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RESUMO 
 

Pretende-se identificar a dimensão do papel social da Biblioteca Pública (BP) brasileira 
traçando um paralelo com dois países da América Latina, Chile e Colômbia. O estudo se 
desenvolve levantando dados que contribuam para conhecer a estrutura política e histórica dos 
três países para em seguida observar as políticas públicas que regem os planos nacionais do 
livro, leitura e biblioteca em curso. Os objetivos específicos buscam descrever o processo da 
construção e aplicação das políticas públicas registradas nos três planos, identificando 
indicadores que contribuem para a análise das políticas públicas estudadas, delineando as 
convergências e divergências socioculturais verificadas entre os três países latino-americanos.  
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que transcorre por meio de um extenso levantamento 
bibliográfico e visitas a sites institucionais para dar vigor a investigação tendo a análise de 
conteúdo contribuído para melhor compreensão do objeto dessa investigação. A base teórica 
para a elaboração da pesquisa volta-se para o campo das Ciências Sociais Aplicadas, com 
ênfase no domínio da Ciência da Informação discutindo questões inerentes aos Regimes de 
Informação, agregando discussões sobre a BP, o livro e a leitura. Com o fito de melhor 
compreender as questões basilares da pesquisa desenvolvem-se estudos em torno de conceitos 
sobre a Cultura e Políticas Públicas. As convergências e divergências existentes nos três 
planos são destacadas a partir do levantamento de indicadores localizados nos planos. Os 
dados analisados contibuiram para o alcance dos resultados que expressam o paradigma 
contemporâneo da BP inserida no contexto social brasileiro. 
 
 
Palavras-chave: Biblioteca Pública - Brasil. Biblioteca Pública- Chile. Biblioteca Pública – 

Colômbia.  Biblioteca Pública - Políticas Públicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This doctoral thesis is aimed at identifying the social role of the Brazilian Public Library 
(BP), as well as comparing it to that of two Latin American countries, namely Chile and 
Colombia. The research was developed by gathering data which could contribute to 
understanding the political and historical structure of these three countries, followed by 
assessing the public policies that govern the national book, reading and library policies in 
place in such loci of research. Specific objectives revolved around describing the process of 
development and implementation of the public policies ascertained in these three plans, 
spotting indicators that allowed analyzing the public policies researched, outlining the social 
and cultural similarities and differences found when such three Latin American countries were 
compared.  In keeping with the foregoing, this is a qualitative research that resorted to an 
extensive literature review and visits to institutional sites to support the study. In this sense, 
content analysis was a remarkably important tool used to further the understanding on the 
object of this research. The theoretical framework which based the conduction of this research 
was found in the field of Applied Social Science, chiefly Information Science, wherein it 
addresses issues connected to Information Regimes, especially literature about BP, book and 
reading. With the purpose of raising awareness on the central issues under study, research was 
carried out about the concepts of Culture and Public Policies. The similarities and differences 
among the three plans were ascertained through the survey of their particular indicators. Data 
analyzed contributed to accomplishing results that represent the contemporary scenario of BP 
from the Brazilian social standpoint.  
 
 
Keywords: Public Library - Brazil.  Public Library - Chile. Public Library – Columbia.  
Public Library - Public Policy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 

Le travail vise à identifier la dimension du rôle social de la Bibliothèque Publique Brésilienne 
(BP) établissant un parallèle avec deux pays d'Amérique Latine, le Chili et la Colombie. 
L'étude développe une enquette des données qui contribuent à répondre à la structure 
politique et historique des trois pays pour ensuite observer les politiques publiques régissant 
les plans nationaux du livre, la lecture et la bibliothèque. Les objectifs spécifiques visent à 
décrire le processus de construction et de la application des politiques publiques enregistrées 
dans les trois plans, l'identification des indicateurs qui contribuent à l'analyse des politiques 
publiques étudiées, soulignant les similitudes et les différences socioculturelles observées 
entre les deux pays d'Amérique Latine.C’ est une recherche qualitative qui se déroule à travers 
une vaste enquette bibliographique  et des visites de sites institutionnels pour donner plus 
eficace  a  l’investigation et l’analyse de contenu a contribué à une meilleur compréhension de 
l’objective  de la investigation. La base théorique de la recherche retour au domaine des 
Sciences Sociales Appliquées, en mettant l'accent dans le domaine des sciences de 
l'information à discuter des questions relatives sur les Régimes d‘ Information en ajoutant des 
discussions de la Bibliothèque Publique,  le livre et de la lecture. En vue de comprendre les 
questions de recherche de base des études  sont développées autour des concepts de la Culture 
et de Polítiques Públiques. Convergences et divergences dans les trois plans sont mis en 
évidence à partir des indicateurs de l'enquête situés dans les plans. Les données analysées ont 
contribué à l'atteinte des résultats que nous exprimons le paradigme contemporain de la 
Bibliothèque Publique insérée dans le contexte social brésilien. 
 
 
 
 
Mots-clés: Bibliothequè Publique –Brésil. Bibliothequè Publique – Chili. Bibliothequè 
Publique – Colombia. 
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1 INTRODUÇÃO 

As palavras guardadas e as palavras produzidas nas bibliotecas são capazes de 

despertar ideias que espalhadas e apropriadas pela pessoa humana, podem contribuir para a 

solução dos desafios que a sociedade enfrenta diante de tantas desigualdades sociais, como os 

probelmas vivenciados na América Latina.   

A pobreza, a fome, a falta de saneamento, as doenças infecciosas, diretamente 

relacionadas à estrutura frágil da saúde, a violência que atinge majoritariamente as mulheres e 

jovens e os problemas de acesso a uma educação de qualidade, dentre tantas outras 

dificuldades que se apresentam no dia a dia, possuem saída. Contudo, para que as soluções 

indicadas no âmbito das políticas públicas sejam bem sucedidas, uma série de medidas por 

parte da sociedade civil e do Estado devem ser tomadas, de modo que a informação 

dispobilizada democraticamente se configure em um elemento fundamental para as conquistas 

sociais.  

A sociedade contemporânea, mais do que em qualquer outro momento histórico vivido 

pela humanidade, está dependente da informação precisa e disponibilizada em tempo real. 

Nesse contexto, a inserção social das pessoas é determinada pela possibidade de interação 

entre elas, o que só acontece, quando o discurso emitido se transforma em algo significativo 

para o outro, ou seja, considera-se uma habilidade importante para o exercício da cidadania, a 

capacidade idiossincrática de transformar informação em conhecimento.  

Portanto, as reivindicações de direitos e a consciência dos deveres individuais são 

requesitos que apontam para a formação cidadã e fazem parte da preocupação de diversos 

campos de estudo no âmbito das ciências. Assim, o campo da ciência social contribui para 

desvelar as diferentes realidades, tendo como objeto de estudo tudo o que diz respeito às 

culturas humanas, sua história, as realizações, os modos de vida e seus comportamentos 

individuais e sociais.  

Por conta disso, a preocupação frente ao desenvolvimento desse trabalho leva em 

consideração todo esse contexto, brevemente descrito acima, e que faz parte das nossas 

inquietações e participação social e, principalmente, porque acreditamos que a biblioteca 

pública pela sua capacidade de inovação contribui para a construção de sujeitos críticos.  

 Na medida em que as questões da pesquisa foram estruturadas, sem dúvida alguma, 

questões da nossa trajetória individual surgem, o que inclui a passagem pela direção de 

bibliotecas públicas e universitárias no Brasil. A intenção de apresentar ao leitor o lócus de 
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onde surgem as reflexões aqui geradas é fundamental para a compreensão do discurso 

fundador de todo o processo de elaboração dessa tese. 

A militância por caminhos onde a leitura ocupa o lugar possível da transformação do 

sujeito em protagonista da sua história é o ponto de partida da preocupação que acompanha 

nossos estudos e a ação profissional, desenvolvidas até o presente momento. Transformar o 

país em uma nação cidadã, constituída de leitores proficientes tem sido o caminho escolhido e 

trilhado, sobretudo, pela nossa compreensão do papel social do profissional bibliotecário. 

Percebemos que nossa função é de extrema importância, pois preservar e promover o acesso 

ao conhecimento produzido pela pessoa humana, o que acontece desde a mais antiga 

civilização registrada pela história, permanece como um dos pilares essencias à constituição 

do futuro. 

Reafirmando a questão da leitura como elemento basilar para o desenvolvimento 

social, o envolvimento com o tema, ocorre ao ingressar no Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura (PROLER) em maio de 1992, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, por 

ocasião da realização do “Módulo Zero” desse programa de leitura.  

Durante cinco anos ocorreram discussões coletivas naquela cidade baiana e o foco 

principal dos encontros do Proler era apresentar variadas práticas leitoras, visando à formação 

de multiplicadores para que atuássemos nos ambientes de trabalho, familiar ou na 

comunidade, realizando atividades que tornassem o gosto pela leitura uma ação extensiva a 

todos os brasileiros. 

Apesar de alguns defenderem que é utópico propor que o acesso à leitura torne-se 

efetivamente universal, devemos ter em mente que é inquestionável a necessidade de renovar 

as formas de ofertar a leitura para as crianças, os jovens e os adultos no país, destacando-se 

que a primordial investida nesse campo deve ocorrer nos ambientes destinados à formação de 

leitores, como a família, a escola e a biblioteca. 

A participação no PROLER contribuiu para compreender que o profissional 

bibliotecário é um educador, tema que sequer foi sinalizado no período da nossa graduação 

em biblioteconomia, ou que tenha sido descoberto nos primeiros anos do exercício 

profissional. O Proler trouxe no âmbito das suas discussões, essa importante contribuição e 

ampliou o modo como passamos a desenvolver as nossas atividades profissionais e a maneira 

de interagir com especialistas de outras áreas, sobretudo, com os professores da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Passados mais de 20 anos, é possível observar que os cursos de biblioteconomia já 

apresentam alguns avanços, diante da matriz curricular da nossa graduação, verifica-se a 
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existência de componentes curriculares que tratam das habilidades do bibliotecário agregadas 

às do educador. 

 Desse modo, no momento em que as questões da leitura são difundidas pelo país, 

aprofunda-se no plano do nosso exercício profissional a preocupação com a promoção de 

ações no ambiente da biblioteca que facilitem o acesso dos leitores ao mundo da leitura. 

Nesse sentido, a compreensão de que o foco de uma unidade de informação, a exemplo da 

biblioteca, é o leitor ou o usuário, evidencia-se a responsabilidade do bibliotecário em 

desempanhar seu papel de mediador, constituindo-se também como educador. 

Uma preocupação contínua se estabelece frente a essa questão: a técnica da 

representação da informação, que é um processo importante para a organização e 

disponibilização dos conteúdos produzidos pela humanidade, não pode se esgotar em si 

mesma. Tais mecanismos existem para facilitar o acesso à informação, atendendo aos desejos 

informacionais dos frequentadores das bibliotecas e, portanto, devem observar os novos 

contornos da sociedade adequando-se para promoverem respostas rápidas e eficientes. Daí o 

papel social da nossa profissão, as técnicas não se sobrepõem a ação ou à prática, pois são 

procedimentos que justificam sua essência para servir aos indivíduos no momento de suas 

buscas por informação. 

 É importante compreender que uma biblioteca deve atender a todas as pessoas 

indistintamente, o que a UNESCO preconiza há muitas décadas, assim, pessoas que integram 

os grupos das minorias, como os deficientes físicos ou das pessoas que não se apropriaram da 

leitura de modo proficiente, não podem ser alijados do acesso à informação. As tecnologias 

avançam para romper os empecilhos que ainda são muitos, mas o papel de educador do 

bibliotecário é imprescindível para que as barreiras que a sociedade construiu e ainda não foi 

capaz transpor, sejam alvo de suas preocupações, nunca justificativas para o não atendimento 

ao cidadão. É bom lembrar que o acesso à informação é um direito constitucional.  

Nesse processo, uma postura da biblioteca como unidade de difusão da informação e 

conhecimento intensivo, somada ao da ação cultural, torna-se indispensável para a construção 

de um diálogo entre a biblioteca e a sociedade, sendo que a comunicação entre esses 

profissionais de informação e os leitores, ocorre de modo diferenciado conforme o tipo de 

biblioteca. 

 Uma biblioteca inserida em um ambiente de ensino leva-nos a duas especialidades de 

biblioteca: a escolar e a universitária. A biblioteca escolar que além de contribuir para a 

extensão dos temas tratados na sala de aula, deve, sobretudo, incentivar o gosto pela leitura na 

tenra infância, ao passo que a biblioteca universitária, além de atender às necessidades dos 
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componentes curriculares deve ofertar outras possibilidades de leitura que não apenas o texto 

técnico e científico, pois a literatura é uma importante ferramenta para a expansão do 

imaginário e isso também contribui para o desenvolvimento das habilidades de qualquer 

profissional. 

 A biblioteca pública, dentre todos os demais tipos de biblioteca possui o papel de 

preservar a memória biblográfica e promover o acesso ao conhecimento nos mais variados 

suportes de informação, sendo um importante equipamento cultural promotor do convívio de 

variadas frentes de leitores, contribuindo incessantemente para que o gosto pela leitura 

alcance todas as camadas sociais. 

 Assim, deve-se considerar que para compreender as questões da leitura é indispensável 

reconhecer a existência das diferenças evidentes que há entre os sujeitos e as possibilidades 

cognitivas de cada um e, no campo da biblioteconomia, os estudos de usuários dão conta das 

distintas necessidades de informação e da forma como eles se apoderam do conhecimento 

humano. Esse é um exemplo da aproximação dos estudos do campo da leitura ao da 

biblioteconomia que experimentamos com resultados positivos, durante a atuação na 

biblioteca universitária e na biblioteca pública.  

A biblioteca pública em uma sociedade plural tem uma dinâmica cultural e tecnológica 

contínua. As inovações promovidas pelas tecnologias de informação e comunicação 

provocaram o advento de novas sociabilidades, bem como de novas atitudes perante o livro e 

a leitura, embora o livro em suporte físico de papel não esteja ameaçado ao desaparecimento. 

A leitura em meio digital suscita transformações nos modos de ler e de ser. Além disso, tem se 

transformado em uma aliada da leitura, pois faz circular os textos de forma intensa, aberta e 

universal, criando um novo tipo de obra literária ou histórica.  

 Ao compreender que “ler é uma prática cultural” conforme assegura Bourdieu (1990, 

p.219) e seu exercício ocorre na sociedade, daí considerar-se que ler é desenvolver estratégias 

transdisciplinares que vão desde o suporte em que a leitura acontece até o alcance das 

possibilidades de desenvolvimento cognitivo do sujeito, e nesse universo da leitura, a 

biblioteca exerce papel fundamental para mediar o acesso entre o texto e o leitor. 

 O país que abriga a primeira biblioteca pública da América Latina (A Biblioteca 

Pública do Estado da Bahia - BPEB), fundada em 1811, contraditoriamente, é um país de 

analfabetos funcionais. Esse paradoxo desperta interesse a respeito das políticas de incentivo à 

leitura e difusão do livro na cultura nacional brasileira, que levadas a cabo ao longo da nossa 

história, tornam-se necessárias para a compreensão das razões que levam nossa sociedade a 

dar pouca atenção ao tema e a uma discussão do conceito vigente de biblioteca pública que 
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reforça o foco para o leitor locatário, assíduo e cioso do valor da biblioteca. Mas e o sujeito 

que ainda não possui o gosto pela leitura e desconhece o valor da biblioteca? Como pode 

contribuir para um conceito ampliado de biblioteca pública? 

 Deve-se considerar a existência de um público significativo que ainda não se 

apropriou do gosto pela leitura e ignora o valor da biblioteca e, embora se registrem algumas 

limitações relacionadas a apreensão do texto escrito, essas pessoas podem e devem usufruir 

do conjunto de serviços e ações culturais das bibliotecas públicas. Desse modo, os diferentes 

estágios de proficiência em leitura e variados perfis sociais de frequentadores das bibliotecas 

públicas devem ser  ponderados, antes da definição do destino desse equipaneto cultural . 

 A vida humana apresenta transformações sociais relativamente independentes do 

progresso técnico marcada pelo avanço das lutas das minorias em busca dos direitos civis: 

mulheres, negros, índios, homossexuais e deficientes físicos mobilizam-se cada vez mais forte 

e com mais êxitos na caminhada para conquistar direitos e, nesse ambiente de reformas, a 

biblioteca pública pode contribuir significativamente para avanços sociais, desde que esteja 

atenta às agendas sociais para inseri-las nas suas programações culturais temas de interesse 

coletivo, e ao mesmo tempo, dotar os acervos de publicações que contribuam para a 

construção de novos saberes. 

 Embora o conhecimento literário seja muito importante na formulação dos argumentos 

dessa luta política, há a fruição do espaço público da biblioteca em diferentes formas: 

profissional, social ou formativo que constitui uma frente de convergência dos saberes 

produzidos, colecionados e prontos para a difusão diante da diversidade do instante vivido. 

