que 

prejudicou o desenvolvimento de livrarias, bem como retardou a formação de acervos 

privados foi a censura da Inquisição, estabelecida no reino português a partir de 1536. De 

acordo com Moraes (2006), o exercício da censura cabia aos chamados três poderes, 

encarregados de conceder licenças para a circulação de livros. Esses poderes eram o Santo 

Ofício e o Ordinário, defendendo os interesses da Igreja, e também o Desembargo do Paço, 

ligado aos interesses civis. Em 1551, esses órgãos já tinham em mãos um índice expurgatório, 

o "Rol dos livros defesos, elaborados pelo inquisidor-geral, o cardeal Dom Henrique." 

(MORAES, 2006, p. 58). Já em 1581, deram origem ao "Index librorum prohibitorum" 

(MORAES, 2006, p. 58, grifo do autor). Tal sistema prevaleceu dessa forma no Brasil, até que 

em 1768 o Marquês de Pombal, em sua reforma, estabeleceu uma repartição do Estado 

denominada Mesa Censória, cuja atuação visava à unificação do sistema das três licenças. 

Após esse período, com a queda de Pombal, a rainha D. Maria I reestruturou a censura, 

criando em 1787 a Comissão-Geral para o exame e a Censura de Livros. Teve ainda a 

abolição da Inquisição pela Corte de 1820, que, no entanto, não significou o fim da censura – 

os livros relacionados à fé católica ficavam aos cuidados do Ordinário, os de cunho políticos 

estavam sob a guarda do Desembargo do Paço.  

Diante de um contexto tão limitado, um fato se mostra interessante: a despeito da rara 

existência de livrarias em terras brasileiras, bem como do estabelecimento da censura, havia 

na colônia demasiado interesse nas ideias ilustradas e nas notícias das revoluções europeias. 

De acordo com Moraes (2006) e Hallewell (2012), ao tomarem como base não só os 

testamentos, mas também os inventários dos participantes de movimentos de insurreição, 

como a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, era expressiva a presença de livros 
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dos filósofos da ilustração. Fausto (1995) explicita ainda que muitos desses inconfidentes 

estudaram em Coimbra, que embora apresentasse um clima conservador, permitia um grau 

significativo de contato com o pensamento ilustrado que circulava pela Europa. Essas 

personalidades já alimentavam um discurso insurreto e procuravam estabelecer contato com 

intelectuais estrangeiros, visando apoio para esse fim. Sobre a Conjuração dos Alfaiates, é 

possível inferir ainda que 

a inspiração dos rebeldes baianos veio principalmente da Revolução 

Francesa. No curso do processo, foram apreendidas obras filosóficas de 

autores como Voltaire e Condilac, que vários inconfidentes mineiros 

também conheciam. Ao lado dessas obras aparecem pequenos textos 

políticos, de linguagem direta, definidores de posições. Esses textos 

atravessaram o Atlântico, chegaram às estantes de livros de gente letrada da 

Colônia e acabaram por inspirar os "pasquins sediciosos" e os panfletos 

lançados nas ruas de Salvador, em agosto de 1798. (FAUSTO, 1995, p. 120)  

 

Diante da escassez de livros com temas político e social no tímido comércio livreiro, 

grande parte devido à censura, é possível inferir então que esses artigos começaram a circular 

na colônia através da prática do contrabando. Conforme Moraes (2006), a censura não 

impediu a circulação de nenhuma obra considerada subversiva, haja vista que sempre haverá 

um meio disso ocorrer, seja ele legítimo ou não, tal como é visto em diversos momentos da 

história. Dessa forma, o contrabando representou o acesso a muitas obras filosóficas da 

Ilustração, que fizeram parte das expressivas bibliotecas dos insurretos brasileiros do período 

colonial, alimentando, assim, suas aspirações políticas de liberdade e igualdade.  

Portanto, é possível afirmar a existência de bibliotecas particulares, visto a presença de 

uma massa culta e, consequentemente, a demanda existente de livros diante do tímido 

comércio livreiro e da prática contrabandista. Após a chegada da corte portuguesa, é notável o 

súbito desenvolvimento do comércio livreiro, devido à presença das atividades tipográficas 

para atender às demandas administrativas da colônia. A existência dos acervos particulares 

demonstra o início de atividades de fomento intelectual, bem como afirma a importância 

desses acervos no desenvolvimento de bibliotecas de caráter público, como a Biblioteca 

Pública da Bahia, primeira desse tipo fundada do Brasil. 

  

2.3 O ACESSO AOS LIVROS: O ANTES E O DEPOIS DA VINDA DA FAMÍLIA REAL 

 

No decorrer do tempo, a demanda e a aquisição de obras bibliográficas teve um 

aumento significativo, já que é possível encontrar registros de encomendas de livros no século 

XVIII. Inicialmente, os comerciantes vendiam produtos da terra, além de artigos importados, 
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como cobertores, velas, botas, chapéus e também livros. “Esse tipo de comércio existiu 

certamente, mas nele a parte dos livros não seria mais considerável do que outros artigos” 

(MORAES, 2006, p. 49). Afirma ainda Moraes (2006) a evidência de poucas livrarias nos 

grandes centros, mas que no interior não havia uma demanda que justificasse a existência de 

um negócio só para livros. 

Além disso, era nulo o interesse em desenvolver uma indústria tipográfica em terras 

brasileiras. De acordo com Hallewell (2012), o Brasil era considerado uma colônia agrícola e 

deveria ser mantido sob controle, a fim de atender às necessidades da Metrópole. Logo, incitar 

o desenvolvimento intelectual da sociedade iria de encontro aos interesses da Coroa. 

Com a chegada da corte portuguesa, em 1808, o quadro se modifica. A vinda da 

família real foi um marco no que tange ao desenvolvimento social, político e cultural do 

Brasil. Além da Biblioteca Real, a instalação da Imprensa Régia e, posteriormente, a 

necessidade de novos prelos para atender às demandas administrativas existentes, culminou 

no aumento do número de livrarias, que vendiam não só obras nacionais, como também livros 

importados da Europa. Esses fatos foram essenciais para estimular a vida cultural na colônia.  

 

2.3.1 TENTATIVAS DE INSTALAÇÃO DO PRELO NO BRASIL 

  

No que tange ao desenvolvimento da impressão e do comércio de livros em terras 

brasileiras, é possível afirmar que, apesar do desenvolvimento da indústria tipográfica ser 

expressiva em diversos países da Europa e até mesmo em colônias específicas, não há 

registros de tentativas de prelo no Brasil por parte dos portugueses até meados do século 

XVIII. De acordo com Hallewell (2012), esse atraso no desenvolvimento das tipografias 

brasileiras foi devido à intenção de manter certo nível de controle político dentro da colônia. 

Há ainda a influência de fatores econômicos e culturais, que variavam impreterivelmente de 

acordo com as finalidades pretendidas pelos colonos para seus domínios de além-mar. 

Hallewell (2012) explicita que as cidades que se caracterizavam pela intensa movimentação 

mercantil, bem como por nível de autonomia significante, formando centros urbanos com 

vigoroso trabalho missionário, apresentavam a necessidade de manter um alto grau de 

atividade tipográfica. No entanto, em colônias destinadas à produção agrícola, como o Brasil, 

não havia demanda de impressão que justificasse a existência do prelo. Assim, “[...] a 

administração do Brasil era tão rudimentar e a população tão pequena e espalhada por uma 

área tão vasta, que a indústria impressora não era administrativamente necessária nem 
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economicamente possível” (HALLEWELL, 2012, p. 74). Dessa forma, a atividade tipográfica 

não encontrou incentivos para se desenvolver no Brasil. 

Em contrapartida, há registros de tentativas de estabelecimento de tipografias dos 

holandeses, durante a ocupação no Nordeste brasileiro, entre 1630 e 1655, tal como afirma 

Moraes (2006). Devido às exigências de cunho burocrático, não é de se estranhar que cada 

colônia holandesa tenha recebido seu próprio prelo, dessa forma, “por volta de 1640, os 

holandeses possuíam um sistema administrativo suficientemente sofisticado para sentirem 

essa necessidade” (HALLEWELL, 2012, p. 81). Nesse contexto, há indícios de que Maurício 

de Nassau, durante seu governo em Pernambuco, encomendou a importação de prelos para 

atender às demandas burocráticas holandesas, tendo, no entanto, seu pedido frustrado por 

forças maiores.  Conforme discorre Moraes (2006, p. 69), 

Os diretores da Companhia das Índias Ocidentais tiveram dificuldades em encontrar 

quem quisesse trabalhar em Recife. Localizaram-no, por fim, na pessoa de certo 

Pieter Janszoon, que chegou mesmo a ser contratado, mas faleceu antes da data do 

embarque e o projeto não foi adiante.  

Apesar de tais indícios, não existe uma comprovação histórica de que de fato existiu 

alguma atividade tipográfica. Mesmo sendo factível a necessidade de instalação de tipografias 

para atender às demandas administrativas, “afirmam os historiadores locais, Ferreira de 

Carvalho e Pereira da Costa, que foi, de fato, em Recife que se instalou o primeiro prelo no 

Brasil, cerca de sessenta anos mais tarde, muito depois da expulsão dos holandeses” 

(HALLEWELL, 2012, p. 84). Visto isso, somente é possível afirmar que a primeira imprensa 

do Brasil foi inaugurada em Recife, seis décadas mais tarde.  