O acesso à informação pública se reconfigura e é consenso que a maioria do povo 

brasileiro ainda não sabe utilizar as ferramentas que acionam tais conteúdos construtores de 

direitos cidadãos. É conveniente saber como a biblioteca pública se posiciona frente a esse 

contexto. Em muitos casos, ela se restringe a apenas acumular o conhecimento, o que exige 

uma transformação social porque não se alterou suas concepções entre a relação preservação/ 

disseminação. Nesse sentido, ao concordar com o que Almeida Júnior reflete sobre essa 

questão observa-se que: 

 
Não se está aqui defendendo que a preservação seja banida dos interesses 
das bibliotecas públicas. Ao contrário, deve ela se constituir como base de 
ações desenvolvidas, visando à conservação dos materiais existentes, pois 
devem ser eles utilizados pelo maior número possível de usuários, até 
mesmo porque, no Brasil, as verbas destinadas para ampliação e manutenção 
do acervo são escassas ou, na maioria dos casos, inexistentes. No entanto, 
não pode ser a preocupação com a preservação superior à da disseminação, 
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sob pena de nos atermos a uma concepção ultrapassada e retrógrada da 
biblioteca pública, traduzida no apego exacerbado ao acervo. (ALMEIDA 
JÚNIOR, 2003, p.68). 

 

 Frente a isso, consideramos oportuno lembrar os versos do poeta Antônio Cícero 

(1996, p.337) que dizem que no “cofre não se guarda nada: perde-se a coisa a vista”. Esse 

pensamento provocativo serve para nos levar a explicar que a “caixa de livros” como informa 

o dicionário ao apresentar um dos significados da palavra biblioteca, expressa a razão da sua 

existência que vai além das coleções devidamente preparadas segundo os códigos de 

organização da informação. A biblioteca existe para o leitor e o que ele fará com as 

informações que assimila do texto não fica restrito às paredes do prédio da biblioteca. 

 O uso das bibliotecas públicas pela sociedade tende a se fortalecer à medida em que 

tais equipamentos culturais ampliem as formas de diálogo com o público. Daí a importância 

da oferta de acesso às informações com eficiência no modelo presencial e por meio das 

tecnologias digitais. Os acervos devem dispor de livros publicados em tinta e em áudio, os 

filmes e vídeos devem possuir o recurso de áudio descrição, as salas de estudo prescindem de  

rede sem fio e a comunidade local deve participar proativamente das ações culturais  ali 

desenvolvidas. A biblioteca híbrida atua intra e extra muros e se renova continuamente. 

Dessa forma, a busca por outros modelos de acesso à leitura e à biblioteca em países 

latinoamericanos, como verificado na Colômbia e Chile reforça este princípio da busca de 

vasto potencial para o desenvolvimento de outros princípios, ao mesmo tempo, estratégicos e 

organizacionais, à luz da administração, para a elaboração de uma forma ampliada de 

biblioteca pública, adequada à realidade brasileira. 

O estímulo para esse trabalho foi movido, em princípio pelo desejo de compreender as 

razões que levam o Chile e a Colômbia a serem considerados, pela biblioteconomia 

contemporânea, países onde as bibliotecas são cada dia mais frequentadas e que promovem 

novos diálogos com os leitores.  

Dessa maneira, registra-se que grande parte da trajetória profissional e acadêmica da 

autora, decorre em função da preocupação de como a biblioteca contemporânea realiza a 

mediação dos conteúdos organizados nas estantes para contribuir com a apropriação pelos 

sujeitos, dos conhecimentos que pulsam dentro dos livros, ampliando o universo cognitivo de 

cada um. 

 Ao partir do pressuposto de que as experiências acumuladas ao longo do exercício 

profissional contribuem para novos olhares e fazeres e por acreditar que é sempre importante 

aprender com o outro é que este trabalho investigativo registra seu ponto de partida, pois 
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sabe-se que a sociedade brasileira registra uma incipiência frente às políticas públicas no 

campo do livro, leitura e biblioteca e conhecer os modelos chileno e colombiano, que 

apresentam maiores êxitos na apropriação coletiva do ato de ler, instiga a buscar caminhos 

para superar a situação verificada no Brasil. 

 Para os bibliotecários da América Latina, os velhos desafios como o da erradicação do 

analfabetismo se associam aos novos desafios de integração com o mundo digital, muito 

evidenciado no Chile.  Também o perfil multifacetado do bibliotecário, que conforme 

Carvalho (2002) o torna capaz de lidar com a informação em seus múltiplos formatos e 

conteúdos permite sua adaptação às mudanças trazidas pela Sociedade da Informação. 

Contudo, a leitura precisa ser o vértice de um projeto de múltiplos atores, incluindo a família, 

o ensino formal e os equipamentos públicos de leitura. 
 

Existem práticas de disseminação que fomentam, cada vez mais, a procura 
do texto. Neste sentido, políticas públicas devem convergir para articular as 
esferas concernentes à biblioteca, a escola e família e ainda, espaços de 
ensino de práticas complementares. É preciso perceber esta realidade 
fragmentada — escola, biblioteca, família — vista por um novo prisma da 
convergência. Para isto, estruturas em rede devem ser repensadas para que se 
ampliem ainda mais os espaços de aprendizagem, de absorção da informação 
e conhecimento, utilizando novos formatos eletrônicos e mídias disponíveis, 
entre elas as infovias e outras dimensões do ciberespaço. (CARVALHO, 
2006, p.11). 

  

 A biblioteca, nessa convergência de políticas públicas proposta por Carvalho (2006), 

se transforma para acompanhar as mudanças da contemporaneidade, e isso pode ocorrer em 

diferentes medidas, no Brasil, Chile e Colômbia. 

 Existem outras convergências, um pouco menos animadoras, é bem verdade. Uma 

delas diz respeito ao estado de subordinação econômica, definida historicamente por séculos, 

e consequentes baixos investimentos em cultura que comprometeram bastante os projetos 

nacionais de leitura e contribuíram para o agravamento do quadro de desigualdades sociais. 

Mas há também divergências que precisamos apresentar, inclusive porque, em muitos 

sentidos, as políticas públicas brasileiras do livro, da leitura e da biblioteca encontram-se 

bastante atrasadas em comparação às dos outros dois países selecionados e citados na 

pesquisa. 

 Apesar da proximidade geográfica e das semelhanças políticas, econômicas, culturais 

e sociais que se verificam nos países latinoamericanos, vários campos do saber desenvolvidos 

no Brasil dedicam pouca atenção aos contextos dessa vizinhança.  
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Por que o Chile e a Colômbia foram os dois países escolhidos em contraposição, ou 

em paralelo ao Brasil? Porque ambos apresentaram, durante as últimas décadas, projetos 

nacionais de bibliotecas públicas com resultados bastante exitosos, enquanto o Brasil, no 

mesmo intervalo de tempo, apresentou poucos avanços. (MUÑOZ, 2009).  

O Chile, após se redemocratizar em 1990, adotou planos arrojados de políticas 

culturais para a formação de público nas bibliotecas, realizou uma integração nacional desses 

equipamentos culturais em um único sistema informatizado. O país elaborou dois planos de 

leitura pautados no multiculturalismo, além de implantar uma sub-rede de bibliotecas públicas 

em estações de metrô e ônibus além das chamadas Bibliotecas Vivas em shoppings centers e 

em outras zonas de alta rotatividade de público, popularizando ainda mais a leitura. 

(CUEVAS, 2010, p.65).  

O trabalho investigativo em pauta destaca que o Chile possui o maior orçamento para 

as bibliotecas na América do Sul e por apresentar número crescente de frequentadores em 

bibliotecas públicas, enquanto a tendência é de queda em outros países.  

Na Colômbia, as políticas públicas de livro, leitura e biblioteca integram um projeto 

maior do Estado. Tais políticas estão voltadas para promover a cidadania da população que 

padeceu dos equívocos de uma guerra civil, atingida pelo narcotráfico e pela pobreza extrema 

nas décadas de 1980 e 1990. A exemplo do Chile, os planos nacionais de livro, leitura e 

biblioteca da Colômbia foram criados para contemplar os ideais de multiculturalidade 

(incluindo uma política de acervos e salas temáticas para povos indígenas, afro-descendentes 

e de comunidades rurais), diversidade e desenvolvimento social sustentável. (RODRIGUEZ, 

2010, p.121-123; COLÔMBIA, 2010; BRAVO, 2011, p.25-29).  

Ademais, as Bibliotecas-parque foram construídas em favelas, sendo que algumas 

delas funcionam durante a madrugada, ampliando largamente o público e a satisfação da 

comunidade. (ELTIEMPO, 2010) 

O projeto brasileiro relativo ao livro, leitura e biblioteca não estabelece diretrizes bem 

definidas quanto ao alcance das ações desenvolvidas, se voltadas para a promoção da 

cidadania ou se pela vertente da leitura. 

Nesse sentido, busca-se um paralelo com as políticas públicas chilenas e colombianas 

no campo da ciência da informação, com destaque para a biblioteconomia, com o intuito de 

não só compreender o quadro brasileiro, mas também apresentar o que é possível de ser 

aprendido com os chilenos e com os colombianos. Os diálogos já existem como da instalação 

das bibliotecas-parque no Brasil por conta da inspiração colombiana, portanto é preciso dar 

continuidade aos processos em andamento. 
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Também é motivo de emergir nessa pesquisa, o fato de que as investigações, não só no 

campo da Ciência da Informação, como em outras áreas do conhecimento, pouco se debruçam 

sobre as realidades vizinhas, como as existentes na América Latina. Sabe-se que há muita 

semelhança entre os povos latinoamericanos, sobretudo no campo da história e cultura, o que 

de fato motiva troca de experiências.   

Desse modo, a pesquisa justifica-se considerando a reflexão acerca dos modelos de 

bibliotecas tradicionais existentes no Brasil e que não suprem as necessidades da sociedade 

que passa por transformações, sobretudo, nos últimos vinte anos. Há registros de bibliotecas 

públicas que são inauguradas em municípios espalhados pelo país e que não duram abertas e 

funcionando mais do que um mandato do prefeito, ou seja, quatro anos. No início do mandato 

subsequente o novo prefeito toma a decisão de fechar a biblioteca. Isso ocorre por falta de 

políticas públicas que garantam o funcionamento pleno da biblioteca como um importante 

equipamento cultural em que se configura socialmente. 

Fechar uma biblioteca pública em localidades nas quais ela é o único equipamento 

cultural disponível, porque os cinemas, museus e teatros quase não são instalados fora dos 

grandes centros urbanos do país, deveria ser considerado um ato de improbidade 

administrativa, convertendo-se em punição ao poder público. 

A falta de recurso para a manutenção das bibliotecas e a ampliação dos acervos, são 

fatores que levam a buscar modelos bem sucedidos de ações nesse campo para desenvolver 

um estudo sobre o papel do Estado frente às BP.   

Deve-se observar que a biblioteca integra os requisitos básicos no âmbito da educação 

e do acesso ao conhecimento e a cultura, conjuntamente. Constata-se que os conteúdos 

informacionais produzidos pela sociedade estão cada vez mais próximos do interesse do 

cidadão e este fato tem promovido mudanças comportamentais frente a aquisição de 

conhecimento. 

Portanto, é relevante compreender como a biblioteca tem conseguido se renovar e, ao 

mesmo tempo, manter a missão de incentivar a formação de novos leitores e disponibilizar o 

acesso às coleções por meio eletrônico ou/ e de forma presencial. 

Nesse sentido, a busca de fundamentação teórica na Ciência da Informação fortalece 

as vertentes abordadas no trabalho, enriquecendo a construção do debate em torno do tema: 

biblioteca acesso e uso na contemporaneidade, sem perder de vista que a biblioteca integra os 

meios de comunicação pelos canais de difusão da informação, seja no formato eletrônico ou 

no modelo clássico. 
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 O problema da pesquisa foi construído, tendo como objeto de estudo as políticas 

culturais desenvolvidas no Chile, Colômbia e Brasil. Foram observadas as formas como as 

políticas públicas na área do livro, leitura e biblioteca têm se estabelecido nesses três países 

latinoamericanos a fim de responder a seguinte questão: qual o lugar ocupado pela Biblioteca 

Pública nos Planos Nacionais do Livro, Leitura e Biblioteca em estudo? Sabe-se que o papel 

requerido para a biblioteca pública é o de contribuir para a construção cidadã dos sujeitos, 

operando como agente mediador visando a apropriação do conhecimento e transformação 

social. Mas esse papel está evidenciado pelos Planos? O enfoque basilar desta pesquisa é o 

contexto brasileiro, sendo traçado um paralelo entre os contextos chileno e colombiano 

buscando identificar elementos de convergência e divergência ao caso principal.  

É preciso investigar o papel social da biblioteca pública em uma sociedade que se 

projeta de modo diversificado e promove a convivência do modo tradicional de produção e 

acesso a informação e conhecimento, uma vez que a dinâmica cultural e tecnológica se 

expressa de maneira contínua. 

Diante disso, delinea-se como objetivo geral, identificar a dimensão do papel social da 

biblioteca pública na sociedade brasileira traçando um paralelo com dois países da América 

Latina, Chile e Colômbia a fim de compreender o lugar ocupado pela biblioteca pública no 

âmbito das políticas públicas visíveis nos planos nacionais do livro, leitura e biblioteca. Para 

consecução deste, buscou-se especificadamente: 

a) Descrever o processo da construção e aplicação de políticas públicas registradas 

nos planos do livro, leitura e biblioteca do Chile, Colômbia e Brasil. 

b)  Identificar indicadores que contribuam para a avaliação das políticas públicas 

apresentadas nos planos do livro, leitura e biblioteca dos países em análise. 

c) Iinvestigar possibilidades e experiências que estão em curso em outros países e que 

se configuram como estratégias bem sucedidas, visando contribuir para a 

construção de um saber científico. 

d) Delinear as convergências e divergências socioculturais apontadas nos três planos 

observados. 

 

Levando-se em consideração que o universo do trabalho volta-se para as políticas 

públicas do livro, leitura e biblioteca na América Latina e se constitui do levantameto dos 

planos do livro, leitura e biblioteca construídos e colocados em prática entre os anos 2003 e 

2010 no Chile, Colômbia e Brasil destaca-se que o estudo baseia-se em informações 

disponibilizados até o ano de 2015. 



31 
 
 

Devido à natureza exploratória do trabalho o percurso foi permeado por ostensivas 

leituras para o levantamento de dados.  A pesquisa documental levantou informações por meio 

de visitas feitas aos sites governamentais dos três países em análise, pesquisa em livros, 

periódicos científicos e jornais diários visando à apropriação dos conceitos apresentados e 

consequente estruturação das ideias que permeiam o estudo. 

Visando estruturar a tese dentro do rigor metodológico que um trabalho científico 

requer, prescinde-se do estabelecimento dos passos seguidos pelo pesquisador na realização 

do trabalho, descrevendo claramente o caminho percorrido para alcançar os objetivos 

propostos o que está detalhado em um capitulo especifico da tese. Ressalta-se que as 

abordagens aqui estabelecidas caracterizam-se como qualitativas, fundamentando-se em uma 

perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos 

sujeitos. (ANDRÉ,2013, p. 97). 

Os documentos levantados na fase inicial da pesquisa foram os seguintes: 

País Nome do Plano/ Período 

Chile Plano Nacional de Fomento à Leitura (PNFL) 2006-2010 

Colômbia Plano Nacional de Leitura e Bibliotecas (PNLB) 2003-2006 

Brasil Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 2006-2009 

 

Os conceitos sobre análises de conteúdos desenvolvidas por Bardin (1999) 

contribuiram para a realização da análise final do trabalho tendo em vista a referida autora, 

por meio das suas abordagens forneceu meios para que os enunciados dos três planos políticos 

e culturais em questão fossem estudados, estabelecendo-se categorias entre os objetivos e 

metas apresentados por cada um deles. 

A questão que permeia o desenvolvimento desse estudo está na busca pela resposta ao 

seguinte questionamento: a biblioteca pública integra as propostas e metas contemporâneas 

das políticas públicas no campo da cultura, especificamente as que fazem parte dos planos do 

livro, leitura e biblioteca desses três países? A resposta para essa questão demonstrará a 

relevância social das bibliotecas públicas nessas três sociedades. 

Diante das exigências diárias que se apresentam ao profissional da informação, o 

maior desafio é o de sustentar os acessos aos novos e antigos conteúdos informacionais, 

tornando imprescindível a construção e o uso de mecanismos de controle da informação, 

visando a estruturar melhor o resultado das buscas e garantir com maior precisão e rapidez a 

recuperação do que é requerido pelos leitores e frequentadores da biblioteca. 
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A sociedade contempla e participa de um mundo repleto de tecnologias informáticas, 

de preservação e guarda dos documentos, mas ainda é precária a recuperação e o 

compartilhamento da informação e do conhecimento, devido o volume de dados que são 

produzidos e dipostos nas infovias a cada instante. Desse modo, as linguagens de 

representação da informação possibilitam a elaboração de padrões que são construídos para 

recuperação de conteúdos que permitam resultados satisfatórios para as pesquisas dos que 

necessitam de informação. Desse modo, o bibliotecário é o profissional que atua nesse 

universo de estruturação das linguagens de informação visando o atendedimento das pessoas e 

suas necessidades de informação. 

Portanto, a mediação realizada pelos bibliotecários, presente em vários ambientes de 

acesso ao conhecimento, desde a biblioteca tradicional aos sites de busca, mantém a 

importância e valor social da profissão que é a preservação da memória, sobretudo 

bibliográfica. 

Assim a biblioteca híbrida é uma realidade em muitos lugares do planeta, embora o 

acesso às redes digitais não seja universalizado. Contudo, o mais agravante é o analfabetismo 

e o analfabetismo funcional, uma questão inaceitável em culturas do século XXI, que 

possuem bibliotecas como grandes aliadas para transformar esse quadro de desigualdades 

sociais. 