Como forma de ilustrar as restrições existentes para a instalação do prelo no Brasil 

colonial, se faz necessário discursar brevemente sobre o caso do ilustre tipógrafo português, 

Antônio Isidoro da Fonseca. Há registros da existência de uma tipografia pertencida a ele em 

1747. De acordo Moraes (2006), Isidoro da Fonseca liquidou seus pertences para saldar 

dívidas em Portugal e veio para o Rio de Janeiro para dar continuidade as suas atividades 

impressoras. No entanto, sua decisão é questionável, pois, com base no panorama de 

desenvolvimento da colônia, não havia nada que justificasse um interesse maior em 

estabelecer um prelo no Rio de Janeiro. Hallewell (2012) explicita que a hipótese mais 

provável é de que Isidoro da Fonseca tenha recebido uma proposta do então governador do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, Gomes Freire de Andrade, para estabelecer-se no Rio, com a 

possibilidade de receber pedidos regulares de impressos oficiais. 

Todavia, assim que o estabelecimento da tipografia de Isidoro da Fonseca chegou ao 

conhecimento das autoridades em Lisboa, foi expedida uma ordem solicitando o seu 
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fechamento ao governador. Moraes (2006) afirma que a ordem alegava fatores jurídicos, já 

que nenhum impresso poderia circular sem as licenças necessárias concedidas em Lisboa, pois 

levaria a prejuízos econômicos, logo “não era concebível que uma indústria colonial fizesse 

concorrência às da metrópole” (MORAES, 2006, p.71). Sendo assim, a primeira tentativa de 

instalação de uma tipografia no Rio de Janeiro, por Isidoro da Fonseca, foi imediatamente 

frustrada pelas autoridades portuguesas.  

Na verdade, o retardo no desenvolvimento da indústria tipográfica no Brasil encobre o 

completo desinteresse pelo progresso intelectual da colônia. De acordo com Hallewell (2012), 

é possível afirmar ainda que as restrições coloniais escondiam um fato frustrante: a função das 

colônias portuguesas era estritamente fornecer matérias-primas. Isso infere, portanto, que tais 

restrições visavam impedir não só o desenvolvimento social, como também o crescimento 

econômico, como forma de manter o controle das terras colonizadas. Posteriormente, a vinda 

da Família Real para o Brasil transforma completamente esse cenário.  

 

2.3.2 A VINDA DA FAMÍLIA REAL  

  

A guerra entre a França e a Inglaterra, movida por Napoleão no século de XIX, trouxe 

consequências aos aliados da nação britânica. A Coroa portuguesa se viu obrigada a deixar 

Lisboa e abrigar-se no Brasil. Foi então que, entre 25 e 27 de novembro de 1807, a família 

real reuniu uma corte composta de 10 a 15 mil pessoas, bem como preparou todo um aparato 

burocrático essencial para a vida administrativa na colônia. De acordo com Fausto (1995), 

dentre as figuras que compunham a corte, estavam juízes, funcionários do Tesouro, patentes 

militares e membros do alto clero. Além disso, na frota vieram o tesouro real, os arquivos da 

Coroa, a Biblioteca Real da Ajuda e um prelo, que posteriormente daria origem à Imprensa 

Régia. 

Após uma viagem turbulenta, que envolveu tempestades, desconforto e um 

empestamento por piolhos, os navios que traziam a corte portuguesa chegam, finalmente, em 

terras brasileiras. Ao aportar em 22 de janeiro de 1808 na Bahia, Dom João decide tomar a 

primeira iniciativa que modificaria o quadro socioeconômico e político da colônia: a abertura 

dos portos às nações amigas. Esse acontecimento significou a libertação da "[...] nova pátria 

dos grilhões do mercantilismo. Doravante o Brasil poderia instalar as indústrias que lhe 

aprouvessem, e seus cinco maiores portos (Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de 

Janeiro) foram abertos ao comércio e aos navios do mundo inteiro." (HALLEWELL, 2012, p. 
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109). Já no Rio de Janeiro, o príncipe regente tomou iniciativas no sentido de permitir e 

incentivar o estabelecimento de manufaturas, a isenção de impostos em matérias-primas, bem 

como fomentar a invenção e instalação de novas máquinas, tal como afirma Fausto (1995). 

Esses fatores refletiram de modo significativo não só no crescimento do comércio e da 

indústria manufatureira, mas também no fortalecimento econômico, resultando, assim, no 

desenvolvimento urbano, político e social da colônia. 

 

2.3.3 A BIBLIOTECA REAL 

  

No que concerne ao contexto cultural, é possível afirmar que essas decisões 

facilitaram o acesso aos livros e a circulação de novas ideias no meio social brasileiro. Alguns 

fatores que contribuíram para o fortalecimento desse quadro foram a inauguração da 

Biblioteca Real e a instalação da Imprensa Régia. Conforme explicita Moraes (2006), a 

Biblioteca Real da Ajuda foi o segundo acervo bibliográfico oficial da coroa, pois a biblioteca 

primária fora destruída em um terremoto que atingiu Lisboa no ano de 1755. Na tentativa de 

recuperar a cultura lusa, D. Maria I decide então instaurar a lei do depósito legal, que 

ordenava a remessa à Biblioteca Real de um exemplar de cada publicação impressa nas 

tipografias do reino. Além disso, tal como afirma Schwarcz (2002), a reconstrução da nova 

"livraria real" contou com a aquisição de acervos particulares e de coleções abandonadas em 

mosteiros, além do recebimento de generosas doações. Dessa forma, a Biblioteca Real se 

transformou em um acervo rico e eclético.  

Logo após a chegada, o lugar escolhido para a instalação da Biblioteca Real foi o 

hospital da Ordem Terceira do Carmo, sendo então inaugurada no dia 13 de maio de 1811, 

aniversário de D. João. O acervo foi continuamente alimentado no Brasil através do depósito 

legal, bem como por meio de bibliotecas doadas mediante espólios ou compras. Exemplos 

disso foi a aquisição dos acervos provindos do frei Mariano da Conceição Veloso e de Manuel 

Inácio da Silva Alvarenga. Visto isso, é notável afirmar que "tinha a Biblioteca Real seus 

60.000 volumes, além das gravuras, manuscritos e mapas." (MORAES, 2006, p. 94). Vale 

ressaltar ainda que, de acordo com registros históricos, D. João optou por dar um caráter 

acessível ao acervo real, incentivando a pesquisa pelos estudiosos e literatos interessados. 

[...] O Príncipe Regente, Nosso Senhor, querendo favorecer e exercitar o estudo das 

letras divinas e humanas entre os seus vassalos do Brasil, franqueou esta sua livraria 

a todos os literatos e estudiosos. Pelo que, exceto nos domingos, dias santos e 

feriados, por motivos de anos das pessoas reais, ou por alguma causa pública, está a 

Real Biblioteca sempre aberta e patente, tanto de manhã como de tarde, a todas as 

pessoas que a querem frequentar e onde acham todos bom acolhimento e prontidão 
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nas pessoas ali empregadas que facilitam os livros e tudo quanto precisam para seus 

estudos. (SANTOS, 18--, p. 309 apud MORAES, 2006, p. 98). 

 

Em razão disso, é possível inferir que a inauguração da Biblioteca Real foi um marco 

importante no que tange ao fomento da vida cultural no Brasil, não só pela riqueza do acervo 

que a compunha, mas também pela importância e significado de sua existência por permitir o 

acesso ao público. O acervo então seria enriquecido consideravelmente a partir da instalação 

da Imprensa Régia, que acabou também por abrir as portas ao estabelecimento da indústria 

tipográfica no Brasil. 

 

2.3.4 A IMPRESSÃO RÉGIA 

 

Nos porões de um dos navios da frota que trouxe a corte ao Brasil, havia uma 

tipografia completa que estava anteriormente destinada à Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e de Guerra. Então, diante da necessidade urgente de emitir os atos oficiais do 

governo, D. João ordenou a instalação dos prelos. De acordo com Moraes (2006), por meio de 

um decreto datado em 13 de maio de 1808, o Príncipe Regente não só determinou que o 

equipamento atuasse como Impressão Régia, incumbida de publicar toda a legislação e 

declaração relativa a qualquer repartição do governo, como também delegou a esses prelos a 

emissão de obras de todos os tipos. Nada foi feito, no entanto, para marcar a inauguração do 

prelo real. 

A partir de então, é possível perceber o aumento das ações governamentais, ao passo 

que transformações significativas acontecem no campo intelectual, político e econômico da 

sociedade brasileira. Segundo observa Hallewell (2012), esse acontecimento se mostra 

intrigante por refletir as mudanças de perspectivas no que tange ao desenvolvimento 

sociocultural da colônia, já que em outros tempos o estabelecimento de prelos no Brasil foi 

impedido com o propósito de evitar esse mesmo fim. Apesar disso, vale notar ainda que a 

possível pretensão da corte em permanecer no Brasil e, consequentemente, a necessidade de 

atender às demandas administrativas inerentes ao governo, por si só justificam o fato. Dessa 

forma, a Impressão Régia permaneceu até 1821 no monopólio da indústria tipográfica. 