A investigação feita nesse trabalho ocorre por meio da realização de um extenso 

levantamento bibliográfico, verificado no campo da Ciência da Informação, lançando mão das 

questões tratadas no domínio dos Regimes de Informação (RI) que agrega discussões sobre a 

biblioteca pública, o livro e a leitura no domínio da cultura e das políticas públicas. 

É possível definir Regime de Informação como qualquer sistema estável ou rede nos 

quais os fluxos informacionais transitam por determinados canais – de específicos produtores, 

via estruturas organizacionais específicas, para consumidores ou usuários específicos, 

conforme Frohmann (1999). Dessa maneira, as BP podem ser percebidas conceitualmente 

como tais sitemas tendo seus modos de produção informacional dominantes numa formação 

social, consubstanciados por políticas de informação e não têm a configuração de um sistema 

de informação ou de um “sistemas de sistemas”. (GONZALEZ DE GOMEZ, 2002, p.34). 

Assim, a interpretação da extensão do conceito de Regime de Informação apresenta 

essa dupla composição: um meio ambiente físico onde se instalam os artefatos tecnológicos 

(dominados, atualmente, pela conectividade) e as políticas informacionais que regulam a 

produção e comunicação da informação. Nesse contexto, os gestores de informação, na 

sociedade contemporânea, são chamados a tomar conhecimento de um constructo que oferece 
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uma abordagem da informação que possibilita uma maior aproximação entre os sistemas de 

recuperação da informação, suas respectivas linguagens documentárias e os usuários. 

No RI assinalam-se diversos elementos, entre os quais se destacam os artefatos 

tecnológicos, permitem a conectividade; os estoques de informação, e por sua vez, 

subdividem-se em dinâmicos e estáticos (BARRETO, 1996); os produtores de informação; os 

canais de comunicação da informação (formais e informais); os sistemas de recuperação da 

informação, com sua missão precípua de organização, armazenamento e transferência da 

informação; as linguagens documentárias que representam as informações disponíveis; e, 

principalmente, da pessoa humana com suas necessidades informacionais. 

Desse modo, é possível afirmar que as bibliotecas públicas, que cada vez mais 

funcionam de modo híbrido, podem tornar concreto e palpável essa da extensão do conceito 

de regime de informação no qual emerge a dupla composição, apresentada acima, onde 

fisicamente instalam-se os artefatos tecnológicos e também as políticas reguladoras de 

produção e acesso aos conteúdos. Tais abordagens conduzem necessariamente à compreensão 

de uma BP contemporânea.   

Ao abordar o tema biblioteca pública Améria Latina é imprescindível visitar a obra 

nacional, produzida por Suaiden (1980; 1995 e 2000), Carvalho (1999, 2002, 2006 e 2009), 

Almeida Júnior (2003), Santos (2012) e Machado (2008) e outros autores internacionais, 

como Jaramillo (2010), Cárceres (2012) e Lopez (2002). Tais autores contribuem para 

compreender o processo pelo qual a biblioteca pública se insere na sociedade historicamente 

e, principalmente, como a BP atua na contemporaneidade. 

Pretende-se reforçar a importância dos fazeres tradicionais da biblioteca que 

historicamente se estruturou de maneira analógica frente à produção e distribuição do 

conhecimento e, que nas ultimas décadas, absorve e introduz nos processos de uso e acesso à 

informação os formatos massivos (eletrônicos) de interferir nessa cadeia produtiva. 

Nessa perspectiva, é importante trazer para a construção do conhecimento no campo 

da leitura e do livro as abordagens de Chartier (2003) especialista em sociologia da literatura e 

da comunicação e que contribui fortemente para a compreensão das políticas de estado 

relativas à política pública da informação que contribuem para a transformação da informação 

em conhecimento, bem como as contribuições de Santos (2007) que se preocupa com a leitura 

e sua pedagogia na formação do profissional da informação. 

 O caminho percorrido pelos países latinoamericanos Chile, Colômbia e Brasil no 

sentido de elaborarem as suas políticas do livro, leitura e bibliotecas é extenso e os 

documentos produzidos pela UNESCO, CERLALC e OEI e diponíveis nos sites de tais 
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entidades, são relevantes para a construção do conhecimento de políticas públicas no âmbito 

dessas nações. 

Para pesquisar o campo das políticas culturais e seu reflexo no país, antes foi 

necessário observar as contribuições de Bourdieu nas áreas da cultura, educação e política  

porque se considerou como significativas para a compreensão do corpus da pesquisa. As 

leituras dos livros O poder simbólico (2002) e A economia das trocas simbólicas (2007) do 

referido autor tornaram-se indispensáveis para a tecelagem das discussões sobre as políticas 

públicas em questão neste trabalho. 

Tais abordagens complementam-se nos textos de Canclini (2003 e 2011), referente às 

obras Consumidores e cidadãos e sobre as Culturas híbridas onde o autor discute questões 

importantes sobre a forma que a sociedade consome e acessa os bens culturais, 

compreendendo que a esfera pública é ocupada por agentes que calculam tecnicamente suas 

decisões e organizam o atendimento às demandas, segundo critérios de renda e eficiência. 

 Ainda no campo da cultura e das questões sobre as políticas públicas que 

impulsionam as gestões governamentais, responsáveis por propor e executar as ações que se 

transformam nas conquistas dos direitos individuais, tem-se o aporte teórico nas conexões 

com os autores Rubin (2008), Botelho (2007), Cuche (2002), Leitão (2009), Miceli (1984), 

Viana (2011) e Barbato (2004). Pode-se ilustrar o foco dessa discussão considerando o que 

apresenta Gonçalves (2007, p. 3) ao dizer que:  
[...] para que os direitos sociais possam ter real implementação, mostra-se 
necessário que o Poder Executivo, enquanto responsável pelos atos de 
administração do Estado, promova a elaboração das chamadas políticas 
públicas, traçando estratégias de atuação na busca da efetividade dos 
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à 
segurança,etc. 
 

 Desse modo, o termo política cultural está ligado a toda atividade criativa da 

sociedade, remetendo-se ao fato de que, a cultura está associada à criação humana. 

 Para compreender as convergências e divergências existentes entre os três países em 

questão foi necessário um breve estudo sobre a história, a cultura, a educação de tais nações 

para o reconhecimento de nossos processos civilizatórios que influenciam fortemente nos 

processos da construção das políticas públicas de cada país desses. Assim, buscou-se 

fundamentar tais conteúdos nos autores brasileiros: Ribeiro (2010), Buarque (1995), Cândido 

(1979, 2006) e Fausto (1995), bem como autores que tratam sobre o Chile e Colômbia: López 

(1994), Rodriguez (2010), Bethel (1990). 
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A tese estrutura-se em oito capítulos elaborados para evidenciar o processo de 

desenvolvimento e construção da pesquisa. Desta maneira, no capítulo 1 denominado 

Introdução apresenta-se uma visão geral e estrutural do que será discutido ao longo da tese, 

bem como a base teórica da Ciência da Informação que ancorou a construção do trabalho. No 

capítulo 2 intitulado: Livro, Leitura e Biblioteca: pilares para a apropriação do 

conhecimento apresentam-se os conceitos que a autora reconhece como base fundamental 

para a compreensão das discussões subsequentes, que dizem respeito a esses três elementos 

como promotores do acesso à informação e conhecimento. No capítulo 3 designado de: Os 

Sentidos da Cultura levantam-se os conceitos sobre cultura, visando compreender de 

maneira geral o siginificado das políticas culturais como se estruturam as políticas culturais 

no Brasil. No capítulo 4 chamado de: Registros Sobre o Processo Civilizatório do Chile, 

Colômbia e Brasil onde se realiza um levando histórico sobre a formação dos três países em 

tela. No Capítulo 5 denominado de Bases Sócioculturais do Chile, Colômbia e Brasil 

discute como as três nações construíram suas bases socioculturais, subsídios importantes para 

a identidade de país. São apresentados elementos sobre o desenvolvimento da educação e da 

cultura e sobre a evolução das bibliotecas públicas neles instaladas. O capítulo 6 Metodologia 

trata da aplicação das questões metodológicas para análise dos dados para a construção das 

considerações sobre o tema. Capítulo 7 Convergências e Divergências dos Planos e 

Legislação do Livro, da Leitura e da Biblioteca em Três Países da América Latina: 

convergências e divergências nele ocorrem as discussões do trabalho à luz da literatura 

selecionada partindo da apresentação e observação do modo como os primeiros planos que 

tratam sobre o livro, leitura e biblioteca foram construídos nos três países para, em seguida, 

apresentar os resultados encontrados. Processam-se as análises dos três indicadores 

selecionados destacando a convergência e divergência entre eles, bem como o lugar da 

bibolioteca pública. São feitas algumas considerações finais com o arremate do fio condutor 

do trabalho, demonstrando o ponto de chegada da pesquisa. No capítulo 8 a Conclusão coloca 

o tema no cenário global vinculando os modelos bem sucedidos de bibliotecas com outros 

países. 
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2 LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECA: PILARES PARA A APROPRIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Nesta seção apresenta-se em uma breve escrita, a contribuição de três pilares 

constituídos socialmente e que impactam diretamente na preservação do conhecimento 

produzido pela pessoa humana: o livro, a leitura e a biblioteca.  

 

 O LIVRO 

 

Em primeiro lugar, tem-se a relevância do livro, hospedeiro concreto do pensamento e 

da comunicação dos sujeitos vencendo as barreiras do tempo, mantendo no presente  as  

contribuições para a com a construção do futuro. 

 Tal suporte de comunicação, informação e fruição passou por vários formatos físicos 

de registro de conteúdos. No princípio as narrativas se inscrevem nas tabuetas de argila, 

passando para formato (volumen) em rolo d o papiro e do pergaminho e depois para o codex 

que.  

[...] em sua forma mais difundida hoje em dia, o livro composto de cadernos 
reunidos, denominado pela palavra latina codex, devemos datar esse objeto 
como algo surgido em torno do século II ou III de nossa Era. A 
denominação codex, que significa árvore, madeira, advém do fato de que o 
livro, no formato de cadernos reunidos, utilizou durante muitos séculos 
pranchas de madeira como suporte e capas desses cadernos. No 
formato codex o livro é um objeto que perdura, pois, há cerca de dezoito 
séculos. (REIMÃO, 2004, p.1) 

 

Com a invenção de Gutenberg em 1498, sse suporte de registro da informação deixa 

de ser produzido de maneira artesanal, passando para a produção em série, mas o formato do 

livro não foi alterado e de acordo com Reimão (2004, p.2) manteve-se “composto por folhas 

dobradas e reunidas em cadernos colados uns aos outros [...], por volta de 80 anos, o livro 

impresso mantem-se fortemente atado ao manuscritona”. 

 Desse modo, com o surgimento da imprensa, o livro não sofre mudanças significativas 

no seu formato, a alterações surgem lentamente no decorrer do século XVI. “Os incunábulos 

(livros impressos entre 1455 e 1500) mal se distinguem, aos nossos olhos, dos manuscritos” 

(REIMÃO, 2004, p.2). 

 O impacto causado por essa revolução nos modos de produzir e distribuir a 

informação é percebido a partir do século XVI o que veio acelerar a circulação do pensamento 
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humano registrado, impactando fortemente na comunicação científica que, por sua vez, 

abrange todos os campos do conhecimento. 

  A partir desse advento, as universidades ampliaram a oferta de cursos e se espalharam, 

sobretudo, na Europa. O livro chega às colônias europeias, contudo, a circulação de novas 

ideias não é acessível para todos, por diversas razões, dentre elas o reduzido número de 

sujeitos que sabiam ler e outro motivo, a censura imposta pela Mesa Censória. 

 Até o século XVIII, os escritores produziam sob o regime de mecenato, ou seja, as 

obras eram financiadas por indivíduos abastados, os mecenas que bancavam os custos da 

publicação e garantiam uma vida confortável para o escritor as obras livremente. Após esse 

período, o mercado editorial cresceu e os escritores passaram a depender da venda dos seus 

próprios livros para garantirem a sobrevivência. 

 No século XIX, outra revolução impacta a sociedade e transforma o modo de produzir 

e distribuir muitos bens e produtos. A Revolução Industrial também traz no seu âmbito 

transformações que atingem o livro, tornando-o, segundo Lyons (1987, p.11) em um "produto 

de consumo, o livro tem que ser visto dentro do contexto de desenvolvimento do tempo de 

lazer e aumento da distribuição de outros produtos de consumo". A Inglaterra, nessa ocasião 

reconhce o autor como proprietário dos seus textos e o direito sobre a reprodução do seu 

trabalho, surgindo daí o copyright. Desse modo, o que leva a refletir sobre a indústria cultural. 

Este fato é relevante em virtude do que representa na articulação do livro X produção editorial 

X biblioteca. Isto porque a biblioteca passa a ser, ao lado das livrarias uma grande vitrine para 

a produção livresca.  

 A indústria cultural trata a cultura, não como utensílio da livre expressão e do 

conhecimento, mas como produto permutável por dinheiro e consumível como qualquer outro 

produto integrante do processo de reificação da cultura. Os Best Sellers expressam bem a 

massificação da produção cultural por se tratarem  de livros planejados para atingira a um 

grande número de pessoas, revertendo-se em lucro para as editoras.  

Não será aprofundada nesse estudo, a forma como Adorno (1995) critica a 

massificação dos produtos culturais, mas é importante registrar que o comércio livreiro se 

expande inserindo no mercado a cultura dos best sellers, que segundo Borgianni ([2015]) 

estão “como o próprio nome já diz, acima de livros pertencentes a algum gênero, livros que 

vendem muito e são escritos para vender muito”. 
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Assim, ao chegar ao século XXI, o mercado livreiro encontra-se em um patamar 

importante na economia dos países. A cadeia produtiva do livro é um setor do mercado que se 

atém do processo de produção, distribuição, circulação e consumo de publicações. 

 

 

Figura 1 – Cadeia Produtiva do Livro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tendências...(2014) 
 

A Figura 1 demonstra como as relações que derivam da cadeia produtiva do livro 

impactam no custo da publicação e tornam esse mercado um poderoso agente da economia, 

conforme Tendências..., (2014, p.2) “el sector editorial es la más grande de las industrias 

culturales que producen contenidos, tanto de información como de entretenimiento, es más 

grande incluso que el glamuroso mundo del cine y otros negocios de entretenimento”.  

De acordo o mesmo boletim, a comercialização de livros e publicações tem crescido 

muito nas últimas décadas, sendo que essa indústria é dominada por poucos mercados. 
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[...] la industria sigue estando dominada por unos pocos mercados. Los seis 
principales mercados representan casi las dos terceras partes del valor 
mundial del mercado de la edición. Sorprendentemente, China se ha 
convertido en el segundo mercado mundial del libro, superando a Alemania 
y a Japón, que se han disputado esta posición durante décadas. Reino Unido 
sigue siendo el mayor exportador de libros, atendiendo al porcentaje de 
exportaciones sobre producción total. (TENDÊNCIAS, 2014, p.2-4). 
  

 
O final do século XX e início do século XXI apresentou o livro em um novo formato, 

o que causou na época uma ideia de que o livro no formato tradicional iria desaprecer, porém 

livro impresso e o digital têm convivido. Contudo, o que se percebe é que as duas formas 

coexistem harmonicamente, o que se percebe é que há público para cada formato de 

publicação. 

Apresentado em uma forma tradicional ou em um  padrão tecnológico, não há 

mudança nos elementos fundamentais e constituintes da idéia de livro. Portanto, o conceito de 

livro deve ser buscado ou formulado independente do formato. O livro pode ser percebido 

como um suporte tangível ou não, e que contém uma variação de dados prestes a serem 

utilizadas e transformados em conhecimento.  

Passados alguns anos da previsão do fim do livro no formato tradicional, assiste-se a 

expansão crescente do mercado do livro eletrônico, principalmente, os acadêmicos, contudo 

defende-se o modelo físico do livro por oferecer muitas vantagens sobre o digital e ressalta-se 

a relação afetiva que muitos leitores desenvolvem com esse tipo de publicação, como bem 

coloca Veloso (1997) “[...] os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do 

amor táctil [...]” evidenciando a possibilidade que o livro tradicional oferece de poder trazê-lo 

junto ao corpo, sem correr o risco de quebrá-lo. O fato é que os livros existem porque os 

leitores estão em busca dos seus conteúdos que ali aguardam pelo momento da leitura. 

 

A LEITURA 

A leitura, o segundo pilar referente a apropriação do conhecimento produzido pela 
humanidade, possui um valor intrínseco e interativo importante para  manter a sociedade 
civilizada. O seu entendimento pressupõe uma ação que promove mudanças pessoais e a sua 
aquisição, aparentemente simples, pode ocorrer de forma variada, a depender da capacidade 
cognitiva do indivíduo. A efetivação do ato de ler só acontece quando o leitor atribui 
significado ao texto. Trata-se, portanto, de um processo complexo estabelecido por meio da 
relação ativa entre emissor e receptor da informação, sendo que para a compreensão do texto, 
é imprescindível o endentimento das partes desse texto. Para que isso aconteça é necessário 
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que o leitor possua um repertório prévio sobre aquele tema apresentado. 
Diante disso, uma questão emerge: como compreender a relação que se desenrola entre 

o texto e o leitor? O encontro entre os dois, texto e leitor, corresponde ao confronto do sujeito 

com uma experiência alheia, e o texto representa um efeito possível que mobiliza as 

habilidades, percepção e imaginação do leitor. Esses efeitos e respostas não são propriedades 

nem do texto, nem do leitor, mas ocorrem no espaço de interface, ou seja, o campo da 

recepção, que se manifesta durante o processo de leitura (ISER, 1996). “Diante de um texto é 

possível o leitor encontrar dois pólos que podem ser chamados de pólo artístico e estético. O 

pólo artístico designa o texto criado pelo autor e o estético a concretização produzida pelo 

leitor.” (ISER, 1996, p.50). 

Levando-se em conta a atitude do leitor em dar significado às palavras do autor, Iser 

(1996, p.73) sugere o conceito de leitor implícito, uma estrutura de texto que antecipa a 

presença do receptor. É possível destacar que há um entrecruzamento entre o produtor, 

informação e consumidor. 

A conquista do direito de saber ler com habilidade e de forma crítica, se estabelece 

como elemento transmissor de informação. Segundo Caldin (2003), a leitura se configura em 

um meio de aquisição do que se passa ao redor do indivíduo, desse modo, trata-se de um ato 

social, e como tal, uma questão política. 
Compreender a mensagem compreender-se na mensagem, compreender-se 
pela mensagem – eis aí os três propósitos fundamentais da leitura, que em 
muito ultrapassam quaisquer aspectos utilitaristas, ou meramente “livrescos” 
da comunicação leitor -textos. Ler é, em ultima instância, não só uma ponte 
para a tomada de consciência, mas também o modo de existir no qual o 
indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa 
a compreender-se no mundo. (SILVA, 1981 p. 45). 

 

Associa-se ao conceito de leitura a questão da linguagem como elo entre as coisas e o 

sujeito; e da escrita, uma prática social que, através de signos, relaciona a identidade de uma 

nação, ou seja, a língua e o seu registro são elementos próprios de cada país. É razoável 

pensar que o domínio da escrita pode unificar e, ao mesmo tempo, separar os cidadãos de um 

país por existir alfabetizados e não alfabetizados, constituindo-se uma relação de dominadores 

e dominados e, dessa forma, questionar a igualdade de oportunidades. Assim, ao se apropriar 

da leitura, o indivíduo adquire um patamar importante rumo à emancipação e conquista de 

seus direitos. 

A sociedade fenícia, ao criar o alfabeto, seguido mais tarde pelos arameus, gregos e 

latinos, permitiu que os homens delineassem uma nova rota a seguir, por meio da escrita, e, 
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conseqüentemente, da leitura, o homem pode absorver informações e conhecimentos em ação 

contínua emancipatória, conhecida como aprendizagem. 

 É possível defender a idéia de que a leitura faz parte do mundo, requerendo para seu 

estabelecimento os mais distintos saberes, além da habilidade de decifração de sinais, 

promovendo a elaboração de novos saberes, fruto da interação texto-leitor. Nesse sentido, se 

fortalece o discurso e a defesa de que a leitura deve alcançar a todas as pessoas, embora, esta 

questão pouco faça parte da agenda do Estado, principalmente nos países emergentes, como o 

Brasil, por não existir uma efetiva política pública de incentivo à formação do leitor. 

 Ao compreender que o ato de ler não ocorre apenas na decifração dos signos do texto, 

lê-se o mundo, conforme afirma Freire (1982) o que aponta para outros suportes capazes de 

promover a contrução de sentidos, a exemplo de uma imagem, um filme ou uma música. 

Acrescenta-se também a leitura em relação ao contexto em que ela acontece. Para Chartier 

(1999, p.71), “a obra não é jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, ela carrega a 

cada vez, um outro significado”. Embora a tendência atual seja a de considerar que o estoque 

(texto) pode ser distribuído por variadas direções, ele sugere uma inversão na maneira de 

pensar, partindo das variadas modalidades de difusão, para então abordar o tipo de estoque 

adequado para um mesmo texto. 

Segundo Barthes (1987), a palavra leitura remete para além de um conceito, ou seja, 

para um conjunto de práticas difusas e para refletir sobre esse tema o autor sugere a existência 

de sete categorias de leitura: ler como uma prática, como uma técnica, como uma forma de 

gestualidade, como forma de sabedoria, como um método, como atividade voluntária e como 

uma prática social. A Figura 2 demonstra essa reflexão de Barthes. 
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Figura 2 – Categorias da Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Barthes (1987) 

 

Diante do que Barthes (1987) preconiza nas sete categorias de leitura, tem-se a leitura 

como prática associada com um conjunto de estágios codificados, que não se esgontam na 

decifração dos sinais, mas para que um texto seja lido, antes o sujeito deve possuir a 

competência de decifrá-lo. No caso da leitura como técnica de decodificação dos signos e 

seus códigos (escritas, músicas, diagramas). Há de se recorrer a uma técnica para transformar 

o que está apresentado sob a forma de códigos para ganhar um significado. 

  Quanto a gestualidade, sabe-se que o corpo fala, e os gestos formam uma linguagem 

que constroem textos. Nesse sentido, é importante remeter-se, por exemplo, aos deficientes 

auditivos que possuem uma linguagem própria para a comunicação: Linguagem Brasileira de 

Sinais (LIBRAS). 

No que se refere a leitura como forma de sabedoria, o que traz ao centro da discussão 

é o pensamento de que a leitura é aprendizado espiritual. Através da leitura se ampliam os 
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conhecimentos. A sabedoria que o autor trata, relaciona-se à questão religiosa, a sabedoria 

sobre os escritos da bíblia, do alcorão, da igreja ou de outras crenças capazes de transmitirem 

uma sabedoria para o espírito. 

A leitura como método relaciona-se ao um processo burocrático do desenvolvimento 

da leitura. Ler utilizando pontes e filiações entre os textos; ler e produzir conhecimentos a 

partir do texto lido. Desenvolver a leitura de forma linear, seguindo estruturas e caminhos pré-

estabelcecidos para alcaçar um resultado objetivo. 

A leitura como atividade voluntária é a leitura movida pela solidariedade, ligada aos 

agentes de leitura, representantes de organizações religiosas, ou grupos voluntários das mais 

variadas frentes que dedicam algumas horas semanais para ler para os deficientes físicos, 

principalmente, os deficientes visuais ou então para ler para os internos de hospitais. Barthes 

(1987) coloca que essa modalidade pressupõe uma atividade voluntária, desenvolvida sem 

espírito de troca e sem exigir rendimentos. 

Por fim a leitura como prática social, pode ser relacionada ao ambiente onde a leitura 

possui um lugar privilegiado, as bibliotecas. Nesse ambiente, o ar que se respira conduz à 

leitura, sobretudo a leitura do texto escrito. Frente a esta questão, surgem os desafios 

apresentados conforme cada lugar onde essa biblioteca está instalada e que podem ser locais 

de leitores proficientes ávidos por livros ou lugar onde o índice de leitura seja baixo e o 

incentivo ao ato de ler seja um exercício cotidiano. 

Daí as ações dos mediadores de leitura ganhar destaque no contexto social, pois eles 

buscam dar conta, ou mesmo monitoram e tentam diminuir o fosso que há entre os indivíduos 

e suas habilidades leitoras. A leitura como prática social, portanto, faz parte da luta constante 

das bibliotecas e dos mediadores de leitura para que o ato de ler contribua para o bem estar 

das pessoas. 
 

A leitura é uma experiência e pode estar submetida a diferentes variáveis que devem 
ser verificadas ao tentar teorizá-la. O saber ler permanece na sociedade como um indicador 
dos incluídos e excluídos do mundo letrado. A escrita-leitura associa-se ao poder da 
informação e está vinculada a distintos suportes. 

A visão sobre a produção histórica e historiográfica da leitura e do livro remonta a 

uma discussão em torno da leitura. Pensar a leitura é refletir sobre o quadro dos leitores e a 

cadeia que envolve a produção e consumo mediante o ato de ler. A forma de conceber a leitura 

deve contemplar a sua história cultural e da literatura, identificar os editores, escritores, 

livreiros, bibliófilos, bibliotecários, professores e outros praticantes e usuários da cultura 

letrada de ontem e de hoje. O olhar lançado sobre as pessoas que vivem a história da leitura de 
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forma ativa exige atenção para saber como as redes de leitura se organizam e quais são as 

estratégias de produção e distribuição dessa produção. 

Nesse contexto, a sociedade contemporânea requer cada vez mais posturas interativas 

dos leitores, frente a popularização dos dispositivos eletrônicos. O leitor que desenvolve a 

leitura diante de uma tela, não apresenta uma postura passiva diante desse texto virtualizado, 

esse leitor faz uso de múltiplos sentidos nesse novo formato que a leitura é apresentada. O 

leitor usa a audição, a visão, podendo inclusive interferir no texto, digitando ou usando o 

recurso da voz. 

A representação eletrônica do livro transforma os modos de ler e de manipular o 

texto: o leitor diante de um texto pode interferir nesse texto por meio de variadas operações, 

tais como cópias, deslocamentos, recomposições, além de poder incluir suas próprias marcas 

nele, tornando-se, dessa maneira um coautor.  
Transforma-se, radicalmente, a morfologia e matéria dos suportes onde se 
desenvolve a leitura e a escrita. E o livro reencontra-se submerso por uma 
metatextualidade que se estende, progressivamente, ao conjunto dos modos 
de representação do mundo, ao conjunto das mídias, como referencia 
insubstituível, independente da sua essência física. (VENTURA, 2002, p. 
49). 
 

A leitura e as tecnologias convivem desde o seu aparecimento. O alfabeto, a escrita, 

as máquinas de edição etc. até que as tecnologias digitais promovem uma revolução, que não 

podem ser dimensinadas no presente momento, visto que a apropriação dos textos 

disponiblizados nas redes virtuais permite que, por exemplo, as pessoas não alfabetizadas, 

deficientes visuais ou deficientes auditivos, sejam capazes de ler, ultrapassando a barreira da 

decifração dos signos. 

Embora, o acesso ao texto escrito esteja facilitado pelas tecnologias digitais, a 

proficiência em leitura ainda é um requesito primordial para a atuação dos indivíduos na 

sociedade, e quem não está inserido nesse universo, está alijado de galgar melhores postos de 

trabalho e, principalmente, de exercer a cidadania. Desse modo, a leitura que deve ser iniciada 

na infância, ofertada na escola, incentivada pela família e disponiblizada pela biblioteca, é e 

sempre será um instrumento libertário. 

 

 A BIBLIOTECA 
 
 O terceiro pilar, alé da família e da escola é a biblioteca, conforme Carvalho (1999). A 

sociedade voltada para a preservação e acesso ao conhecimento tem na biblioteca o seu lugar 

de preservação da produção do conhecimento da humanidade. Sendo a casa dos saberes, neste 
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trabalho, o foco recai sobre a biblioteca pública, pelo destaque que tal equipamento cultural 

representa para formar cidadãos. 

 De acodo com a IFLA (2013, p.13) as BP ”são um fenómeno mundial. Existem numa 

grande variedade de sociedades, com culturas diversas e em diferentes estágios de 

desenvolvimento”, embora distintas entre si com perfis e funcionamentos próprios, dependem 

de muitas variáveis: dentre elas, o nível de leitura do público em que estão inseridas, o 

orçamento que as esferas públicas destinam para a sua manutenção e a forma como tais 

organismos dialogam com a comunidade, ou seja estado e sociedade se articulam em torno da 

formação cidadã. Assim,  

Disponibiliza acesso ao conhecimento, à informação, à aprendizagem ao 
longo da vida e a obras criativas, através de um leque alargado de recursos e 
serviços, estando disponível a todos os membros da comunidade 
independentemente de raça, nacionalidade, idade, género, religião, língua, 
deficiência, condição económica e laboral e nível de escolaridade.  
 

Tais pressupostos defendidos pela UNESCO (1994) torna necessário um recorte 

temporal, emergindo para o processo de estruturaçãoda BP contemporânea, sabendo-se que é 

a partir do surgimento da idéia de publicização da leitura que nasce o conceito de biblioteca 

pública; primeiro na Inglaterra, em plena Revolução Industrial e, posteriormente, nos Estados 

Unidos, onde é concebido que o acesso aos livros é direito do cidadão e dever do Estado. 

É importante destacar que, com o surgimento de uma nova classe social, a classe 

operária, as cidades passam por grandes mudanças e se expandem com o êxodo do campo 

para as cidades e, conseqüentemente, novos equipamentos sociais são requeridos por esse 

grupo de pessoas, tais como hospitais, moradias, escolas, espaços de lazer e cultura. 

As bibliotecas por um longo período histórico da humanidade funcionaram 

promovendo o acesso aos livros de maneira seletiva. Após a mudança no modo como os livros 

eram produzidos, ou seja, quando deixaram de ser um processo artesanal, passando para a 

produção em série, as bibliotecas aos poucos se tornam mais acessíveis a outros públicos que 

não os nobres e religiosos. 

No século XVIII o iluminismo propõe iluminar a mente por meio do conhecimento. 

Nos livros e nos periódicos surgidos a época, o saber, além de ser guardado e acumulado pode 

ser distribuído, rompendo fronteiras antes tidas como distantes. O conhecimento impresso e 

divulgado no papel altera a noção de tempo. Tem-se a racionalização da aprendizagem. Este é 

o pensamento e o comportamento que sucede à invenção da imprensa. 

Diante de um novo paradigma que abandona o teocentrismo para valorizar o 

antropocentrismo, e cujo corolário é o homem como o centro da razão e responsável pela 
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produção do conhecimento. Frente a esse novo mundo informacional apresentado, dois 

pensadores da época, Denis Diderot e Jean D'Alembert criam a Enciclopédia, depreendida 

com um novo suporte para agregar, sistematizar e difundir o conhecimento produzido. 

Diderot e D'Alembert com a colaboração de outras vinte personalidades, são os 

responsáveis por essa iniciativa que, segundo Carvalho (1999, p.26) ressalta, da maneira 

como foi organizada, reflete o interesse do homem em sistematizar os limites do 

conhecimento humano, que supõe uma leitura fragmentada e hipertextualizada. 

Neste século XVIII, os adeptos do Iluminismo defendem que o caminho para a cultura 

passa, necessariamente, pela leitura, e os que se opõem a esse pensamento combatem a prática 

de leitura, alegando que ler pode ser um ato subversivo. 

Com o advento da Revolução Francesa, no século XVIII os acervos colencionados 

pela nobreza começam a sofrer uma devassa, contudo, disponibilizar os acervos ao público 

não é uma decisão espontânea, esses acervos contêm todos os livros do Antigo Regime, cujos 

valores e verdades não estão em circulação. Os livros estavam entre os restos mais copiosos 

deixados para trás pela Revolução. As bibliotecas particulares da França existentes até então 

eram tesouros familiares preservados pela de geração em geração, e os livros ali dispostos 

eram tanto símbolos de posição social, quanto de refinamento e postura. (MANGUEL, 1997). 

Nesse período, as bibliotecas particulares francesas, passam a ser vistas como inimigas 

da República porque foram associadas às coleções particulares da nobreza. Nesse sentido, tais 

bibliotecas passam a ser alvo dos rebeldes que confiscam as coleções e, mais tarde, os livros 

foram transferidos para as bibliotecas francesas como: Paris, Lyon, Dijon, dentre outras 

cidades. 

Os documentos confiscados, enquanto aguardavam seu destino, ao invés de serem 

consultados por pessoas, passam a sofrer o ataque da umidade, da poeira, de insetos e outras 

pragas, de acordo com Manguel (1999, p.272). Após questionamentos pertinentes à questão, 

os acervos foram divididos e parte deles distribuídos ao exterior e outra vendida; sendo que a 

maioria dos livros foi adquirida por bibliófilos alemães e ingleses, por possuírem recursos 

financeiros. Outros documentos que não foram nem vendidos, nem enviados para o exterior 

ficaram disponíveis ao povo nas bibliotecas públicas. 

Por volta de 1761, os livreiros ingleses e alemães, principalmente com o intuito de 

popularizar o uso das livrarias, resolvem criar as salas de leitura ou gabinetes de leitura, dando 

oportunidade ao público para ter acesso aos livros, em troca de uma pequena mensalidade: 

Frente a este quadro é reconhecida a necessidade de se criar bibliotecas para 

sustentarem a obra educativa do novo regime (idéia que está presente desde o primeiro 
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relatório sobre educação lido à Assembléia, o de Talleyrand, em setembro de 1791), mas os 

deputados da Legislativa ou da Convenção não se apressam em passar à ação concreta, 

conscientes de que são depositários de um patrimônio inestimável, do qual, contudo não se 

podiam servir para “esclarecer” a nação. Desse paradoxo nasce a leitura pública francesa, 

herdeira da excepcionalidade da situação revolucionária (CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 

121). 

Pode-se inferir que é na Europa, a partir do surgimento da ideia de publicização da 

leitura que nasce o conceito de biblioteca pública; primeiro na Inglaterra, em plena Revolução 

Industrial e na França voltada para a leitura pública, posteriormente, nos Estados Unidos, 

onde é concebido que o acesso aos livros é direito do cidadão e dever do Estado. 