Durante o período de exclusividade da Impressão Régia, foram produzidas cerca de 

1200 publicações, a maioria constituída por atos oficiais, cartazes, volantes, sermões, 

panfletos e itens secundários. De acordo com Hallewell (2012), parte dessas publicações era 

relativa às principais questões do governo, tais como economia, política, saúde pública, 

geografia, entre outras. No entanto, a Imprensa Régia sempre enfrentou percalços para se 
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sustentar. O volume de trabalho era grande, visto que, além dos novos atos que eram emitidos 

a todo o momento, recebia inúmeras encomendas de livros. Todavia, tais demandas 

transgrediam a capacidade dos prelos mantidos pelo governo, mesmo com as novas máquinas 

importadas e encomendadas para dar-lhe suporte. "A Impressão Régia tinha dificuldade em 

imprimir a tempo e a hora toda a legislação produzida pelo governo, apesar dos novos prelos 

que adquiria [...]. Pouco tempo sobrava-lhe para publicar livros e mal dava conta dos folhetos 

encomendados por particulares." (MORAES, 2006, p. 113). É possível acrescentar ainda o 

alto preço cobrado pelas as impressões. A despeito dessas dificuldades, o monopólio da 

Impressão Régia se manteve até 1821, a partir da regulamentação da liberdade de imprensa.  

O fim da censura, expedido por D. Pedro mediante um decreto em 28 de agosto de 

1821, em concomitância às demandas de impressão geradas pelo baixo rendimento da 

Impressão Régia, deu brecha ao estabelecimento de novas tipografias no Brasil. Pouco antes 

da Independência, em 7 de setembro de 1822, é possível afirmar a existência de 7 oficinas 

tipográficas no Rio de Janeiro, como salienta Hallweell (2012). Boa parte dos impressos 

estava relacionada a questões políticas e sociais, característica do interesse de uma sociedade 

que se conduzia perceptivelmente às aspirações democratas.  

Todas essas primeiras oficinas particulares fundadas com mais entusiasmo do que 

capital para defender os novos ideais constitucionais e independência, produziram 

uma quantidade de gazetas efêmeras, hinos patrióticos, proclamações, discursos 

cartas e folhetos políticos. Esses impressos mostram o anseio de um povo que 

passava bruscamente de um regime absolutista e colonial à autonomia e liberdade de 

imprensa. (MORAES, 2006, p. 114). 

 

Dessa forma, é possível observar a importância da instalação da Imprensa Régia e o do 

início das atividades tipográficas no Brasil, visto que o aumento do número de impressos 

estimulou a prática da leitura e, consequentemente, o desenvolvimento do pensamento crítico 

da sociedade brasileira, ainda sob as correntes absolutistas. Essas atividades culminaram ainda 

no aumento do número de livrarias, impulsionando, enfim, o comércio de livros na colônia. 

Ao analisar o panorama do acesso aos livros, desde meados do século XVIII ao início 

do século XIX, é possível notar o quanto interesses políticos e governamentais interferiram no 

desenvolvimento intelectual do Brasil colonial. A partir do conhecimento de que o acesso 

informacional poderia fomentar o pensamento crítico, a Coroa portuguesa procurou manter 

sob controle sua principal colônia agrícola, para que pudesse tirar o máximo proveito dos 

recursos existentes. O embargo da instalação do prelo por parte de Antônio Isidoro da 

Fonseca comprova esse comportamento questionável do governo. Somente com a vinda da 

família real o cenário se modifica devido às demandas administrativas emergentes. A 
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inauguração da Biblioteca Real e a instalação da Imprensa Régia abrem caminhos para uma 

nova perspectiva na vida cultural no Brasil. O fim da censura expande ainda mais as 

demandas de impressão, da mesma maneira que permite o acesso a diversas obras de cunho 

político e social. Esses fatores foram preponderantes na construção do pensamento 

democrático, que culminou na busca pela independência do Brasil. Sendo assim, o acesso aos 

livros durante esse período foi essencial não só ao desenvolvimento intelectual da colônia, 

como também às iniciativas civis de fomento à cultura, como a criação da Biblioteca Pública 

da Bahia. 

 

2.4 A FUNDAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DA BAHIA 

   

Com a finalidade de esclarecer sobre o contexto da fundação da primeira biblioteca 

pública do país, a Biblioteca Pública da Bahia, é necessário discorrer brevemente sobre o 

panorama social da Bahia, bem como a situação das atividades tipográficas nessa região. De 

acordo com Azevedo (2012), a sociedade soteropolitana já convivia com os livros desde a 

época da fundação dos mosteiros das ordens religiosas e dos colégios jesuítas. Além disso, 

muitas figuras da elite social tiveram a oportunidade de se formarem em Coimbra, e, a partir 

do contato com os ideais iluministas, foram aos poucos influenciando o pensamento da alta 

sociedade, conforme pontua Moraes (2006). Esses fatores servem, então, para demonstrar o 

nível cultural da sociedade baiana. 

Visto isso, são compreensíveis as iniciativas particulares em prol do desenvolvimento 

cultural da coletividade. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, a excitação é 

fortalecida diante da abertura dos portos e da permissão da atividade manufatureira, que 

incluía a instalação de tipografias. De acordo com Hallewell (2012), a Bahia foi pioneira 

nessas atividades, e, "ao que parece quase imediatamente um livreiro de Salvador tentou obter 

permissão para ir à Inglaterra e adquirir um prelo para a Bahia." (HALLEWELL, 2012, p. 

137). Esse livreiro foi Manuel Antônio da Silva Serva, que após estar em Portugal e na 

Inglaterra em 1809, solicita ao então capitão-geral conde dos Arcos intervir em seu pedido 

junto ao governo do Rio de Janeiro, a fim de instalar um prelo na província baiana.  

O interesse de Silva Serva em estabelecer uma tipografia na Bahia é relacionado ao 

seu conhecimento das ideias ilustradas, tal como afirma Moraes (2006). Os primeiros 

impressos dessa tipografia datam de 14 de maio de 1811, sendo um deles o folheto para um 

jornal, que se tratava do "Plano para o Estabelecimento de huma Biblioteca Pública na Cidade 
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de S. Salvador" (HALLEWELL, 2012, p. 139). Ainda de acordo com Hallewell (2012), a 

produção tipográfica se equiparava às temáticas produzidas pelas demais imprensas da época, 

tais como religião, direito, medicina, história, literatura e traduções em geral, além de focar 

em impressões de cunho econômico, político e social. Portanto, é possível considerar que a 

tipografia de Silva Serva foi um empreendimento comercial, cujo objetivo principal era, além 

de propagar ideias, gerar rendimentos. Seus produtos refletem as preferências da sociedade 

baiana no período que precedeu a Independência. 

Diante das perspectivas supracitadas, é possível considerar a existência de uma massa 

crítica influenciada pelos pensadores da Ilustração. No contexto cultural, algumas iniciativas 

civis podem ser notadas nesse período, em particular, a fundação da Biblioteca Pública da 

Bahia. Tal ideia foi projetada por Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, um abastado senhor 

de engenho, cujo objetivo era criar uma biblioteca pública para a instrução do povo. De 

acordo com Moraes (2006), a instituição seria formada e administrada pela sociedade, bem 

como subsidiadas por seus sócios, por isso, "Castelo Branco nada pedia ao governo, senão a 

indispensável aprovação do seu plano." (MORAES, 2006, p. 153). Foi então que, em 4 de 

agosto de 1811, a biblioteca foi finalmente inaugurada no lugar que pertencia ao antigo 

colégio dos Jesuítas em Salvador. 

A iniciativa obteve grande sucesso. Castelo Branco pôde contar com doações 

generosas, tais como o acervo de Alexandre Gomes Ferrão, seu primo, e a biblioteca de 

Francisco Agostinho Gomes, além de inúmeros associados. De acordo com Moraes (2006), 

foi possível reunir mais de três contos de réis, bem como receber mais de 3.000 volumes 

através de doações. "Prova que na Bahia havia mais livros nas mãos de particulares do que se 

pode imaginar." (MORAES, 2006, p. 155). Azevedo (2012) justifica ainda que a relação da 

instalação da tipografia de Silva Serva com a inauguração da Biblioteca Pública da Bahia, 

ratifica um momento crucial no desenrolar da cultura soteropolitana, em que seria possível 

"levar as luzes àquela capital, e, como consequência, ao Brasil." (AZEVEDO, 2012, p. 10). 

Dessa forma, a iniciativa de Castelo Branco representa o cenário de fomento cultural presente 

na região. 

Apesar da Biblioteca Pública da Bahia passar por certas dificuldades financeiras no 

período de suas atividades iniciais, nunca deixou de contar com o apoio dos cidadãos e de 

figuras ligadas ao governo. Como exemplos, Moraes (2006) ressalta ações como a do conde 

dos Arcos, que contribuiu financeiramente através do lançamento de três loterias em benefício 

da biblioteca. Teve ainda a atitude generosa de Luís Joaquim dos Santos Marrocos, um dos 
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bibliotecários da coroa, que sugeriu ao Príncipe Regente a doação das duplicatas do acervo 

real à biblioteca da Bahia. Esses fatos atestam a importância desse espaço à comunidade e seu 

prestígio perante as instâncias do governo. Sendo assim, é possível constatar que a Biblioteca 

Pública da Bahia se estabeleceu como equipamento cultural essencial, cuja importância se 

afirma pelo fomento à leitura e pelo desenvolvimento social da comunidade baiana. 

Portanto, o levantamento histórico discorrido na presente seção possibilita não só a 

compreensão dos contextos passados de surgimento da biblioteca no Brasil, mas também 

permite a reflexão sobre a importância dessas instituições no meio social. A análise propõe 

também notar que em diversos momentos, as problemáticas concernentes ao acesso aos livros, 

ao fomento à leitura e ao desenvolvimento do pensamento crítico, estavam ligadas a questões 

políticas e governamentais. Vale identificar ainda como o despertar de novas ideias na 

sociedade reflete na mudança de comportamento dos cidadãos em relação às próprias 

necessidades. As iniciativas do governo, bem como as iniciativas civis, representaram um 

importante fator de progresso sociocultural no decorrer de todo o período que cobre a presente 

análise. Assim, é possível discutir, a partir disso, o panorama atual das bibliotecas públicas no 

Brasil, buscando identificar resquícios de conceitos passados, possíveis conquistas e desafios 

como também levantar questionamentos sobre as atuais tendências impostas pela sociedade da 

informação e pelas novas tecnologias. 
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3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: DEFINIÇÃO, PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

 Como visto na seção anterior, o desenvolvimento da sociedade brasileira está 

intrinsecamente ligado às questões de acesso e disseminação da informação. Apesar de a 

educação ter sido garantida até certo ponto pelas instituições religiosas, principalmente nos 

primeiros séculos do período colonial, o acesso aos livros era restringido como forma de 

manter o controle sobre a colônia e conter o desenvolvimento da reflexão crítica. Contudo, no 

decorrer do tempo, as demandas informacionais da sociedade brasileira foram tomando forma, 

em concomitância aos acontecimentos políticos que propiciaram o fomento da vida cultural 

na colônia, principalmente após a vinda da família real. O cenário que se formou nesse 

período, fomentado pela fundação da Biblioteca Real e pela instalação da Imprensa Régia, 

representou um momento de progresso socioeconômico e político, propiciado pelo 

desenvolvimento intelectual e crítico dos habitantes da colônia a partir do acesso à 

informação. Visto isso, com a finalidade de compreender o papel das bibliotecas públicas no 

atendimento das atuais demandas da sociedade contemporânea, é necessário discorrer sobre 

os novos paradigmas relativos ao que chamamos de sociedade da informação. 

O termo sociedade da informação representa o novo paradigma social e tecnológico 

propiciado pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs). Nesse novo paradigma, 

ficam evidentes as transformações no âmbito das relações sociais fomentadas pelas conexões 

em rede, bem como a preocupação no desenvolvimento de um Estado que priorize a equidade 

de oportunidades, a fim de satisfazer as demandas de acesso à informação e de 

desenvolvimento de competências, no sentido então de amenizar as problemáticas 

relacionadas à desigualdade social.  

No contexto brasileiro, é possível observar o acompanhamento de certas tendências 

relativas ao processo de desenvolvimento da sociedade da informação, além de pontuar os 

desafios no âmbito do desenvolvimento de competências informacionais entrelaçado ao uso 

das TICs. Essa percepção se mostra imprescindível para a compreensão do papel a ser 

exercido pelas bibliotecas públicas no Brasil como ferramentas de prestação de serviços em 

informação, cuja finalidade não se limita somente em satisfazer as demandas informacionais, 

mas também em desenvolver as competências necessárias aos cidadãos para a subsistência 

nesse novo paradigma. 
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3.1 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: CONCEITO, TENDÊNCIAS E DESAFIOS 

  

Atualmente, em grande parte das sociedades distribuídas pelo globo, vivenciamos a 

chamada era informacional. Essa era consiste no fluxo intenso e dinâmico das informações, 

bem como na velocidade com que é possível realizar inúmeras atividades humanas, tais como 

o ato de se comunicar, de movimentar a conta bancária, de fazer compras, de trabalhar, de 

estudar. Tal paradigma se apresenta de maneira nunca antes presenciada na história, 

representando novos conceitos de desenvolvimento social, político, econômico e cultural. 

Conforme Araújo e Rocha (2009), o marco dessa nova era foi a criação e a expansão da 

internet nos Estados Unidos da América, no decorrer da disputa tecnológica com a extinta 

União Soviética durante o período da Guerra Fria. A partir disso, foram desenvolvidos 

diversos programas e iniciativas EM nível mundial, com a finalidade de inserir a sociedade 

nos padrões propiciados pelas novas tecnologias. Esse fenômeno é então denominado 

sociedade da informação. 

No que tange à compreensão do termo sociedade da informação, Werthein (2000), 

afirma que o conceito representa uma substituição à ideia de sociedade pós-industrial, em que 

a informação é vista como insumo barato, oferecido pelo progressivo desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). Para Takahashi (2000, p. 5), a sociedade da 

informação consiste em “[...] um fenômeno global, com elevado potencial transformador das 

atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades 

inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infraestrutura de informações 

disponível”. Já Castells (2005), que se refere a esse novo paradigma como sociedade em rede, 

explica que a informação e o conhecimento sempre estiveram no enfoque de todas as 

sociedades ao longo da história, porém, somente no contexto presente, esses elementos se 

apresentam em bases microeletrônicas, por intermédio de redes tecnológicas que possibilitam 

a transformação radical das antigas formas de relacionamento do indivíduo com o meio 

social. Portanto, sem a intenção de esgotar as inúmeras considerações expostas pelos demais 

estudiosos dedicados a essa temática, o presente estudo se baseará nos conceitos dos autores 

supracitados. Assim, é possível afirmar que a sociedade da informação se baseia em um novo 

paradigma social e tecnológico, propiciado pelo contexto dinâmico de desenvolvimento das 

TICs, em que a informação, como matéria-prima essencial, cria a necessidade de emergência 

de novas estruturas de comunicação em rede, possibilitando transformações contínuas nos 
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mais diversos contextos da sociedade, principalmente nos âmbitos social, econômico, político 

e cultural. 

Visto isso, é possível apontar algumas tendências importantes no processo de 

desenvolvimento da sociedade da informação. No que diz respeito às relações sociais do 

indivíduo, bem como sua interação com o mundo, Tubella (2005) afirma que uma das 

transformações mais evidentes proporcionadas pelas novas tecnologias, principalmente pela 

Internet, tange às conexões em rede, que trabalham de forma sinérgica e interativa, 

redefinindo, dessa forma, os conceitos de identidade e comunidade. Nesse contexto, Himanen 

(2005) atenta para a importância da justiça social nesse novo paradigma, a fim de fomentar o 

estabelecimento do Estado-Social em um processo de globalização que priorize a igualdade 

de oportunidades para todos os cidadãos, estimulando não só o desenvolvimento das 

capacidades individuais, mas possibilitando também o progresso da comunidade de maneira 

global. Outros fatores, dessa vez, apontados por Werthein (2000), dizem respeito às mudanças 

impostas pelas TICs e a relação com o contexto socioeconômico e político. Nesse âmbito, é 

possível ressaltar a alta penetrabilidade das novas tecnologias, que afetam de forma dinâmica 

todas as atividades socioeconômicas, reforçando a ideia de impossibilidade de integração 

parcial – todas as atividades são impreterivelmente afetadas pelas TICs. É importante apontar 

também a flexibilidade inerente aos processos de construção da sociedade, que, diante do 

novo paradigma, são gerados com um alto nível de reorganização e reconfiguração, 

proporcionando um elevado grau de transmutação a esses processos. Convém ainda destacar a 

crescente convergência tecnológica, em que novas tecnologias são desenvolvidas para o 

atendimento das necessidades sociais, que mudam constantemente diante da dinamicidade 

característica desse novo paradigma. Por isso, ao observar os fatores supracitados, é preciso 

atentar que o desenvolvimento da sociedade da informação depende da inter-relação do 

evolucionismo tecnológico com as demandas sociais e políticas. Isso significa que  

O foco sobre a tecnologia pode alimentar a visão ingênua de determinismo 

tecnológico segundo o qual as transformações em direção à sociedade da informação 

resultam da tecnologia, seguem uma lógica técnica e, portanto, neutra e estão fora da 

interferência de fatores sociais e políticos. (WERTHEIN, 2000, p. 72) 

 

Tais tendências apontam para o que Himanen (2005) indica ser a segunda fase da 

sociedade da informação, em que a resolução dos aspectos sociais norteia o desenvolvimento 

das TICs.  

A primeira fase da sociedade da informação focou-se no desenvolvimento da 

tecnologia, como as conexões de rede. Na segunda fase, que começou agora, o 

desenvolvimento tecnológico continuará, contudo, o enfoque deslocar-se-á para 
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assuntos sociais mais abrangentes e será dada especial ênfase à mudança da forma 

como trabalhamos. (HIMANEN, 2005, p. 350) 

 

Portanto, a análise dessas tendências aponta para o desenvolvimento de uma sociedade 

que privilegia a justiça social como forma de garantir a inclusão de todos os cidadãos nesse 

novo paradigma, bem como o estabelecimento do Estado-Social, a fim de relacionar a 

progressiva convergência tecnológica aos aspectos sociais e políticos que caracterizam a 

sociedade da informação.    

No entanto, é necessário atentar também para algumas implicações relacionadas às 

novas tecnologias, que ajudam a esclarecer sobre as demandas existentes nesse novo 

paradigma. De acordo com Mitchell (2005), o contexto tecnológico no qual a sociedade está 

inserida é estabelecido não só pela Internet e pelos microprocessadores, mas também pelo 

surgimento exacerbado de novas tendências tecnológicas, cuja razão de existência se apoia 

principalmente nas relações que estabelecem entre si. Isso permite a satisfação de 

necessidades reais, ao passo que se criam novas necessidades, alimentando, dessa forma, um 

ciclo interminável de demanda e consumo. Esses fatores dificultam a identificação do que é 

verdadeiramente relevante, haja vista o interesse mercadológico de incessante criação de 

demandas, em detrimento da satisfação plena das demandas essenciais. Além disso, as 

estruturas de comunicação em rede, que refletem a base desse novo paradigma, resultam na 

dinamicidade das relações, que transcende fronteiras antes inimagináveis, bem como 

proporcionam uma característica global aos contextos sociopolíticos e econômicos das 

sociedades. No entanto, a esse respeito, Castells (2005, p. 18) ressalta que  

aquilo a que chamamos globalização é outra maneira de nos referirmos à sociedade 

em rede, ainda que de forma mais descritiva e menos analítica do que o conceito de 

sociedade em rede implica. Porém, como as redes são seletivas de acordo com os 

seus programas específicos [...], a sociedade em rede difunde-se por todo o mundo, 

mas não inclui todas as pessoas. 