Importante ressaltar que, com o surgimento de uma nova classe social, a classe 

operária, as cidades se redimensionam e se expandem com as migrações e, conseqüentemente, 

novos equipamentos sociais são requeridos por essas pessoas, como hospitais, moradias, 

escolas, espaços de lazer e cultura. Cresce a necessidade da alfabetização em massa o que 

contribui para que surjam novos leitores, sobretudo os de jornais e de ficção.  

Entretanto, registra-se a existência de consideráveis diferenças sócio-culturais entre a 

cidade e o campo. Nos grandes centros tem-se o maior contingente de pessoas alfabetizadas, 

enquanto que no interior observam-se sérios problemas na oferta de uma educação de 

qualidade, o que na atualidade ainda se mantém como problema não solucionado. 

A partir da necessidade do desenvolvimento do gosto pela leitura emerge a 

importância biblioteca como lugar do acesso ao livro, notadamente, a biblioteca pública 

detém a função de aprofundar a informação cidadã, desenvolvendo o contato habitual com a 

prática da leitura. 

Frente a essa questão, Ventura (2002, p.2) destaca que o enorme potencial de 

influência pública e social das bibliotecas públicas exige uma abordagem que vá além dos 

problemas técnicos ou administrativos. Ao analisá-las no quadro da sua construção social é 

possível compreender o papel da biblioteca pública no processo de democratização do acesso 

ao saber e à formação de opinião. 

Por outro lado, deve-se observar que a BP tem a missão de ofertar a leitura pública, 

entendida como uma atividade cultural possível para todos, devendo acontecer em diferentes 

espaços: lugares onde há vida, trânsito, trabalho, lazer e que podem tornar-se locais de 

depósito e de empréstimo de livros. (CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p.234). 

As bibliotecas públicas se inserem neste quadro como um equipamento sociocultural 

inscrito na agenda pública como um lugar democrático de acesso a informação, cultura e 
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lazer, endo que a partir do século XX até os dias atuais a função da biblioteca pública tem 

sido ampliada de forma a atender às demandas sociais. 

A forma como as tecnologias digitais se instalou na sociedade, tornando muito veloz o 

acesso aos conteúdos informacionais, possibilita serviços paralelos e alternativos aos das 

tradicionais bibliotecas públicas, com a vantagem de serem mais cômodos a esta instituição 

que se vê em crise em plena sociedade da informação (BERNARDINO, SUAIDEN, 2013, 

p.3).  

 Deve-se observar que para manter as BP atuantes, frente a esse novo cenário que 

intensifica o acesso virtual aos conteúdos de informação a seguinte ponderação é relevante: 

 
Tão importante quanto a apropriação das novas tecnologias de informação e 
de comunicação e o fomento de atividades de desenvolvimento de 
competências informacionais é a reconstrução de um modelo de biblioteca 
que reflita a sociedade a qual está inserida. As tecnologias em questão 
promovem uma verdadeira revolução nas formas e relações entre os 
indivíduos, assim como no desenvolvimento da cultura e na produção de 
conhecimento. (BERNARDINO, SUAIDEN, 2013, p.12) 
 

Portanto, não se trata apenas de ofertar ao público frequentador da BP os conteúdos que as 

redes de informação tornam possíveis, é importante que tal mediação esteja atenta às 

realidades sociais que influenciam no comportamento das pessoas frequentadoras das 

bibliotecas públicas. Uma questão importante verificada na pauta contemporânea diz respeito 

ao atendimento às pessoas com limitações físicas, levando à necessidade de se reestruturar os 

ambientes das BP para favorecer o atendimento de modo geral, tornando o acesso aos serviços 

menos segregador e mais inclusivo.  

O uso das Tecnologias Assisitivas (TA) que conforme Bersch, Tonolli (2006) “é um 

termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 

conseqüentemente promover vida independente e inclusão” devem ser assimiladas pela BP 

contemporânea, pois por meio do uso de uma TA, uma pessoa cega, por exemplo, consegue 

acessar um texto escrito em tinta com o auxílio de um scanner especial que converte os 

documentos impressos em áudio, por meio do Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). 

Do mesmo modo, outras ações devem ser desenvolvidas para o público surdo, 

cadeirante ou que tenha dificuldades cognitivas. Também se observa a necessidade de que a 

BP realize ações culturais que contemplem temas contemporâneos, que tratem sobre questões 

de gênero, étnicas e doenças infecciosas que têm se multiplicado na sociedade. Ao tratar 

dessas temáticas a BP fortalece o seu papel social e contribui para a formaçãoda cidadania. 
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Enquanto tecnologias diferentes podem estar articuladas para atingir distintos públicos 

em variados níveis sociais o contexto cultural é primordial para esse estudo. 

Aqui, os conceitos periféricos, tais como cultura, política cultural e políticas do livro, 

leitura e biblioteca ocorrem para levar a compreender como livro e biblioteca contribui para a 

promoção de uma sociedade bem informada, e qual a intensidade dessa contribuição, 

sobretudo, em tempos de informações voláteis e fugazes, como os atuais. 

A história do livro e da biblioteca está intrinsecamente constituída na sociedade o que 

permite variadas análises, observações e contextualizações, a depender do lugar da produção 

do discurso e dos interesses neles subjacentes. 

Por isto, em lugar da legislação para dar suporte aos avanços nesse campo da leitura e 

biblioteca, as políticas públicas tornam-se adequadas pela dinâmica dos dias atuais. 

As variáveis inerentes à construção de políticas públicas se voltam para o acesso ao 

mundo do livro e leitura, via biblioteca na América Latina, e nesse aspecto principalmente: 

Brasil, Chile e Colômbia. 
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3 OS SENTIDOS  DA CULTURA 

 

A dinâmica da questão leva em conta as demandas informacionais que surgem e 

deixam para muitas pessoas, especialmente para os profissionais de informação, uma sensação 

de que a resposta encontrada para as buscas dos pesquisadores está sempre incompleta ou 

superada, o que faz refletir sobre a incompletude do momento tão bem apresentado por Leitão 

(2009, p. 12) ao sinalizar que “atravessamos velozmente o século XX, mas sempre com a 

sensação de estarmos atrasados para o século XXI”.  

Há uma urgência expressa na vida contemporânea capaz de transformar amplamente 

as posturas humanas frente a uma série de situações, como ocorreu no processo de ter e de ler 

um texto; de acessar uma informação ou de buscar um determinado tema. Até os anos 90 do 

século passado o livro e a biblioteca estavam constituídos fisicamente como os maiores 

portais para o conhecimento produzido pelo humano, contudo a revolução das redes, de certo 

modo, transformou esse processo ao introduzir rapidamente novos procedimentos e formas de 

acessar a informação. 

 Assim, a mudança que em pouco tempo ocorreu transformou significativamente o 

cenário das bibliotecas e da economia do livro. Verifica-se um modelo híbrido de busca dos 

conteúdos de informação: o físico, ou tradicional e o virtual. Contudo, essas alterações de 

suporte representam, em vários momentos, indefinições quanto ao futuro do livro e da 

biblioteca fisicamente estruturados. 

Chartier (1998) analisa a postura diferenciada de uma pessoa quando lê um livro 

tradicional ou em tinta, daquela que lê o mesmo livro na tela de um computador. O autor 

também observa que a biblioteca nesse contexto digital tem novas formas de reunir e 

disseminar informações, porque a forma como se armazenam os textos para a divulgação 

tende a ser mais acessível aos leitores. Para Leitão, 
 
A aceleração dos tempos modernos, em qualquer dos seus domínios 
(científico, tecnológico, midiático), em qualquer de suas trocas (econômicas, 
políticas, culturais, sociais), levou-nos a uma total perda de referências, 
tornando-nos espectadores inertes de nossas próprias existências. De repente, 
atingimos um ponto em que parecemos sair da história, em que os excessos 
(de acontecimentos, de informação, de mercadorias, de inovações), 
conduziram-nos à ausência de expectativas, à morte anunciada do futuro 
(LEITÃO, 2009, p.12-3). 

 
A leitura que por longos séculos ocorria em espaços múltiplos (não que hoje ocorra 

num espaço singular), como arenas, saraus, na reclusão das residências nobres ou dos 
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religiosos e seus mosteiros; vocalizada ou silenciosa, despretensiosa ou intencional que 

encontra no texto escrito sua representação e grande signo. Até o final da Idade Média a 

produção do texto era totalmente artesanal, feita por copistas em grande parte internos dos 

mosteiros e, após a invenção de Gutemberg, sobrevém a revolução no modo de produzir a 

informação que ganha nova dimensão social, ampliando e acelerando reprodução dos 

documentos. 

Se outrora, ler era um ato privado ou mesmo que socializado, ainda era para poucos, a 

popularização no modo de produzir o texto escrito impeliu a constituição de novos ambientes 

para disponibilizar tais produtos. 

As transformações que ocorreram fazem parte do contexto revolucionário da 

sociedade da informação, que Castells (1999) aborda em seus estudos sendo objeto de análise 

de vários domínios das ciências, sobretudo, das Ciências Sociais e, nesse sentido, é 

importante compreender uma parte da revolução da informação ligada à promoção da cultura 

do livro, da leitura e da biblioteca, mas para que tal compreensão se efetive é válido percorrer 

alguns caminhos transversais e outros confluentes ao processo de consumo de informação que 

amplia o modo de acessar conteúdos.  

 Nesse percurso, apresenta-se aqui um recorte sobre o aspecto da cultura considerando 

sua importância e acepção das políticas culturais que envolvem o livro, leitura e biblioteca nos 

três países latino-americanos centro desse estudo. 

 Assim, as questões culturais estão arraigadas nos variados papéis sociais. E há 

diferentes perspectivas para analisá-la, bem como diferentes dimensões conceituais e 

simbólicas para compreendê-la de forma política e econômica conforme Barbalho (2013). O 

autor prossegue seu raciocínio destacando que o campo da cultura é transversal, ou seja, 

interfere e sofre interferência de vários outros campos - educação, comunicação, turismo, 

tecnologia e acrescenta-se aqui o domínio da Ciência da Informação. Nessas áreas do 

conhecimento, por muito tempo, ao se tratar de cultura, normalmente, estava-se referindo à 

esfera das artes e do patrimônio. 

 Bauman (2013), ao abordar sobre a evolução do conceito de cultura comenta que 

Bourdieu (2007) transformou o conceito original de “cultura” oriundo do iluminismo - 

compreendido como atividade semelhante ao cultivo da terra. O autor acrescenta que:  
 
Segundo o conceito original, a “cultura” seria um agente da mudança do 
status quo, e não de sua preservação; ou, mais precisamente, um instrumento 
de navegação para orientar a evolução social rumo a uma condição humana 
[...] O nome “cultura” foi atribuído a uma missão proseletista, planejada e 
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empreendida sob a forma de tentativas de educar massas e refinar seus 
costumes. (BAUMAN, 2013 p. 12). 
 

 Barbalho (2013, p.6) enfatiza que ao tratar do termo “capital cultural”  Bourdieu insere 

ao conceito de cultura uma complexidade que vai muito além da transmissão de saberes e 

costumes para gerações futuras. Pensar sobre o significado de cultura sugere refletir sobre as 

dimensões em que a sociedade se estrutura, sob diferentes perspectivas: simbólica, política e 

cultural como explicitados a seguir, mas complementando a ideia defendida por Bourdieu, 

“capital cultural” diz respeito prioritariamente ao domínio educacional. 

 Canclini (2011, p. 21) destaca que a história da arte, a literatura e o conhecimento 

científico tinham identificado repertórios de conteúdos que se devia dominar, para sermos 

cultos no mundo moderno, e continua afirmando que: 
 
Por outro lado, a antropologia e o folclore, assim como os populismos 
políticos, ao reivindicar o saber e as práticas tradicionais, construíram o 
universo do popular. As indústrias culturais geraram um terceiro sistema de 
mensagens massivas do qual se ocupam novos especialistas: comunicólogos 
e semiólogos. [...] As diferenças entre esses campos serviram para organizar 
os bens e as instituições. O artesanato ia para as feiras e concursos populares, 
as obras de arte para os museus e as bienais. 
 

 A diferença essencial entre os dois modos de pensar e compreender o termo cultura 

reside, sobretudo, quando se observa que o gosto das elites sempre representou a alta cultura, 

ao passo que a observação científica, conforme Bourdieu (2007) mostra que as necessidades 

culturais são produtos que a educação tradicional tende a transmitir. 

Para Garretón (2008) há duas dimensões da cultura nas sociedades atuais que dão 

origem às classes de política cultural, conforme quadro a seguir na Tabela1:  

 

Tabela 1 - Dimensões da cultura nas sociedades atuais 

1ª DIMENSÃO 2ª DIMENSÃO 
POLÍTICA COMO MODO DE SER MANIFESTAÇÕES, APARATOS E 

EXPRESSÕES CULTURAIS 
Visão do passado, presente e futuro; 
elaboração de diversos sentidos comuns 
sobre tempo, natureza, transcendência e 
formas de convivência; modelos éticos de 
conhecimento, linguagens, comunicação e 
transmissão da herança cultural (a questão 
da identidade nacional e a diversidade 
cultural). 
 

Patrimônio, diversos campos de criação e 
difusão artística; as comunicações, as formas 
de cultura popular, as indústrias culturais. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Garretón,(2008, p.76.) 
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Um conceito de cultura tratado sob um viés democrático, apresentado por Chaui 

(2007, p.37) leva em consideração “em primeiro lugar, o que diz respeito à relação entre 

cultura e Estado, em segundo a relação entre cultura e mercado; e terceiro, a relação entre 

cultura e criadores”. 

 É possível tratar de cultura como “o conjunto de modos de viver, que variam de tal 

forma que só é possível falar em culturas no plural” (SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, 

2013). Nesse sentido, cultura no plural implica em reconhecer a diversidade das 

manifestações e valorizar a multiplicidade de práticas, crenças, sotaques, tradições, valores 

que caracterizam os grupos que formam uma nação, portanto as belas artes e a arte popular 

não se constituem em conceitos diferenciados de cultura. 

 No caso do Brasil, ao tratar da dimensão política da cultura, é importante levar em 

conta o Art. 215 da Constituição Brasileira de 1988, que afirma que o Estado garante a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais, e pode-se inferir que a cultura é um direito de todos e 

que o Estado pode intervir no campo da cultura. Sendo assim, para se promover o acesso à 

cultura, o Estado deve elaborar estratégias políticas públicas nesse campo.   

 Além da dimensão política, verifica-se também a cultura tendo um papel econômico, e 

nesse sentido a estratégia é perceber que: 

 

[...] nos grandes lucros obtidos com a comercialização de bens simbólicos 
produzidos pelas indústrias culturais, como livros, filmes, músicas e vídeos, 
incluindo aqueles que resultam das mais recentes tecnologias digitais, como 
aplicativos audiovisuais para celulares. (BARBALHO, 2013, p.6). 

 
 O autor ainda destaca que “[...] hoje tem mais valor os produtos/ mercadorias 

customizadas e mais caras” voltadas para o consumidor conforme sua classe social, e nesse 

campo encontram-se os carros e eletrodomésticos”. Barbalho (2013) acrescenta ainda que o 

reconhecimento da importância econômica da cultura, fez surgir em países como a Inglaterra 

e Austrália, um Ministério de Cultura Criativa, iniciativa que ganha força no Brasil a partir do 

Decreto 7743, de 1º de junho de 2012 que cria a Secretaria da Economia Criativa, órgão 

vinculado ao Ministério da Cultura (MinC). 

 No site da Secretaria de Economia Criativa (SEC) encontra-se a missão desse órgão, 

como sendo a de conduzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas 

públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos 

profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos brasileiros. O objetivo é 

contribuir para que a cultura se torne um eixo estratégico nas políticas públicas de 

desenvolvimento do Estado brasileiro. (http://www.cultura.gov.br/secretaria-da-economia-
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criativa-sec). 

 No Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), a SEC coordena quatro setoriais 

criativos: Artesanato, Arquitetura, Design e Moda, pois se compreende que os setores 

criativos não se limitam apenas às artes e patrimônio, segmentos como moda, design e 

gastronomia também devem ser levados em conta. 

 Num país com grandes desigualdades sociais, o sentido econômico da cultura torna-se 

forte elemento de inclusão social, e por meio do desenvolvimento de programas e ações 

sustentadas em práticas artístico-culturais de cada gueto, quilombo, terreiro, clube da esquina 

distribuídos pela imensidão do Brasil é possível, aos poucos, criar o sentimento de 

pertencimento de cada sujeito no seu ambiente criativo. Barbalho (2013, p. 8) debruçado 

sobre o tema destaca que  

 
[...] a cultura tem sido fundamental para governabilidade e a promoção da 
coesão social, uma vez que os governos não têm conseguido controlar as 
contradições sociais por medidas políticas e/ou econômicas. Deste modo, 
financiadores e instituições culturais correm atrás da utilidade da cultura 
entendida como investimento (no) social.  

 
 No entanto, um questionamento levantado por Leitão (2009, p.21) não pode ser 

desconsiderado, a autora lembra que os lucros que a economia perversa e globalizada 

promove atingem todos os ramos da produção humana, inclusive o campo da cultura e 

prossegue com a seguinte pergunta:  

 
[...] e nós habitantes de países considerados 'em desenvolvimento' 
poderíamos nos perguntar: como reaver o capital social de comunidades 
excluídas, de ex-colônias submetidas à domestificação de suas culturas, 
despossuídas de autoestima e de capacidade de mobilização? . 
 