 

Nesse ínterim, ainda é possível recordar Bauman (1999), ao afirmar que os fatores que 

proporcionam a uniformidade do globo são os mesmos que sentenciam a sua divisão. A partir 

dessas considerações, é possível ponderar que, apesar desse novo paradigma ter possibilitado 

um espaço de comunicação global, em que predominam relações mais homogêneas e 

abrangentes, acentuou também as problemáticas referentes à inclusão social, agora sob as 

perspectivas do acesso à informação e às novas tecnologias.  

É necessário ainda apontar outro desafio, que se relaciona intimamente com as 

questões supracitadas: o desenvolvimento de competências informacionais e tecnológicas 

como elemento chave no processo de transformação social. Himanen (2005), ao discorrer 
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sobre a educação na sociedade da informação, levanta questões acerca da autonomia do 

cidadão e da aprendizagem continuada, que devem ser proporcionadas não só por meio da 

educação formal, mas também por intermédio dos serviços públicos em informação. Ao 

relacionar o contexto de evolução das TICs, bem como o panorama do acesso à informação, é 

possível afirmar que existe uma necessidade de desenvolvimento de competências no uso 

dessas tecnologias como forma de assegurar o direito ao acesso informacional. Portanto, é 

imprescindível que as instâncias governamentais atuem de forma a elevar ao máximo o 

potencial em informação da população, o que significa proporcionar os insumos necessários 

ao desenvolvimento de competências informacionais e de uso das TICs, como mecanismo de 

preparação dos cidadãos para subsistirem nesse novo paradigma. 

Em suma, é necessária a compreensão do conceito de sociedade da informação, bem 

como a discussão das tendências aparentes, principalmente no que tange à inter-relação da 

convergência tecnológica com os fatores sociais e políticos. É ainda imprescindível o 

destaque das implicações que envolvem as problemáticas da criação cíclica de demandas 

tecnológicas e informacionais, da inclusão social através do acesso à informação e do 

desenvolvimento de competências informacionais e tecnológicas. Somente a partir da 

assimilação dos aspectos supramencionados, é possível apontar questões preponderantes 

sobre o processo de desenvolvimento da sociedade da informação brasileira. 

 

3.2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO BRASIL 

  

No Brasil, o debate sobre a necessidade de fomentar a sociedade da informação tomou 

forma a partir do Programa Sociedade da Informação, desenvolvido pelo antigo Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) e lançado no ano 2000 através do Livro Verde. Já no ano 2002, 

foi lançado pelo mesmo ministério o Livro Branco, com a intenção de explicitar a 

reorganização das instâncias do governo, bem como as ações necessárias para a inserção do 

país na sociedade globalizada. Desde então, as iniciativas do setor de Ciência e Tecnologia 

foram voltadas tanto à pesquisa e desenvolvimento, quanto à disseminação do uso das TICs 

pela população brasileira. Por fim, com a publicação do Livro Azul, em 2010, o MCT discorre 

acerca das demandas relativas ao desenvolvimento sustentável, bem como a relação dessas 

questões com fatores sociopolíticos e econômicos, característica fundamental ao que Himanen 

(2005) considera a segunda fase da sociedade da informação.  
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Apesar da inexistência de métricas consolidadas, bem como a escassez de pesquisas 

científicas para acompanhar o estado de desenvolvimento da sociedade da informação no 

Brasil, é possível tomar como base o estudo de Araújo e Rocha (2009), cuja proposta 

metodológica é a apresentação de um indicador sintético que busca dimensionar a evolução 

temporal da sociedade da informação brasileira. O Índice de Evolução da Sociedade da 

Informação no Brasil (Iesib) tem como referência o ano de lançamento do Livro Verde que 

marca o programa de desenvolvimento desse novo paradigma no país, cobrindo o período que 

vai do ano 2001 a 2004. No que tange os aspectos avaliados, o Iesib retrata equitativamente 

três dimensões: formação educacional para a sociedade da informação; disponibilização de 

infraestrutura tecnológica e meios de acesso à internet; e dispêndios financeiros aplicados em 

desenvolvimento científico e tecnológico. De acordo com Araújo e Rocha (2009), o estudo se 

fundamentou em um criterioso levantamento bibliográfico e documental, bem como em uma 

profunda exploração de métricas e de dados estruturados, a fim de consolidar informações 

acerca das dimensões trabalhadas no âmbito do estudo.  

 

Gráfico 1 – Evolução dos aspectos avaliados e do índice geral do Iesib 

 

Fonte: ARAÚJO e ROCHA (2009). 

  

O resultado apresentado pelo Iesib demonstrou condição favorável apresentada na 

dimensão que se refere à disponibilização de infraestrutura tecnológica, bem como 

considerável nível de investimentos nos primeiros anos do recorte temporal. Em 

contrapartida, a formação educacional para a sociedade da informação, que inclui o 

desenvolvimento de competências informacionais e tecnológicas por parte da educação 

formal e dos serviços públicos em informação, apresentou expectativas pouco favoráveis, 

representando, dessa forma, um desafio a ser trabalhado nessa segunda fase de evolução da 
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sociedade da informação no Brasil. Araújo e Rocha (2009, p. 19) atentam ainda para o caráter 

exploratório da pesquisa, que aponta tendências e não dados concretos, ao afirmar que  

a limitada abrangência temporal do Iesib – em função da inexistência de séries de 

dados que sejam comparáveis em um período de tempo mais longo – e a 

impossibilidade de sua desagregação no nível das unidades da federação brasileira 

são aspectos que imprimem cautela à sua interpretação. Desta forma, seus resultados 

devem ser tomados como sinais ou indícios que apontam tendências, e não como 

medidas estatísticas precisas. 

  

Portanto, é possível embasar as considerações a respeito da atual situação da sociedade 

brasileira no novo paradigma informacional, a partir dos estudos efetuados não só pelas 

instâncias governamentais ligadas ao setor de Ciência e Tecnologia, mas também pela 

pesquisa específica desenvolvida por Araújo e Rocha (2009). Tais reflexões apontam as 

diretrizes do desenvolvimento do Programa Sociedade da Informação no Brasil, bem como o 

curso que vem trilhando as iniciativas concebidas no âmbito desse programa. Visto isso, é 

possível compreender então o papel das bibliotecas públicas no Brasil como instrumentos de 

prestação de serviços públicos em informação, bem como o contexto de atuação na satisfação 

das demandas existentes. Dessa forma, é exequível explorar o panorama do desenvolvimento 

de competências em informação entrelaçado ao uso das TICs, a fim de ressaltar as 

perspectivas e desafios das bibliotecas públicas como ferramenta fundamental no 

desenvolvimento da sociedade da informação no Brasil. 
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4 A BIBLIOTECA PÚBLICA E O SEU PAPEL SOCIAL NA SOCIEDADE DA  

 INFORMAÇÃO 

 

Como discorrido na seção anterior, a informação é o insumo principal de todas as 

atividades socioeconômicas nos dias atuais. Por isso, as discussões acerca do acesso 

informacional estão intrinsecamente relacionadas ao pleno exercício da cidadania, bem como 

à atuação do Estado, que deve disponibilizar serviços públicos em informação de qualidade e 

de forma igualitária a todos os cidadãos. Nesse ínterim, a biblioteca pública tem um papel 

imprescindível na sociedade contemporânea: possibilitar o desenvolvimento individual e 

coletivo ao fornecer o acesso democrático à informação. 

A biblioteca pública é o centro local de acesso ao conhecimento e se baseia no 

princípio de igualdade social e na democracia. De acordo com o Manifesto da 

IFLA/UNESCO (1994), a biblioteca pública é um equipamento cultural essencial, atuando 

como espaço em que todos os grupos sociais devem ter satisfeitas as suas demandas em 

informação, através da disponibilidade de coleções e serviços diversos, tanto em suportes 

modernos adequados, quanto em materiais tradicionais. A missão da biblioteca pública está 

fundamentada nos princípios sociais do letramento, da informação, da educação e da cultura. 

Nesse contexto, o Manifesto da IFLA/UNESCO (1994, p. 1) pontua doze missões-chave, que 

são: 

1. criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância; 

2. apoiar a educação individual e a autoformação, assim como a educação formal a 

todos os níveis; 

3. favorecer o desenvolvimento criativo pessoal; 

4. estimular a imaginação e criatividade das crianças e jovens; 

5. promover a sensibilização para o património cultural, o gosto pelas artes e as 

realizações e inovações científicas; 

6. dar acesso às expressões culturais de todas as artes performativas; 

7. fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade cultural; 

8. apoiar a tradição oral; 

9. assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade; 

10. proporcionar serviços de informação adequados às empresas, associações e 

grupos de interesse locais; 

11. facilitar a aquisição de competências na área da informação e da informática; 

12. apoiar, participar e, se necessário, criar atividades e programas de alfabetização 

para todos os grupos etários. 