 Baudrillard (1990) também demonstra receio ao afirmar que o mundo ocidental tende 

a criar uma ecologia maléfica, por meio da apologia às diferenças, trazendo à tona uma 

espécie humana desprovida de valores essênciais à boa convivência. 

Um conceito que parece atender a proposta em questão surge no ano de 1999, em 

Paris, durante a realização do Fórum de Desenvolvimento da Cultura, evento organizado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento compreendendo a cultura como uma matriz 

dinâmica das diversas formas de ser, de estar e de se relacionar com o mundo e que segundo 

Leitão (2009, p. 32) pode tornar mais claro porque o desenvolvimento de um determinado 

território não significará somente construir obras de saneamento, estradas, habitação, 

urbanização, sobretudo, diz respeito às formas de envolvimento e relacionamento dessas 

comunidades com essas intervenções. 
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 Assim, é possível compreender que, quaisquer projetos de desenvolvimento a serem 

empreendidos pelos governos devem partir das contribuições advindas das bases culturais 

locais, daí a necessidade da participação da sociedade civil juntamente com as instituições 

governamentais no sentido de que articulem as políticas públicas culturais que valorizem as 

diversidades culturais dos povos em benefício do desenvolvimento local.  

3.1 POLÍTICA CULTURAL 
  

 Como consequência os elementos que constituem uma política cultural, buscou-se 

definir os conceitos existentes a partir dos termos, “Política” e “Cultural”. Desse modo, tem-

se a palavra política permeada de amplos significados. Assim, segundo o Dicionário de 

Ciências Sociais (1987, p. 921-5) “política” pode ser vista pelo viés da administração (policy), 

do campo da ciência política e do campo fiscal ou monetário. 

 Para Barbalho (2011, p.25) é possível observar que “Há uma riqueza de significados 

que a palavra “política” tem na língua inglesa e que não possui no português: policy e politics. 

Não há consenso na ciência política quanto ao significado desses termos, exigindo um recorte 

e o estabelecimento de que campo ocorre o discurso.  

Seguindo esse pensamento, Frey (1999, p.4) afirma que a literatura sobre “policy analisis” 

diferencia da política, sendo que para ilustração costuma-se adotar no campo da ciência 

política o emprego dos conceitos em inglês: policy - dimensão material, politics - dimensão 

processual e polity - dimensão institucional, sendo: 

a) “policy” a dimensão material, refere-se aos conteúdos concretos, isto é, a configuração 

dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões 

políticas; 

b) “politics” no quadro da dimensão processual tem-se em vista o processo político, 

frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, 

aos conteúdos e às decisões de distribuição; 

c) a dimensão institucional 'polity' se refere à ordem do sistema político, delineado pelo 

sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-administrativo.  

 Barbalho (2011, p.25) contribui com a compreensão dos termos “politics” e “policy” 

juntos propondo que ao acrescentar o qualificativo cultural, tem-se cultural politics e cultural 

policy, que agregam as distinções do campo da cultura. “Como não é possível este mesmo 

jogo de palavras e significados em português, proponho falarmos em “política cultural”, para 

dar conta da cultural policy, e em “política de cultura”, para fazer referência ao universo da 
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cultural politics”. 

  Assim, pode-se dispor que o termo política cultural refere-se a toda atividade criativa 

da sociedade e isso nos remete ao fato de que, a cultura é criação e não aceita nem a lógica do 

mercado e nem a da administração. A saída é a democracia para resolver esses dois impasses. 

Assim, pode-se dispor que o termo política cultural refere-se a toda atividade criativa 

da sociedade e isso nos remete ao fato de que, a cultura é criação e não aceita nem a lógica do 

mercado e nem a da administração. A saída é a democracia para resolver esses dois impasses.  

É válido observar que: 
[...] a política cultural é entendida habitualmente como programa de 
intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou 
grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais 
da população e promover o desenvolvimento de suas representações 
simbólicas. Sob este entendimento imediato, a política cultural apresenta-se 
assim como o conjunto de iniciativas, tomadas por esses agentes, visando 
promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e 
divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático 
por elas responsável. Essas intervenções assumem a forma de:  

1. normas jurídicas, no caso do Estado, ou procedimentos 
tipificados, em relação aos demais agentes, que regem as relações entre os 
diversos sujeitos e objetos culturais; e  

2. intervenções diretas de ação cultural no processo cultural 
propriamente dito (construção de centros de cultura, apoio a manifestações 
culturais específicas, etc.).  
Como ciência da organização das estruturas culturais, a política cultural tem 
por objetivo o estudo dos diferentes modos de proposição e agenciamento 
dessas iniciativas bem como a compreensão de suas significações nos 
diferentes contextos sociais em que se apresentam (TEIXEIRA COELHO, 
1997, p.291). 
 

 Portanto, política cultural (cultural policy) diz respeito ao universo das políticas 

públicas voltadas para a cultura implementadas por um Governo. Em outras palavras:  

 

[...] un proceso en el que el Estado impone un tratamiento político – es decir, 
resultado del debate público sobre el sentido de la acción del Estado – a 
aquello que llama “cultura” y cuyos objetivos consiste en ordenar, 
jerarquizar o integrar un conjunto necesariamente heterogéneo de actores, 
discursos, presupuestos y prácticas administrativas. (BOLÁN, 2006, p. 60). 
 

 Uma política cultural não se esgota na política do Estado e dos governos, ela abarca 

um vasto conjunto de instâncias apresentadas na Figura 3. 
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Figura 3 - Conjunto de instâncias de uma política cultural 

    

Fonte: Adaptado de Garretón (2008, p.76). 

 

Para se traçar uma política cultural é importante, antes de tudo que se estabeleça a 

compreensão de que se trata de um conjunto de princípios, objetivos, estratégias, meios 

necessários e as ações a serem realizadas. Canclini (2011) afirma que as políticas culturais 

devem obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social e que têm como função 

maior satisfazer as necessidades da população. 

A Figura 4 a seguir busca ilustrar essa questão: 

 

Figura 4 - Processo de elaboração de Políticas Culturais 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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A política cultural será o resultado da tensão existente entre o Estado e os agentes da 

cultura como bem destaca Bolán (2006, p.19). Isso obviamente ganha força quando se trata de 

um regime democrático, pois nele o pressuposto é a participação da sociedade civil nas 

decisões da estrutura do poder. 

 Frente a essas questões observa-se a importância da elaboração de políticas culturais 

levando-se em conta uma diferença fundamental que Garretón (2008) apresenta entre políticas 

de Estado e políticas de governo, sendo que a política de Estado se refere aos objetivos e 

princípios que perduram por muito tempo, enquanto que as políticas de governo dizem 

respeito aos objetivos e mecanismos definidos por um determinado governante, frente ao que 

já está estabelecido pelo Estado, o autor conclui lembrando que:  

 
ya cabe señalar que abogar por la existencia de una política cultural estatal 
nada tiene que ver com posturas dirigistas que impliquen control o 
direccionalidad estatal hacia determinados contenidos culturales, lo que le 
daría a la política cultural un carácter policial o de censura (GARRETÓN, 
2008,  p.78-79). 

 
Por tratar de um campo social complexo políticas culturais podem e devem qualificar 

as políticas de educação, saúde trabalho, segurança, entre outros campos, sendo fundamental 

considerar, na elaboração de tais políticas “o papel da cultura como um fim sem si mesmo” 

conforme afirma Leitão (2009, p.44-5) assim, a cultura deve garantir seu protagonismo nos 

tracejos de tais proposições e concretizações. A autora acrescenta que essas políticas devem 

garantir a sustentabilidade da própria cultura ao produzir, compartilhar e fruir cultura como 

sendo experiências únicas, fundamentais e valiosas porque representam o substrato da própria 

existência humana. 

 

3.3 POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL 
 

 O Estado desempenha inúmeras funções em benefício da coletividade e, para que tais 

benfeitorias se efetivem é necessário o desenvolvimento de uma série de ações nas mais 

variadas áreas, a exemplo da saúde, educação, meio ambiente e segurança pública. Para 

atingir os resultados e promover o bem-estar da sociedade, os governos se utilizam das 

Políticas Públicas (PP).  

 No âmbito do Estado propriamente dito, a introdução das politícas públicas, entendida 

como ferramenta das decisões do governo, é segundo Souza (2006) historicamente, produto 

da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. 
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A autora completa a construção do conceito sobre política pública entrelaçando-o ao contexto 

social, afirmando que: 

 
[...] do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a 
política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está 
nas explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por 
isso, uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias 
construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia. As 
políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 
qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações 
entre Estado, política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual 
pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência política, sociologia, 
antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – 
partilham um interesse comum na área e têm contribuído para avanços 
teóricos e empíricos. Pode-se, então, resumir política pública como o campo 
do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” 
e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 
mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente) (SOUZA, 
2006, p.25-6). 
 

 As PP impulsionam ações, no âmbito da gestão dos governos, de modo propositivo e 

executável visando à conquista de direitos, a ampliação de acesso aos bens produzidos ou 

ofertados pelo Estado para a coletividade. Assim, é interessante observar que a PP requer o 

envolvimento de indistintos setores da sociedade civil, conforme os campos de interesse, na 

construção de cada uma delas. 

 Dentre as diversas definições e modelos sobre PP a autora ainda acrescenta que é 

possível extrair e sintetizar seus elementos principais: 

a) a política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, 

de fato, faz;  

b) a política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes;  

c) a política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 

d) a política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; 

e) a política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 

prazo; 

f) a política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, 

ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

 Portanto, as estratégias a serem seguidas e os recursos para tais implementações 

devem ser claras prevendo as possíveis barreiras que se apresentem, antecipando soluções e 

evitando a falta de continuidade nas propostas durante sua execução. 
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4 REGISTROS SOBRE O PROCESSO CIVILIZATÓRIO DO CHILE, COLÔMBIA E 

BRASIL  

 

 Convenciona-se chamar de América Latina o espaço geográfico localizado no 

hemisfério sul ocidental do planeta, com extensão territorial de 21 069 501 km2 equivalente a 

3,9% da superfície da Terra. Nesse território, encontram-se vinte países que falam 

prioritariamente línguas de origem latina, a exemplo do francês, o português ou o espanhol, 

no entanto, algumas correntes de pesquisadores questionam o caráter dessa identificação do 

sul da América tendo como base a língua falada, desconhecendo outros falares dos povos que 

já habitavam as terras antes da colonização europeia. Desse modo, sublimam a língua dos 

índios, incas, maias e dos povos retirados da África, esses brutalmente explorados em sua 

força de trabalho e que contribuíram significativamente para a contrução do continente de 

forma indistinta, tanto ao norte quanto o sul do Trópico do Equador.  

 Acrescenta-se a esse contexto, certa incoerência quando se denomina de americana 

apenas a pessoa nascida no norte do continente (Estados Unidos e Canadá), pois a colonização 

europeia desses dois países advém dos anglo-saxões, cuja língua também possui origem 

latina. Portanto, marca-se nesta questão a segregação e preconceito entre norte e sul da 

América, tornando o sul menos visível aos olhos do mundo político, social e cultural, o que 

influencia no conceito, muitas vezes negativo, que cada país localizado abaixo do Trópico do 

Equador detém, ao ser comparado aos dois países ao norte da América. 

 Ao se observar o mapa político da América Latina tem-se a extensão de um país ou de 

outro e, conforme afirma Ribeiro (2010) a esta base física, não corresponde uma estrutura 

sociopolítica unificada e nem mesmo uma coexistência ativa e interatuante. Em outras 

palavras, a frieza da cartografia sinaliza dimensões físicas, mas os conflitos, tensões e 

singularidades sócio-culturais existentes entre os países só se obtém após o conhecimento da 

história de cada unidade integrante dessa latina América.  

 Tais conteúdos são pouco abordados na formação fundamental dos jovens brasileiros, 

o que afasta da nossa realidade as lutas e conquistas de nações tão próximas, sendo necessário 

saber que nessa vastidão continental registram-se nacionalidades muito distintas umas das 

outras, mas que, ao mesmo tempo, tais países têm muito a oferecer de aprendizado e troca de 

informações entre si, assim é válido observar que: 

 
Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de 
unificação porque as distintas implantações latino-americanas coexistiram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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sem conviver, ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava 
diretamente com a metrópole colonial. Ainda hoje, nós, latino-americanos, 
vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por 
mar e pelo ar e que, com mais frequência, voltam-se para fora, para os 
grandes centros econômicos mundiais, do que para dentro. (RIBEIRO, 2010, 
p. 23-24). 

 

 Desse modo, registra-se a relevância desse estudo, ao discutir questões relativas às 

políticas públicas no campo da cultura, mais especificamente, para conhecer o que se tem 

desenvolvido no campo do livro leitura e biblioteca em três países da América Latina, 

configura-se em um caminho pouco expolarado na C.I brasileira, pois os estudos mais 

recorrentes voltam-se às produções desenvolvidas em países do norte da América ou da 

Eurpoa.  

 Assim, países vizinhos que tiveram os processos civilizatórios muito próximos entre si 

ainda dialogam muito pouco em todos os campos, seja o cultural, político ou econômico, o 

que limita a construção de saberes compartilhados, que possibilitem economia de 

investimentos e promovam a produção coletiva de conhecimento. Nesse sentido, apresenta-se 

a seguir um extrato da história dos dois países da América Latina, escolhidos para o debate 

central do trabalho que são as políticas públicas no campo do livro, leitura e biblioteca. 

O Chile e a Colômbia são trazidos, nesse momento, com uma abordagem histórica a 

fim ilustrar a fundação de tais nações. No capítulo seguinte, será realizada a abordagem sócio-

cultural para contribuir na estruturação do pensamento do leitor. A narrativa é feita de maneira 

a possibilitar a compreensão de alguns fatores que aproximam e outros que diferenciam socio-

culturalmente essas nações. 

 A colonização desses países desenvolveu-se a partir da busca de riqueza promovida 

pelas nações da Península Ibérica. Espanha e Portugal vinham formando-se como Estados 

desde a Idade Média, na luta contra os muçulmanos que ocupavam a península, na chamada 

Guerra da Reconquista, que se estendeu por séculos, de meados do século XI até 1492, ano da 

dominação pela Espanha de Granada, último reino islâmico na Península. 

 Esse período da Reconquista, que não foi caracterizado só pelo conflito, mas também 

pelo intercurso cultural, deixou marcas nas culturas cristãs da Península Ibérica. Por um lado, 

novos conhecimentos estudos astronômicos e técnicas árabes de navegação foram aprendidos 

pelos cristãos, por outro lado, a intolerância religiosa tornou-se bastante forte nesses países. 

 Pela rivalidade movida contra os seguidores do profeta Maomé, os ibéricos tornaram-

se católicos muito fervorosos e, em alguns sentidos, agressivos, a exemplo da perseguição aos 

judeus e aos recém-conversos que praticavam a lei de Moisés, veladamente chamados de 
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cristãos-novos. 

 O continente visto por alguns desses cristãos ibéricos como o paraíso, o éden, 

reencontrado, por ter uma natureza luxuriante, clima tropical e alguns de seus habitantes nus - 

os índios. A propósito, as lendas sobre passagens de apóstolos e Santos Católicos, ao lado de 

outras lendas sobre cidades feitas inteiramente de ouro, o El Dourado, e outros mistérios 

cristãos faziam parte das mentalidades dos ibéricos que vinham para o novo mundo 

(HOLANDA, 2004). 

 Isso teria impactos, inclusive, na colonização da América, pois os tribunais e 

visitações da Inquisição, instalada na Espanha por volta de 1480 e em Portugal em 1496, 

nesse período, movidas justamente por esse extremismo católico dos povos ibéricos. A 

permanência desse aspecto religioso é duradoura.  

 Localizados no extremo leste da Europa, nos anos 1400, após dominarem grande parte 

dos territórios muçulmanos, os ibéricos buscaram novas rotas marítimas, utilizando-se 

inclusive das técnicas aprendidas de seus inimigos. O Papado inicialmente, por volta de 1450, 

favoreceu os portugueses com a emissão de bulas (uma espécie de leis papais) que davam aos 

lusitanos o direito de navegar exclusivamente para a costa africana a serviço da 

evangelização. 

 Os portugueses fizeram inúmeras viagens de reconhecimento ao longo do litoral 

africano, até que em 1489 chegam ao Oceano Índico, ultrapassando o cabo antigamente 

chamado das Tormentas, rebatizado para o Cabo da Boa Esperança e cinco anos mais tarde 

alcançaram Calicut na Índia, seguindo a rota inteiramente por mar, um feito desconhecido até 

então. 

 Por volta dessa mesma ocasião, os espanhóis fecharam um acordo com o navegador 

genovês Cristóvão Colombo, que já havia navegado com os portugueses anos antes e 

apresentado a eles o seu plano de chegar ao levante por el poniente, sem sucesso. Os Reis 

Católicos, Fernando e Isabel, aceitaram a proposta do navegador, e financiaram a viagem 

realizada em 1492. 

 Nesse mesmo ano ocorreu a conquista de Granada e também o ano da publicação da 

primeira gramática de uma língua latina moderna, o castelhano. O conhecimento, a guerra e a 

aventura marinha parecem caminhar juntos nesse nascimento da ocupação espanhola na 

América. 