 

Visto isso, é possível ainda citar o Manifesto da IFLA sobre a Internet (2002), que atribui à 

biblioteca pública a missão  não só oferecer os recursos tecnológicos necessários para o cesso 

à internet, mas também desenvolver as competências de utilização de forma a conscientizar 

sobre o uso responsável dessa ferramenta. Tal como afirma Silva (2015, p. 23), "o acesso à 
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internet não envolve apenas o acesso físico a um computador com conexão à rede de 

computadores. Requer suficiente capacitação para o uso da tecnologia para que exista o 

acesso universal". Visto isso, é possível então afirmar que além da infraestrutura tecnológica, 

as bibliotecas devem oferecer serviços que desenvolvam as habilidades necessárias ao uso 

consciente das TICs, oferecendo de forma íntegra os insumos informacionais elementares ao 

processo de desenvolvimento da sociedade da informação.  

Contudo, tais considerações apenas norteiam as diretrizes para a atuação de bibliotecas 

públicas em geral, sendo importante ressaltar que o desenvolvimento de políticas públicas 

para bibliotecas deve observar as especificidades locais. Conforme Machado (2010), no Brasil 

persiste a problemática da uniformização das políticas públicas para bibliotecas. Os governos 

construíram um aporte governamental generalizado, pautado em interesses conservadores e 

elitistas, facilitando o tratamento administrativo a instituições de diferentes realidades. Esse 

fator gerou um tratamento uniforme às bibliotecas, em detrimento as suas peculiaridades 

locais. Assim, ao observar as questões acerca do desenvolvimento de políticas públicas para 

bibliotecas, é necessário antes atentar para o contexto ao qual ela se insere, para, a partir 

disso, desenvolver produtos e serviços que atendam de maneira efetiva às demandas da 

comunidade. 

Portanto, é possível afirmar que a biblioteca pública atua como ponto de acesso local à 

informação e ao conhecimento, cuja missão não é apenas suprir as necessidades 

informacionais de sua comunidade, mas também desenvolver as competências necessárias ao 

processamento dessas informações. Para isso, as ações desses equipamentos devem ser 

embasadas nos princípios de igualdade social e de democracia, possibilitando, dessa maneira, 

o desenvolvimento individual e coletivo. 

 

4.1 BIBLIOTECAS PÚBLICAS E O USO DAS TICS PARA O ACESSO À INTERNET 

  

A biblioteca pública, tal como discorrido anteriormente, atua como ponto focal de 

acesso à informação e ao conhecimento, bem como busca uma atuação pautada na democracia 

como forma de garantir a seus usuários o pleno exercício da cidadania. Visto isso, é possível 

inferir que, diante da multiplicidade das fontes DE informação, bem como dos diferentes 

suportes em que estão disponíveis, essas instituições têm a responsabilidade de não só 

permitir o acesso, mas também de desenvolver as competências informacionais e tecnológicas 

necessárias aos cidadãos. 
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 No contexto das TICs, é possível afirmar que o uso dos computadores pessoais e da 

internet modificaram a relação dos indivíduos e da sociedade com a informação. SegundO a 

lista "Top 25 innovations" divulgada pelo Lemelson/MIT Program (MITCHELL, 2005, p. 

337), a internet é considerada a maior inovação dos últimos tempos e o computador pessoal 

vem ocupando o terceiro lugar. No que diz respeito ao computador pessoal, Milanesi (2013) 

atenta que no início as suas potencialidades em armazenamento e em processamento de 

informações foram desprezadas pelas bibliotecas em geral. Junto a essa concepção, a política 

desenvolvida pelo governo brasileiro nas décadas de 80 e 90, que visava à proteção da 

indústria interna, acabou postergando a entrada de computadores desenvolvidos em outros 

países. Todavia, nos últimos anos do século XX, esses instrumentos ficaram mais acessíveis e 

começaram a fazer parte das atividades básicas do cotidiano dos indivíduos. Somente a partir 

da popularização dos computadores pessoais é que as bibliotecas atentaram para o seu valor 

no que cerne ao processamento da informação. No entanto, tal como afirma Milanesi (2013, 

p. 51), "o computador, antes de chegar às bibliotecas para ser usado coletivamente, já estava 

em poder dos indivíduos". A partir dessas considerações, é possível induzir que no contexto 

de atuação das bibliotecas públicas, apenas oferecer infraestrutura tecnológica está aquém das 

reais demandas em informação da sociedade contemporânea. 

Outro marco importante no desenvolvimento das TICs que não recebeu maior atenção 

da área biblioteconômica foram as potencialidades da internet. A esse respeito, Milanesi 

(2013) recorda que a Revolução Industrial teve três momentos marcantes: o do rádio, o da 

televisão e o da internet. Em concomitância ao advento dos computadores pessoais, a internet 

firmou a transformação mais contundente no campo da comunicação, ao estabelecer conexões 

globais através das redes. "O planeta ficou menor com o uso das novas tecnologias que 

tornaram possível acelerar a relação emissor-receptor-emissor, bem como armazenar volumes 

gigantescos de dados." (MILANESI, 2013, p. 53). Além disso, a internet possibilitou o acesso 

ao conhecimento de maneira mais cômoda, mais abrangente e menos dispendiosa. Por isso, 

hoje essa tecnologia permite aos usuários a sensação de autonomia na busca das informações, 

de forma a desconsiderarem a relevância dos serviços públicos informacionais no acesso à 

informação. Nesse contexto, a biblioteca pública vem perdendo espaço por não representar a 

principal fonte de informação para a sociedade. Suaiden (2000, p. 57) destaca que  

as novas tecnologias produziram um usuário crítico e independente com relação aos 

serviços bibliotecários. Ele é mais crítico e independente, na medida que sabe que a 

biblioteca não é única fonte de informação, e às vezes, para obter informações 

precisas e com qualidade, tem de se utilizar DE novas tecnologias de informação. 
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No entanto, é necessário ressaltar a quantidade exorbitante de informações levantadas 

pelos motores de busca na internet, em detrimento da qualidade e da precisão. Tal como 

afirma Fernamdéz-Ramos (2014), as novas considerações acerca do acesso à informação 

pairam também sob a problemática do excesso informacional, não só no que tange à 

quantidade, mas também em relação à heterogeneidade existente. Nesse contexto, Milanesi 

(2013) ressalta que o tratamento superficial que é dado aos recursos informacionais na rede, 

sem a intervenção de um profissional da informação, gera além do lixo informacional, perda 

de tempo e dinheiro. Por isso, a biblioteca pública necessita agir como mediadora da 

informação, tendo como princípio básico o profundo conhecimento do perfil de sua 

comunidade local. Somente dessa forma é possível à biblioteca pública encontrar o caminho 

para atender com satisfação as demandas informacionais da sociedade contemporânea.  

No que concerne ainda sobre o uso das TICs para o acesso à internet em bibliotecas 

públicas, Olinto (2010) discorre acerca da problemática da desigualdade social acentuada pela 

ausência de oportunidade de acesso e uso das TICs. Nesse ínterim, exclusão social e exclusão 

digital refletem o mesmo paradigma, visto que a informação – insumo elementar para as 

atividades atuais – se torna inacessível sem a apropriação das novas tecnologias pelas classes 

emergentes. "Recursos como a internet são instrumentos de acesso a outros recursos e podem 

contribuir para o acirramento da exclusão social." (OLINTO, 2010, p. 79). Por isso, é possível 

afirmar que a biblioteca pública necessita focar no acesso à informação e no desenvolvimento 

de competências informacionais e tecnológicas, como forma de proporcionar os insumos 

fundamentais para a subsistência dos indivíduos na era informacional, já que, tal como afirma 

Bernardino e Suaiden (2011, p. 31), "o papel social da Biblioteca Pública é permeado pelo 

acesso e disponibilidade da informação". Sendo assim, a biblioteca pública tem como 

principal função tornar possível o acesso à informação e o uso das TICs, não só como forma 

de atenuar as questões da desigualdade social, mas principalmente como forma de contribuir 

para o empoderamento da sociedade como um todo.  

Em síntese, o papel social da biblioteca pública é oferecer aos cidadãos os subsídios 

necessários ao acesso à informação. Para isso, é necessário que essas instituições não só se 

apropriem das TICs, mas também desenvolvam as capacidades de uso das novas tecnologias 

em seus usuários, através dos serviços informacionais oferecidos. Junto a isso, é 

imprescindível o desenvolvimento de competências em informação no âmbito das bibliotecas 

públicas, para que os indivíduos possam criar a autonomia necessária para discernir o que é 

relevante diante do excesso informacional disponível na internet. Contudo, uma atuação 
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efetiva desses equipamentos culturais somente será possível por meio da observação das 

especificidades de sua comunidade. Por fim, é possível reconhecer que a contemplação dos 

aspectos supracitados se faz determinante para que a biblioteca pública afirme o seu valor e a 

sua relevância no desenvolvimento da sociedade da informação. 
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5 PANORAMA ATUAL DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS NO BRASIL: ANÁLISE DE  

 INDICADORES SOBRE O USO DAS TICS PARA O ACESSO À INTERNET 

 

Com o intuito de estabelecer um parâmetro inicial, é necessário discorrer sobre o 

panorama das bibliotecas de acordo com o Censo Nacional de Bibliotecas Públicas do Brasil 

(FGV, 2010), como base no ano de 2009. Conforme a pesquisa, nesse período 92 % dos 

municípios brasileiros possuía uma biblioteca em funcionamento, em implantação ou em 

processo de reabertura. Em relação à finalidade da biblioteca pública, a pesquisa escolar 

representou 65% da opinião dos entrevistados, enquanto a pesquisa em geral obteve 26% e o 

lazer apenas 8%. Por fim, no que diz respeito ao acesso à internet, a pesquisa revela que 64% 

das bibliotecas públicas possuíam computadores e 45% dessas instituições tinham acesso à 

internet. No entanto, um fato intrigante é que apenas 29% das bibliotecas públicas prestavam 

serviços de internet aos usuários. É importante salientar que a pesquisa propôs a análise de 

diversos elementos, porém somente os aspectos citados são pertinentes ao presente estudo. 

Dessa forma, ao observar os dados supramencionados, é possível afirmar que em 2009 as 

bibliotecas públicas eram consideradas pela população como um espaço pedagógico, atuando 

como uma extensão da escola ao suprir a falta da biblioteca escolar. No que tange ao acesso à 

internet pela comunidade, nesse período o número de bibliotecas que ofereciam esse serviço 

se mostra inferior, em comparação ao número de bibliotecas que já possuíam computadores 

com acesso à rede. Visto isso, é possível discorrer sobre os dados atuais acerca do acesso à 

internet no âmbito das bibliotecas públicas no Brasil.  

De acordo com os dados do IBGE (2015) sobre a estimativa de população, o Brasil é 

habitado por aproximadamente 204.450.649 pessoas, distribuídas pelas cinco regiões do país. 

Entretanto, alguns aspectos socioeconômicos dessas regiões devem ser levados em 

consideração. Conforme discorre Rocha (2011) acerca desses aspectos, no que tange à região 

Sudeste, é possível apontar que concentra a maior população do país, representando 

aproximadamente 41% do total de brasileiros. Além disso, abriga as duas metrópoles 

brasileiras mais relevantes, São Paulo e Rio de Janeiro, bem como abriga intensa atividade 

econômica baseada não só na indústria, mas também na produção petrolífera e na perspectiva 

de exploração da camada do pré-sal. Apesar de ter altos índices de desemprego e violência, 

corresponde aos melhores indicadores sociais do Brasil, representando 50% do PIB nacional. 

Em relação à região Sul, o desenvolvimento econômico se baseou na pequena propriedade de 

policultura, herança da imigração europeia, a partir da primeira metade do século XIX. 
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Atualmente, a economia se expressa no setor agropecuário, que corresponde cerca de 50 % da 

produção nacional, bem como no setor de serviços e na indústria.  

Ainda conforme Rocha (2011), o Norte do país concentra a maior população indígena 

do Brasil, aproximadamente 38%. Todavia, o desenvolvimento econômico da região se baseia 

em atividades de intenso extrativismo vegetal e minérios, que confere graves consequências 

ambientais à região. No que concerne à região Nordeste, é importante ressaltar que 

corresponde ao menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Sua história é 

marcada pelos grandes movimentos migratórios, que foram incentivados não só pela busca de 

melhores condições de vida nas metrópoles mais importantes do país, como também pelas 

dificuldades impostas pela seca. Em contrapartida, o desenvolvimento econômico da região 

vem crescendo devido à expansão industrial e à produção petrolífera, bem como à pecuária e 

à agricultura. Por fim, em relação à região Centro-Oeste, o desenvolvimento socioeconômico 

se caracteriza pelos movimentos migratórios relacionados às atividades pecuárias, bem como 

ao bandeirismo e à chegada de Nordestinos a partir de 1950, com a construção de Brasília. Na 

tabela 1, é possível visualizar de maneira geral os indicadores socioeconômicos e 

demográficos do Brasil e das regiões. Em seguida, a figura 2 corresponde ao mapa referente à 

densidade demográfica do Brasil, com base na pesquisa mais recente.   

 

Tabela 1 – Indicadores demográfico e socioeconômico 2015 – Brasil e regiões 

 População estimada 

 

Área 

(km²) 

Densidade 

demográfica 

(hab./ km) 

PIB – per 

capta 

Brasil 204.450.649 8.514.877 24  

Norte 17.472.636 3.853.327 4,53 17.213,30 

Nordeste 56.560.081 1.554.257 36,39 12.954,80 

Sudeste 85.745.520 924.511 92,46 34.789,78 

Sul 29.230.180 576.410 50,71 30.495,79 

Centro-Oeste 15.442.232 1.606.372 9,61 32.322,31 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015). 
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Figura 1 – Mapa referente à densidade demográfica 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) 

 

Por conseguinte, no que tange ao percentual da população brasileira que obteve acesso 

à internet, é possível considerar que no decorrer dos anos houve em média um aumento de 

20,5%, sendo a região Sudeste a representar índices mais expressivos e o Nordeste índices 

abaixo da média. Em contrapartida, é importante ressaltar que, apesar de 55% da população 

brasileira ter acesso à rede, o índice não tem expressividade se comparados a países sul-

americanos, como a Argentina (56%) e o Chile (62%). Além disso, países desenvolvidos 

como a Alemanha, a França e os Estados Unidos da América, apresentam índices bem 

superiores, chegando à marca de 84%, 83% e 81%, respectivamente. As informações que 

abrangem o contexto brasileiro podem ser verificadas na tabela 2 e, logo após, no gráfico 2. 

 

Tabela 2 – Percentual de pessoas que acessaram a internet 

REGIÕES 

Ano Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2008 35% 26% 25% 40% 37% 39% 

2011 47% 35% 34% 54% 50% 53% 

2015 55% 45% 42% 62% 58% 60% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2015) 
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Gráfico 2 - Percentual de pessoas que acessaram a internet 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015) 

 

No que concerne ao uso da internet em comparação a outras atividades, é possível 

observar que, enquanto assistir televisão teve uma queda de 8% entre 2011 e 2015, apesar de 

ainda ser a atividade preferida dos brasileiros em seu tempo livre, o uso da internet teve um 

crescimento de 29%, contra 20% em escutar música e 19% em escrever. É importante 

salientar ainda que os indicadores distinguem o uso da internet do uso de redes sociais, mas 

não justificam essa distinção. A seguir, as informações descritas pelos indicadores estão 

apresentadas na tabela 3 e no gráfico 3. 

  

Tabela 3 – Percentual de crescimento do uso da internet em relação a outras atividades 

Ano Assistir 

televisão 

Escutar 

música 

Usar a 

internet 

Usar as redes 

sociais 

Escrever 

2008 77% 54% 18% - 21% 

2011 85% 52% 24% 18% 18% 

2015 73% 60% 47% 35% 40% 

Fonte: Instituto Pró-Livro (2016) 
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Gráfico 3 – Percentual de crescimento do uso da internet em relação a outras 

atividades.

 

Fonte: Instituto Pró-Livro 

 

Já no tocante às bibliotecas públicas no Brasil, é válida a apresentação da distribuição 

das bibliotecas no território nacional, a fim de ilustrar as perspectivas de cada região. Ao todo, 

o país soma a quantidade de 6.102 bibliotecas, de acordo com os dados consolidados pelo 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas  - SNBP (2015). A figura 2 representa o mapa de 

distribuição das bibliotecas públicas pelo Brasil. Além disso, o percentual de distribuição 

dessas instituições pelas cinco regiões brasileiras apresenta índices intrigantes: enquanto a 

região Sudeste obtém 32% do número de bibliotecas brasileiras, a região Norte e a região 

Centro-Oeste detêm apenas 8%. Tais informações podem ser conferidas na tabela 4 e no 

gráfico 4. Nesse contexto, é importante considerar os índices populacionais e 

socioeconômicos de cada região, não só para entender as demandas de criação de bibliotecas 

públicas nos contextos destituídos dessas instituições, mas também para refletir sobre a 

importância desses equipamentos no desenvolvimento dessas regiões. Por isso, foram 

processadas ainda informações à respeito da proporção de habitantes por biblioteca (tabela 5). 
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Figura 2 – Mapa de distribuição das bibliotecas públicas no Brasil 

 

Fonte: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - SNBP (2016) 

 

Tabela 4 – Percentual de distribuição das bibliotecas públicas pelo Brasil 

  Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total 6102 503 1847 1958 1293 501 

% 100 8 30 32 21 8 

Fonte: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP (2015) 
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Gráfico 4 – Percentual de distribuição das bibliotecas públicas pelo Brasil 

 

Fonte: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP (2015). 

 

Tabela 5 – Proporção de habitantes para cada biblioteca (2015) 

  Nº de habitantes Nº de 

bibliotecas 

Índice de habitantes 

por biblioteca 

Brasil 204.450.649 6102 33.506 

Norte 17.472.636 503 34.737 

Nordeste 56.560.081 1847 30.623 

Sudeste 85.745.520 1958 437.792 

Sul 29.230.180 1293 22.606 

Centro-Oeste 15.442.232 501 30.823 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP 

(2015) 

 

Por fim, no que se refere ao uso da biblioteca para o acesso à internet, as informações 

coletadas apresentaram dados inferiores ao esperado: embora tenha tido um crescimento 

sucinto no decorrer dos anos, apenas 6% das pessoas reconhecem o acesso à internet como 

uma prestação de serviço da biblioteca pública. Ainda é preciso levar em consideração que 

55% da população brasileira acessa a internet, o que significa que 45% ainda tem limitações 
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para a utilização desse serviço. Esse percentual representa uma demanda que as bibliotecas 

públicas deveriam ajudar a suprir, a partir da democratização do acesso à internet. Além disso, 

é possível afirmar que grande parte da população ainda considera a biblioteca pública como 

um espaço para pesquisa e estudo. Tais indicadores se encontram expressos a seguir na tabela 

6 e no gráfico 5. 