 O continente reconhecido por Colombo, que ele acreditava ser a Ásia, conhecida de 

modo geral como Índias, entendido como um continente até então desconhecido dos 

europeus, batizado com o nome de outro navegador, Américo Vespúcio, que defendeu essa 
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ideia por volta de 1507. 

 Apesar disso, os espanhóis costumavam chamar o continente pelo nome de Índias 

Ocidentais. Nessas investidas, os povos ibéricos trazem para a órbita do mundo europeu as 

riquezas do Novo Mundo, provocando muitas disputas com relação a definição das rotas 

marítimas para a Índia e para a América. 

 Após uma série de tentativas e acordos frustrados, pelo Tratado de Tordesilhas, em 

1494, Portugal e Espanha repartem entre si as zonas e posse do Oceano Atlântico a partir de 

um limite de 300 léguas a leste do arquipélago de Cabo Verde, sendo que ao Ocidente deste 

limite as terras eram dos portugueses e ao Oriente, dos espanhóis. 

 Parte da extensão de terras que veio a ser o Brasil ficou nas mãos dos primeiros e a 

faixa oeste do continente sul-americano ficou para os segundos, onde se desenvolve primeiro 

o vice-reino do Peru e depois os vice-reinos de Novo Reino de Granada e do Prata, dos quais 

emergeam as nações chilena e colombiana.   

 A dominação dos portugueses e espanhóis no continente sul-americano, inciada na 

virada do século XV para o século XVI se mantem até a segunda década do século XIX e 

apresenta semelhanças e diferenças entre as metrópoles. Como semelhanças, ambas as nações 

conquistadoras se interessam em extrair riquezas minerais e vegetais do continente, assim 

como realizar o cultivo de culturas para a exportação. 

 Além disso, a importância dos jesuítas e outros missionários católicos foi significativa 

para os territórios de Portugal e da Espanha no Novo Mundo. A catequese dos indígenas se 

estabelece como o principal objetivo dessas instituições católicas. Elas também, muitas vezes, 

são responsáveis pela instrução básica da população colonial. 

 Apesar das similaridades, Holanda (2004) considera que algumas diferenças marcantes 

existem nas colonizações das duas nações ibéricas. A primeira delas consiste na diferente 

forma de ocupação. Enquanto a colonização portuguesa se caracteriza por uma ocupação 

litorânea do território, por conta do interesse maior na exportação de açúcar e da resistência 

dos índios, a espanhola foi marcadamente interiorana, devido à busca de estabelecimento dos 

centros urbanos o mais próximo possível das minas de ouro e, principalmente, prata.  

 A segunda diz respeito ao planejamento urbanístico. Se os portugueses se 

caracterizaram por um projeto muito mais espontâneo na construção das cidades de sua 

colônia, certamente os espanhóis são mais reputados pelo esmero em construir cidades mais 

planejadas (HOLANDA, 2004). 

 Registra-se que os espanhóis conquistaram muitas cidades consideradas de grande 

porte, já habitadas pelos povos pré-colombianos como Cuzco e a cidade do México, antes 
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chamada de Tenochtitlan pelos astecas que ali viviam há séculos, não sendo o caso do Brasil, 

onde as populações indígenas não se organizaram em cidades. 

 O terceiro e último dos fatores de diferenciação entre a colonização espanhola e 

colonização portuguesa na América diz respeito ao modelo de instalação do ensino 

universitário (HOLANDA, 2004). Portugal mantém a instalação de universidades vedada à 

colônia, obrigando os fazendeiros, grandes comerciantes e mineradores a enviar seus filhos 

para estudarem na Europa. 

 Esses filhos de proprietários iam para Coimbra a fim de receberem o bacharelado em 

Direito, principalmente; ao passo que a Espanha instalou uma quantidade considerável de 

universidades em suas colônias, a exemplo do Chile e da Colômbia, antes do ano de 1808 – 

ano em que foi autorizado o primeiro curso de ensino superior no Brasil, (HOLANDA, 2004). 

 Esse fator de diferença no modelo de instalação do ensino superior tende a considerar, 

séculos depois, como um dos motivos para a diferença entre o Brasil unificado sobre todas as 

possessões portuguesas na América após a Independência e a fragmentação em variados 

Estados após Emancipação da América Espanhola. 

 A centralidade de Coimbra na formação de juízes leva a colônia portuguesa para a 

formação de uma burocracia mais coesa do que aquela que havia no mundo hispano-

americano. (CARVALHO, 1999).  Apenas essa característica já manifesta como sociedades 

com projetos educativos diferentes podem construir políticas públicas diferentes por conta de 

tais investimentos. 

 Ao se levar em conta pontos em comum entre os dois processos de colonização 

desenvolvidos pelas duas nações ibéricas, tem-se a principal entre elas: a finalidade da 

empresa da colonização. Os espanhóis, assim como os portugueses, desenvolvem apenas 

colônias de exploração na América Central e na América do Sul. 

 Isso quer dizer, que aqueles que chegam para as terras recém-encontradas, possuem o 

objetivo cego de acumular todas as riquezas que descubram no solo e, um dia, possam 

retornar para a terra natal. Não se configura na intenção principal de tais povos empreenderem 

aqui a melhoria da qualidade de vida da comunidade, ao contrário do que se verifica nas 

colônias inglesas da América do Norte, que desenvenvolve o tipo de colonização de 

povoamento. 

 Esse modelo de exploração deixa marcas ainda hoje na economia, na sociedade e na 

cultura dos povos latino-americanos, em especial, nas suas elites políticas e intelectuais, que 

querem quase sempre copiar os modelos de fora em vez de valorizar os aspectos locais, 

perpetuando a dependência dos padrões culturais dos países dominantes. 
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 As próprias políticas culturais dos países latino-americanos são afetadas por essa 

inserção subordinada no capitalismo mundial. Os orçamentos dos conselhos e ministérios da 

cultura são baixos porque, em geral, as contas públicas são deficitárias, e consumidas pelos 

serviços da dívida pública. 

 Acresce ainda a existência da tradição de apego demasiado aos valores das metrópoles 

que dificulta o incentivo à multiculturalidade das políticas públicas. Mesmo em países onde a 

área faz parte de um projeto bem sucedido de Estado, todos esses fatores apontam para 

problemas de restrição financeira em parte ou na totalidade do funcionamento dos serviços e 

equipamentos de cultura nesses países. Uma marca perpetuada da herança colonial que 

dificulta o investimento na cultura que tantos benefícios trazem para as sociedades. 

(FAÚNDEZ, 2012; CARRILLO, 2010). 

 Outra semelhança, muito perversa, é a forma violenta com que os povos ibéricos 

conquistaram a América.  O contato violento dos espanhóis e dos nativos ficou conhecido no 

mundo todo após as denúncias do padre Bartolomeu de Las Casas que por volta de 1516 passa 

a atacar publicamente os massacres provocados pelos conquistadores, relatando histórias de 

mortes cruéis apenas em busca do ouro, da prata e de explorar os índios (BOSI, 1996). 

 Os portugueses também cometeram atrocidades ao ocuparem as terras brasileiras, 

agiram incisivamente no extermínio dos nativos nas áreas reservadas pelo Tratado de 

Tordesilhas. Acrescenta-se a esse cenário o fato de que os exploradores vindos da Europa, em 

grande maioria, traziam consigo muitas doenças não imunizadas pelos índios, o que também 

promoveu muitas mortes. Desse modo, especialistas calculam que cerca de 80 milhões de 

índios morreram vítimas de armas de fogo, epidemias, escravização e outros problemas 

trazidos pelos exploradores da metrópole. (BETHELL, 1990). 

 A descoberta de metais preciosos, principalmente a prata na região inca do Peru, 

impressionava os invasores e atraía mais aventureiros vindos da Espanha, buscando outros 

reinos ainda não conquistados para obter riquezas.   Ao mesmo tempo, disputas internas se 

proliferam e uma delas envolve o surgimento da colônia espanhola do Chile. 

 

4.1 A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE CHILENA 
 
 O Chile é um país da América Latina, situado no sudoeste do continente. Sua capital é 

Santiago. O país tem seu limite territorial assim configurado: a costa chilena é banhada 

pelo Oceano Pacífico, a leste o país faz fronteira com a Argentina e, no extremo norte, com a 

http://www.infoescola.com/geografia/oceano-pacifico/
http://www.infoescola.com/argentina/
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Bolívia e o Peru. A característica principal do país é a longa e estreita faixa costeira que se 

estende encravada na Cordilheira do Andes. A área total de 756.096 km² e a populção é de 

 16.634.758 habitantes. Etnicamente, o povo chileno tem sua origem a partir da mistura entre 

ameríndios e espanhóis, representando 95% da população do país. A seguir apresenta-se um 

breve registro do processo de formação dessa nação que tem sua construção civilizatória a 

partir da chegada dos espanhóis no processo de sua colonização. 

 Os povos indígenas da porção norte do território do atual Chile, ainda pertencente aos 

Andes, tinham fortes ligações com o Império Inca e desde meados do século XV já existia 

uma espécie de integração desses povos do norte com o referido Império. Enquanto isso, as 

populações mais ao sul, chamados de araucanos eram grandes guerreiros e viviam em 

comunidades que há muito tempo resistiam ao avanço dos incas, e depois, dos europeus. 

 A chegada dos espanhóis tem profunda relação com a conquista do Império Inca. O 

comandante Pizarro, ao visitar Cuzco, a capital dos incas, seguido por algumas centenas de 

soldados, esconde suas reais intenções e se aproveita da boa vontade do imperador Ataualpa 

para entrar na capital do país. 

 Contudo, Pizarro arma uma situação, assustando a guarda do imperador com cavalos e 

explosões de pólvora e, mesmo em menor número que os incas, o comandante assume o 

controle da capital e faz do imperador seu prisioneiro. Algum tempo depois, em 1533, o 

imperador Ataualpa é executado e se inicia o processo de dominação dos incas pelos 

espanhóis. 

 Tanto Pizarro quanto seu companheiro no comando da operação, Diego Almagro 

contava com alguns seguidores bastante aguerridos e que comentiam hostilidades até entre 

eles próprios. Enquanto Pizarro prosseguia com a conquista de toda a região do Peru, 

Almagro seguiu para uma região onde as lendas indígenas apontavam para a existência de 

muito ouro, chamada de Chile. A fundação dessa colônia data de 1534. Almagro trava alguns 

combates com os índios e faz um breve estabelecimento em uma região chamada inicialmente 

de Reino do Chile pelo rei da Espanha Carlos V, em seguida designada de Capitania do Chile. 

 Ao perceber que as lendas sobre o ouro não se confirmavam, Almagro retorna ao Peru 

e logo é assassinado pelos seguidores de Pizarro. De qualquer forma, a ocupação de Almagro 

não se constitui como bem sucedida e sendo destruída pelos índios. 

 Em seguida, a Coroa envia para o Chile um novo colonizador, Pedro de Valdivia, 

alguém fora dos círculos de amizade dos conquistadores. 

 Valdivia se torna o primeiro governador espanhol no Chile e tem o objetivo de fundar 

e organizar definitivamente a colônia. Além disso, ele chega à América trazendo tropas e 
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recursos suficientes, a maioria deles saídos da própria conta e carrega planos de estabelecer 

uma colônia no Chile, o que se efetiva ao erguer a capital, a atual Santiago do Chile, fundada 

em 1541 com um plano arquitetônico bem definido, como a maioria das cidades da América 

Espanhola. Apesar de todo o esforço, a capital é destruída por meio de um incêndio provocado 

pelos índios em uma dura batalha, poucos meses de sua fundação e, em 1553 o governador 

morre em batalha travada com araucanos. 

 A colonização do Chile avança, apesar de diversos percalços. Além dos terremotos, 

que destruíam periodicamente partes das cidades espanholas na região, as frequentes invasões 

de araucanos foram respondidas com grande violência pelos colonizadores. Registram-se 

mesmo casos de punição de indígenas com grande crueldade, envolvendo a amputação de 

mãos e torturas dos índios insubordinados. 

 Houve ainda outros conflitos internos e a invasão de piratas e navios estrangeiros que 

provocaram perdas incontáveis. Uma dessas incursões foi provocada pelos holandeses em 

1598. Nela, os invasores realizaram o saque completo do tesouro da capital Santiago e 

incendiaram-na. Para proteger sua colônia no litoral do pacífico sul, os espanhóis passaram a 

construir novas fortificações. 

 As principais riquezas obtidas da colônia estavam na produção de cerais, 

principalmente o trigo. Poucas minas eram exploradas no período colonial. O comércio 

interno florescia nas cidades litorâneas, uma vez que o Chile era distante para ser alcançado 

pela metrópole. 

 Para entender essa dinâmica de comunicação métropole-colônia ressalta-se que os 

navios saídos da Espanha precisavam seguir pelo Oceano Atlântico até o estreito de 

Magalhães no extremo Sul do continente americano, para depois chegar ao Chile, em um 

trajeto que ultrapassava cinco meses de viagem. A mão de obra compreendia os colonos 

espanhóis, índios explorados e poucos escravos africanos. A seguir, na Figura 5, o mapa da 

Colônia Chilena construída pelos espanhóis: 

  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 
 

 

Figura 5 -  Mapa da Colônia Chilena na América Espanhola 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (2010) 
  

 Com passar dos anos a colônia se estabelece e passa por transformações significativas 

no século XVIII. Um governador de origem irlandesa, O'Higgins, reformula várias políticas 

coloniais, seguindo o contexto maior imprimido pelas chamadas Reformas Bourbons da 

metrópole. Essas reformas eram contemporâneas ao iluminismo. 

 Esse movimento era defensor da reformulação do poder, seja pela democracia seja 

pelo chamado despotismo esclarecido, a partir de que os governantes absolutistas podem 

continuar a exercer o seu domínio desde que adotem políticas mais racionais, como a 

instalação de universidades e a reforma dos tributos. Havia também pensadores iluministas 

que pregavam a libertação dos povos dominados pelo absolutismo e pelo colonizados. 

 Esses pensadores inspiraram movimentos de libertação nas Américas. Um desses foi a 

conspiração em Santiago em 1787. Suas ideias estariam presentes também no movimento de 

Independência iniciado 20 anos depois. O movimento emancipatório começou quando 

Napoleão, imperador da França, invadiu a Espanha, em 1807, prendeu o rei Fernando VII e 
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colocou no trono um de seus irmãos. 

 A emancipação chilena foi declarada oficialmente em 1811, contando com várias 

batalhas. Por um breve espaço de tempo, os espanhóis chegaram a recuperar o controle do 

Chile. Mas a luta conta com a participação de grandes comandantes nacionais, entre os quais 

se destaca Bernardo O'Higgins, e outros estrangeiros, dentre eles o líder platino José San 

Martín, personagem essencial na derrota das tropas da Coroa espanhola. 

 Desse momento até a I Guerra Mundial, o Chile apresenta novamente governantes 

próximos ao governo inglês e mantém relativa estabilidade econômica garantida pelas 

exportações do guano - matéria-prima de explosivos e munições. Porém, como destaca 

Galeano (2004), um cientista alemão durante a I Guerra Mundial altera a situação das 

exportações chilenas do guano, produzindo artificialmente o material para explosivos, o que 

reduz drasticamente a exportação do minério. 

 Entre a primeira das guerras mundiais e os anos de 1960, o Chile se mantém como 

uma democracia, apesar de tentativas de estabelecimentos de alguns governos de militares 

com cunho nacionalista. Antes disso, na década de 1930 há uma tentativa de estabelecer um 

governo socialista, mas que não prospera. 

 Com o avanço da guerra fria, a pressão da disputa entre os blocos ideológicos no 

cenário mundial é internalizada no Chile.  De um lado, os Estados Unidos defendem o 

capitalismo, do outro, a União Soviética a favor do socialismo. Nesse contexto, surge um 

candidato chileno à presidência, Salvador Allende, um socialista que forma uma coalização de 

partidos populares. Após algumas tentativas, elege-se pela maioria simples dos votos no Chile 

em 1970: 
 

El destino de Chile, o de Taiwan, de Somalia, o de Granada, por más 
diversas que fueran sus historias y sus propios conflictos, tenían un peso 
específico en la lucha global. La elección de un “proyecto socialista”, es 
decir, marxista, ponía de relieve la superioridad de un sistema sobre el otro 
en la pugna de las imágenes. Era un poderoso mensaje para aquellas zonas 
de inestabilidad, es decir, la gran mayoría de los países en donde no se había 
consolidado ni el  “modelo occidental” (democracia y economía 
tendencialmente de mercado), ni el sistema marxista o totalitario 
(FERMANDOIS, 1998, p.153). 

 

 O governo de Salvador Allende caracteriza-se por um programa democrático, de 

inclusão social, buscando universalizar o acesso às escolas e defender os direitos dos 

trabalhadores, principalmente os das minas chilenas. No campo cultural, ele se destacou por 

defender a cultura popular andina e por empreender um projeto de bibliotecas itinerantes 
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pioneiro na América Latina, conforme será visto mais adiante. (MUÑOZ, 2006). 

 Porém, uma conspiração apoiada pela Central Intelligence Agency (CIA) e por outros 

órgãos do governo norte-americano, dentre eles o general Augusto Pinochet juntamente com 

outros militares e empresários do país iniciam uma campanha de manifestações de direita. A 

escassez de alimentos nos supermercados e ataques políticos diariamente no congresso. Por 

fim, Allende é cercado pelas tropas leais a Pinochet e acaba por cometer suicídio. A queda de 

Allende provoca a partida de sua família para o exílio, incluindo sua irmã Isabel Allende, 

escritora célebre reconhecida em todo mundo pela obra A casa dos espíritos e outros livros. 