 

Tabela 6 – Percentual sobre a finalidade de uso da biblioteca pública 

  Pesquisa e 

estudo 

Empréstimo de 

livros 

Consulta de 

documentos e 

outros materiais 

Lazer Acesso à 

internet 

2008 31% 40% 1% - 3% 

2011 71% 17% 6% 12% 2% 

2015 71% 29% 9% 14% 6% 

Fonte: Instituto Pró-Livro (2016). 

 

Gráfico 5 – Percentual sobre a finalidade de uso da biblioteca pública. 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro (2016). 
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Visto isso, no que concerne a disponibilidade de informações sobre o uso das TICs e o 

acesso à internet no âmbito das bibliotecas públicas do Brasil, a área carece de pesquisas 

específicas mais recentes, pois os dados apresentados por algumas fontes são ineficientes por 

não focarem em aspectos inerentes às bibliotecas. Por isso, aspectos importantes como local 

em que os usuários acessam a internet, finalidade de uso da internet, além do perfil de 

usuários de bibliotecas que utilizam esse serviço, não fizeram parte da análise. Logo, para 

atenuar essa problemática, foram observados outros parâmetros que se relacionam com o 

estudo, embora a temática seja paralela às bibliotecas públicas. Desse modo, os indicadores 

que embasaram a análise foram aqueles que apresentaram dados mais consistentes no decorrer 

do tempo, permitindo a consolidação das informações supramencionadas.  

Então, a partir da análise desses indicadores, é possível considerar que as bibliotecas 

públicas no Brasil ainda necessitam atuar de maneira efetiva para resolver as demandas 

informacionais no âmbito do acesso à internet. Enquanto o número de acessos à rede cresce 

de forma exponencial, a oferta desse serviço no âmbito dessas instituições aparenta ter pouca 

expressividade. Um dos fatores que agravam essa situação é que a maioria dos brasileiros 

ainda persiste em manter a visão da biblioteca como um espaço de suporte pedagógico, 

subestimando, assim, as potencialidades referentes ao uso das TICs para o acesso à 

informação.  Além disso, ao equiparar a distribuição de bibliotecas públicas pelo país ao nível 

de acesso e ao nível de desenvolvimento socioeconômico de cada região, é possível perceber 

a oportunidade de atuação desses equipamentos para mitigar a problemática da desigualdade e 

da exclusão digital, de acordo com as demandas regionais específicas. Dessa forma, é 

fundamental refletir sobre o papel da biblioteca pública brasileira no provimento das 

necessidades informacionais dos seus cidadãos.  

Por isso, é necessário discorrer sobre questões pontuais da atuação da biblioteca 

pública no Brasil. Como centro público de prestação de serviços em informação, essas 

instituições têm o perfil adequado para democratizar o acesso à internet para aqueles que 

ainda se encontram limitados ao uso da rede. Tal como afirma a pesquisa feita pela Fundação 

Pensamento Digital (2013, p. 4), as bibliotecas públicas "[...] são tomadas como potenciais 

organizações para a construção de estratégias de uso da internet para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil". No entanto, ao levar em conta que garantir o acesso à internet não 

garante o uso pleno das potencialidades dessa ferramenta, é necessário ainda o 

aperfeiçoamento de competências informacionais e tecnológicas à comunidade usuária. Nesse 

contexto, uma das questões que também precisa ser analisada tange às habilidades dos 
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próprios profissionais que atuam nesses ambientes, em especial dos bibliotecários, a fim de 

que possam instruir os cidadãos a reconhecerem as potencialidades da internet, tanto para o 

desenvolvimento pessoal, com também para a promoção social.  

Além disso, existem as problemáticas relativas à infraestrutura tecnológica das 

bibliotecas públicas, que deve consistir não só no provimento de tecnologias, mas também na 

atualização e na manutenção técnica dos equipamentos. É factível ainda considerar que o 

acesso à internet pode ser utilizado também no âmbito das oficinas, atividades culturais e no 

relacionamento virtual que a biblioteca mantém com o seu público. Dessa forma, ao 

identificar as diversas possibilidades de uso dessa tecnologia no atendimento das demandas 

informacionais da comunidade, a biblioteca pública não só cumpre a sua missão de prover o 

acesso à informação, mas também adquire prestígio e, por fim, resgata o seu valor perante a 

sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das elucidações proporcionadas pela análise discorrida na seção anterior, é 

possível compreender a importância da biblioteca pública do Brasil na resolução das questões 

concernentes ao desenvolvimento socioeconômico, político, educacional e cultural. A 

discussão sobre a história das bibliotecas brasileiras, desde as bibliotecas conventuais à 

inauguração da Biblioteca Pública da Bahia, a primeira biblioteca voltada para o atendimento 

das necessidades informacionais e educacionais dos cidadãos, pretendeu não só levantar as 

questões a cerca da importância do acesso à informação, como também ressaltar a relevância 

da atuação da biblioteca nesse contexto. Ao observar também que no decorrer da história os 

interesses políticos buscaram retardar o desenvolvimento da sociedade brasileira, através da 

restrição do acesso aos livros, é possível considerar, tal como afirma Lévy (1999), que a 

evolução do pensamento crítico coletivo põe em risco o monopólio do poder daqueles que 

constituem a elite social. Vale notar ainda que os movimentos de revolução, fundamentados 

na filosofia iluminista, bem como as iniciativas civis e governamentais de promover a cultura, 

ilustram como o acesso à informação reflete na transformação da atitude dos indivíduos em 

relação às próprias necessidades, fazendo com que ajam de maneira efetiva na luta pelos seus 

direitos.  

No que tangem às reflexões sobre a sociedade da informação, como também o 

conceito que ela implica, é importante salientar que nesse novo contexto informacional a 

convergência tecnológica aliada aos aspectos políticos e sociais se faz tangente. Conforme 

Himanen (2005), a fase emergente da sociedade da informação busca inter-relacionar o 

desenvolvimento tecnológico ao atendimento das necessidades dos indivíduos. Visto isso, é 

possível afirmar então que a criação sustentável das TICs só é possível a partir da reflexão 

profunda sobre as demandas sociais. Dessa forma, as problemáticas da criação e do consumo 

tecnológico, bem como da inclusão social, encontram caminhos por meio do acesso à 

informação e do desenvolvimento de competências informacionais.  

Já no que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade da informação no Brasil, 

mediante o atual panorama de acesso às novas tecnologias, convém lembrar as diferenças 

regionais identificadas no estudo empírico. No Brasil, quase metade da população ainda não 

tem acesso à internet, logo, equivale dizer que essa parcela desconhece as potencialidades do 

uso das novas TICs para o acesso à informação. Nesse contexto, as bibliotecas públicas, 

apesar de contarem com poucos recursos, necessitam desenvolver iniciativas a fim de 
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amenizarem essa problemática, visto que o seu papel social se fundamenta em oferecer aos 

cidadãos os insumos necessários para subsistirem nesse novo paradigma informacional. Para 

isso, essas instituições necessitam não só se apropriarem das TICs, mas também fomentarem 

ações voltadas ao desenvolvimento das capacidades de uso dessas novas tecnologias, tanto 

para os usuários, quanto para os profissionais que atuam nesses espaços. 

A esse respeito, tal como afirma Silva (2015, p. 47), é possível afirmar que as 

bibliotecas necessitam atuar de forma estratégica, visando à inclusão e à promoção da 

sociedade por meio da democratização e uso da informação para o estudo, aprendizagem, 

lazer, autodesenvolvimento e liberdade de expressão, pois "as bibliotecas públicas são parte e 

ponte para o acesso à cidadania, em todo o significado que o termo possa representar". Com 

isso, a partir do aporte teórico que fundamentou o presente estudo, é possível desenvolver 

algumas propostas inovadoras para a atuação desses equipamentos, com a finalidade de 

promover os serviços de acesso à internet: 

 Firmar parcerias com empresas de tecnologias, para tornar a biblioteca pública uma 

referência na apresentação de novos equipamentos tecnológicos e plataformas web, 

por meio de exposições e workshops; 

 Desenvolver repositórios de materiais informacionais na nuvem, tais como 

documentos digitais sobre os eventos, oficinas, palestras, programação, e-books, entre 

outros;  

 Estimular a participação da população em debates, seminários e eventos online, 

oferecendo os recursos tecnológicos necessários; 

 Proporcionar atividades culturais que visem à disseminação da informação a partir das 

redes sociais e de plataformas web, tais como youtube, instagram, facebook, linkedin 

etc., procurando incentivar as tendências de criação de conteúdo digital; 

 Promover as fontes de informação online pertinentes às demandas informacionais 

locais, através do desenvolvimento de competências no uso das TICs e da internet; 

 Apoiar o ensino à distância, concedendo os suportes tecnológicos, bem como o espaço 

para essa atividade. 

 

Portanto, sem a pretensão de esgotar as diversas possiblidades de promoção e 

democratização da informação por meio da internet no âmbito das bibliotecas públicas, o 

presente estudo busca elucidar que tais propostas apenas serão possíveis por meio da 

integração da biblioteca com o governo, empresas locais e comunidade. Além disso, tal como 



59 

 

 

 

afirma Milanesi (2012), a atuação do bibliotecário na identificação das necessidades 

informacionais locais permite que ele organize e sintetize atividades de valor para a 

comunidade. Dessa forma, ao utilizar as potencialidades da internet no desenvolvimento de 

serviços e produtos em informação, a biblioteca pública auxilia na promoção das capacidades 

necessárias aos cidadãos para conseguirem lidar com as questões desse novo paradigma. 

Portanto, é possível reconhecer que a contemplação dos aspectos supracitados se faz 

determinante para que a biblioteca pública afirme o seu valor e a sua relevância no 

desenvolvimento da sociedade da informação.  
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