 Em seguida, instala-se uma ditadura violenta, caracterizada por uma economia 

bastante aberta, a exemplo de outros países da América Latina. Sob a liderança de Augusto 

Pinochet além dos mortos e desaparecidos, a censura é intensificada e área da cultura foi 

atingida pela repressão do general.  

 Após forte pressão internacional e nacional, Pinochet é forçado a realizar um 

plebiscito para decidir sobre a continuidade do seu governo e acaba deixando o poder em 

1990. O seu legado resulta em um Chile com uma economia extremamente privatizada e 

internacionalizada, em que até a educação básica universal não é gratuita. 

 O primeiro dos presidentes eleitos, pós Pinochet - Patricio Aylwin (1990 a 1994), teve 

o trabalho de levar adiante a indignação do povo diante dos crimes contra humanidade 

cometidos por Augusto Pinochet. 

 Atualmente o Chile é presidido por uma mulher: Michelle Bachelet. A médica está em 

seu segundo mandato, o primeiro foi entre 2006 a 2010 e o atual iniciado em 2014 deve-se 

estender até 2018. Os desafios no campo da economia, direitos humanos e políticas públicas 

de modo geral são questões presentes no programa de governo e os avanços no campo do 

livro, leitura e bibliotecas são marcantes, como abordado no capítulo seguinte. 

 A discussão sobre o processo civilizatório dos países da América Latina em tela nesse 

estudo prossegue, visando conhecer as bases em que se estruturaram tais nações. 

4.2 A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE COLOMBIANA 
 
 A Colômbia, país da América Latina, localizado no extremo norte dessa parte do 

continente e tem parte de seu território no hemisfério norte ocidental. O país limita-se ao norte 

com o Panamá e o Mar de Caraíbas; a nordeste, com a Venezuela; oeste, com o oceano 

Pacífico; ao sul, com o Equador e o Peru e a sudeste com o Brasil. O território colombiano 

tem uma extensão de 1.138.914 km² e a população é de aproximadamente 45,6 milhões de 

habitantes, sendo o país que detém a segunda maior população dessa parte do continente. Seus 
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habitantes se constituem de uma mistura entre índios, africanos e europeus, principalmente os 

espanhóis. 

 A Colômbia foi habitada por muitos povos originários como os taironas, os sinus e o 

michuas, alguns deles eram caçadores nômades, habitantes da Floresta Amazônica, outros 

moravam em cidades e conheciam a arte da metalurgia, antes do violento choque cultural com 

os espanhóis por volta dos anos de 1500.  Cristóvão Colombo teria avistado o Continente Sul-

americano em sua terceira viagem e a essa extensão territorial foram atribuídas algumas 

denominações que atravessa séculos: 
 

La granada se convirtíó en el símbolo de la heráldica colombiana para 
recordar la Vigencia hispánica del Nuevo Reino de Granada; es el símbólo 
que aún perdura en el escudo nacional. El nombre del país desde 1550 fue el 
de Nuevo Reino de Granada, tanto en la Presidencia como en el Virreinato. 
E1 nombre de Nueva Granada continuó en la primera mitad del siglo XIX, 
cuando se llamaron granadinos los habitantes de estas tierras. El nombre de 
Colombia está relacionado con el homenaje mundial que se ha querido 
testimoniar al Almirante Cristábal Colón, el descubridor de este nuevo 
continente, el cual desde un principio fue llamado también con los nombres 
de ‘las Indias’, ‘Nuevo Mundo’, ‘Orbe Novo’ y ‘América’.  (LÓPEZ, 1994, 
p.63, grifos do autor). 

 

 O estabelecimento colonial do Novo Reino de Granada fundada pelos espanhóis por 

volta de 1510, posteriormente chamada de vice-reino de Nova Granada ou de Santafé no 

século XVIII, compreendia também os territórios da atual Venezuela (que era uma capitania 

ligada ao Vice-Reino, mas que foi separada dele em 1777), além do Equador e do Panamá, 

que foi acrescentado à colônia em 1733 e que foi alvo do interesse dos novos colonizadores 

em cultivar cana-de-açúcar, tabaco e extrair ouro e prata. 

 A instalação da referida colônia ocorre pela conquista de povos indígenas diversos. Ao 

norte do território de Novo Reino de Granada, localizado no litoral atlântico, era habitado 

pelos povos caribes que dão nome ao mar existente entre as três Américas (do norte, central e 

sul).  

Assim como ocorreu no Chile e em outras regiões da América, a Coroa espanhola 

recorre à contratação de agentes privados para conquistar e dominar os povos encontrados no 

novo continente. Com a intenção de prosseguir com o projeto colonial iniciado com o 

mapeamento do litoral pelo navegador Alonso de Ojeda entre 1499 e 1510, o conquistador 

Martín Fernández funda a cidade de Santa María de la Antigua del Darién no ano de 1513, 

mas já existiam outras ocupações espanholas na região que foram reunidas em uma divisão 

administrativa chamada de governación. 
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 Um desses conquistadores dos territórios que hoje formam a Colômbia, chamado 

Pedro de Heredia, torna-se o responsável por conquistar, em 1536, a região de Cartagena. A 

data de fundação de Santafé de Bogotá é discutida por alguns historiadores, mas o ano 

provável é o de 1538. Aos poucos, a Espanha avança sobre os territórios indígenas, ao mesmo 

tempo em que espalhavam doenças e mortes. 

 Após a fase mais dura dessas conquistas, em que ocorrem os genocídios de muitos 

indígenas em Novo Reino de Granada, a Coroa espanhola tenta estabelecer o regime de 

pueblos indígenas, na medida em que constroe acordos com os caciques ou líderes locais 

(LOPEZ, 1994) em troca da submissão ao rei e do fornecimento de mão de obra, além da 

cobrança de tributos na forma de alimentos e recursos naturais. 

 De 1499 a 1550, a economia colonial volta-se para a subsistência, depois disso, passa 

a depender da mineração de prata e ouro. Por volta de 1550, este último metal começa a 

escassear no México, momento em que as minas do Novo Reino de Granada foram 

intensificadas.  A quantidade de prata explorada nessas minas só é superada pela produção do 

Peru, onde se verificam as famosas minas de Potosi (LOPEZ, 1994). 

 Na medida em que a população indígena era dizimada pelas doenças, massacres e o 

trabalho duro no campo, os escravos africanos chegam para a região a fim de trabalharem na 

extração de metais, que até por volta de 1700 foi a principal atividade econômica, quando 

finalmente, os produtos agrícolas superaram a produção dos minerais. 

 Na agricultura, a terra era controlada por grandes haciendas que produziam, em geral, 

cana de açúcar e tabaco para a exportação. Os proprietários de terras e das minas eram 

chamados de caudilhos, a maioria deles, nascidos na Espanha ou filhos de espanhóis nascidos 

na América. Os caudilhos representavam a classe dominante na política e exerciam o poder a 

partir dos conselhos municipais, chamados de cabildo. 

 Assim como ocorreu no Chile, no século XVIII, na Colômbia também nessa mesma 

ocasião, ocorrem mudanças de alguns procedimentos administrativos, como aumento de 

impostos, reformulação do poder e instalação de equipamentos sociais, como universidades e 

museus. Um processo inspirado nos ideais iluministas, denominado de Reforma dos 

Bourbons. 

 Entre 1791 e 1793, emergem os primeiros jornais revolucionários, difundindo as ideias 

da Revolução Francesa em todas as regiões da América do Sul e que contestavam a autoridade 

da Coroa espanhola sobre os súditos (LOPEZ, 1994). As autoridades coloniais entram em 

estado de alerta e passam a perseguir essas edições e seus responsáveis sediciosos, sendo que 

um dos principais panfletistas foi o revolucionário Antonio Nariño responsabilizado por 
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muitas agitações na colônia. Ele publica a “saudação fervorosa”, uma tradução feita da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão dos revolucionários franceses.  Nariño 

buscava o apoio dos franceses e também dos ingleses, no sentido de sustentar sua causa. Por 

conta disso, o revolucionário ficou preso durante seis anos. 

 Faltava ainda um líder capaz de comandar uma forte resistência ao poderio da Coroa 

espanhola. Símon Bolívar se torna essa liderança: nascido em 1783 na cidade de Caracas na 

Capitania da Venezuela, já desvinculada na época, do Vice-Reino de Nova Granada e 

subordinada diretamente a Madri. Bolívar, de origem abastarda, filho de mineradores muito 

ricos, teve a oportunidade de estudar na Espanha. Ao chegar, naquele país, o boêmio rapaz 

passa a viver como um “dandi”, divertindo-se e aproveitando-se de tudo que a grande fortuna 

de seus pais lhe permitia e podia pagar. Contudo ele não deixou de se dedicar aos estudos, e se 

interessa por direito e botânica (CASTRO, 1988, p.42). 

 Durante sua passagem pelas terras europeias, Simon Bolívar fascina-se com a figura 

de Napoleão Bonaparte. Sempre que podia, mantinha-se informado sobre notícias do general 

francês. Casa-se em 1802 com uma espanhola e, um ano depois, retorna para a terra natal. 

Pouco meses depois da chegada, sua esposa falece e ele resolve voltar para a Europa. 

 Em 1807, Bolívar retorna para Novo Reino de Granada e, logo em seguida, passa a 

integrar a resistência contra a invasão francesa de Napoleão que destronou o rei Fernando VII 

para colocar no trono o seu irmão Luís Bonaparte. Este fato provoca grande revolta entre os 

habitantes das colônias espanholas na América, que organizam juntas medidas contra a 

autoridade do rei francês imposto na Espanha. 

 Todavia, a tensão entre criollos (descendentes de europeus, nascidos em uma das 

colônias de ultramar; brancos “impuros”, nascidos na América, muitos dos quais tinham 

antepassados nativos) e chapetones (colonos nascidos na Espanha, porém viviam na América 

e ocupavam os principais cargos administrativos, militares e religiosos) gerou conflitos 

internos em Novo Reino de Granada. Nesse meio tempo, Fernando VII consegue voltar ao 

trono, mas ao tentar retirar a autonomia das colônias na América, inclusive a permissão dada 

aos os colonos de poderem comercializar com não espanhóis. 

 A referida permissão existia desde os anos de 1790, contudo, Bolívar, que era um 

criollo, foi perseguido, exilando-se primeiramente em Caracas nas Antilhas e depois em 

outros lugares da América Espanhola. O líder criollo chega a proclamar a República 

independente da Venezuela em 1814, sendo logo derrotado pela Coroa, retornando ao exílio. 

Em cada canto por onde passava, o líder mobilizava apoios financeiros de alguns 

simpatizantes, ou apoio militar de outros, até compor uma tropa que desafia o exército 
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espanhol e proclama a independência da Grã-Colômbia no dia 7 de agosto de 1819, quando 

derrota a última força de Fernando XVII na região: “El Libertador Simón Bolívar llamó 

Colombia al bloco político de tres países integrados en un solo estado nacional: Venezuela, 

Nueva Granada y Quito, común llamados 'Gran Colombia'” (LOPÉZ, 1994, p.64).  

Bolívar aplicou várias medidas, consideradas avançadas para a época, a exemplo da 

abolição da escravatura que ainda existia para os negros das colônias da Inglaterra. O líder 

também colaborou no processo de independência de outros pontos da América espanhola, 

como a Bolívia, assim denomidada, em homenagem ao líder revolucionário. 

 O plano de criar uma América sem fronteiras, unida pela fraternidade dos povos foi 

perseguido por Bolívar por muitos anos, entretanto, para a frustração do libertador, a Grã-

Colômbia (como ele imaginava se chamar esse novo território) começa a se fragmentar nos 

atuais estados a partir de 1826. Assim, o projeto bolivariano ficou distante de se efetivar, por 

conta de planos regionais das aristocracias criollas e, em 1830, Simon Bolívar morre. 

Contudo, as ideias do libertador de construir uma América sem fronteiras, têm implicações 

importantes até hoje. 

Figura 6 - Mapa da Grã-Colômbia no século XIX 

Fonte: Barsa (1994) 

 Durante a todo o século XIX, a Colômbia manteve-se como um país liberal e 

agroexportador. O café, e não mais a cana e o tabaco, tornou-se o principal produto de 

exportação. O país foi um dos primeiros da América do Sul a construir estradas de ferro, 

desenvolver uma marinha forte e a esboçar iniciativas de acordos comerciais importantes com 

os Estados Unidos, com o Brasil e a Inglaterra. 

 Porém, a estrutura da sociedade herdada do período colonial, marcada pelo 

predomínio das oligarquias e pela concentração de poder e renda, não passou por alterações 
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profundas durante a instalação da República após a independência em 1819. O campo da 

cultura ainda era mantido pelos os extratos mais abastados.  

Os passos mais consistentes para modernização econômica e cultural da Colômbia 

nesse período são encontrados no governo de Aquileo Parra Gómez (1876 a 1878), já nas 

últimas décadas do século XIX. Aquileo Gómez, um liberal radical, conhecido por desafiar as 

oligarquias, bem como por propor grandes obras no transporte a fim de tornar o seu país mais 

competitivo no cenário internacional. Ele chega à presidência em meio a uma guerra civil, 

mas por meio de um acordo selado entre os liberais e conservadores, Gómez se garante no 

poder por dois anos.  

O elemento principal dos liberais radicais sempre esteve relacionado à defesa do 

federalismo, pois a Colômbia era uma República unitária, contudo, no coração do projeto de 

Aquileo Gómez registra-se o desenvolvimento de uma política pública de educação universal, 

gratuita e laica, elementos incomuns nos sistemas educacionais que existiam na América 

Latina. 

 Em 1886, um novo governo conservador frustrou por algum tempo as políticas 

públicas progressistas de Aquilano Gómez havia implementado, principalmente, tornando a 

educação pública não obrigatória e dirigida pela Igreja Católica o que contribui para que a 

virada do século XIX para o século XX seja marcada por turbulencias. 

 Nos anos de 1900, novamente alijados do poder, os conservadores provocaram nova 

guerra civil e em 1903, por interferência dos Estados Unidos (interessados em construir um 

canal para ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico) que teve como consequência a 

independência do Panamá, separando-o da Colômbia. 

 A primeira guerra mundial e a belle époque não se diferenciaram em termos disputa 

política. No período entre-guerras e após a segunda guerra mundial, a luta de classes ficou 

acirrada e passou a conduzir o jogo político. A década de 1930 foi muito agitada, marcada por 

reformas dos governos liberais, apresentando conflitos com o Peru, encerrados em 1934, e 

revoluções liberais.  

 Em 1948, a Colômbia passa a viver um caos social após o assassinato do líder de 

esquerda - Jorge Eliécer Gaitán e, nesse contexto, um político de direita, Gómez Castro, foi 

eleito presidente, exercendo um governo autoritário e impopular. Ao fazer uma viagem 

internacional o general Rojas Pinilla, detentor de grande simpatia da população de baixa 

renda, comanda um golpe de Estado em 1953, governando ditatorialmente até 1958, quando 

perde a hegemonia no seu bloco de apoio. 

 Gómez Castro teve seus direitos políticos cassados no ano seguinte, mas, ainda assim, 
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disputa e vence as eleições em 1965, apesar de ter o seu mandato cassado pelo poder 

judiciário. A partir do ano de 1974, inicia-se o período de abertura democrática na história 

colombiana, com grandes desafios econômicos, sociais e culturais (LÓPEZ, 1994).  

Na década de 1980, considerada por muitos historiadores, como a década perdida para 

todo o continente latino-americano do ponto de vista da crise econômica profunda que se 

abateu por seus países no período. A Colômbia assistiu a uma escalada de poder e violência do 

narcotráfico.  

 Em 1986, uma série de atentados a funcionários do governo marcam o caráter violento 

do Cartel de Medellín, logo após vê-se uma rede de traficantes de drogas muito organizada, 

originária da cidade de Medellín, na Colômbia. Essa rede de tráfico de drogas operou na 

Colômbia, Bolívia, Peru, Honduras, Estados Unidos, bem como no Canadá e na Europa 

durante a década de 1970 e 1980. Estima-se que o cartel chegou a faturar cerca de 60 milhões 

de dólares por mês e tinha cerca de 28 bilhões no total. Nesse contexto de instabilidade, o 

presidente Virgilio Barco Vargas, eleito em 1986 e governante até 1989, buscou reverter a 

situação do país com um plano multifacetado, abrangendo várias áreas simultaneamente: 

 
El Plan Nacional de Rehabilitación que ha defendido el presidente Barco se 
ha orientado a llevar la presencia del Estado colombiano alas zonas 
marginales y de crítico orden público. En estas zonas se han llevado distintos 
frentes y entre ellos, la lucha contra la pobreza absolquta y la mayor 
cobertura de los servicios públicos. Se incrementó notablemente la 
exploración, explotación y exportación del petróleo; se fomentó la 
construcción de carreteras y caminos, y entre ellas, la Troncal del Llano. Se 
aprobó la nueva ley de Reforma Agraria y se hicieron notables 
modificaciones a la Reforma Tributaria (LÓPEZ, 1994, p.330). 

 

Embora todas as medidas do Plano Nacional de Reabilitação de Barco tenham sido 

bem sucedidas, em parte, elas provocaram grandes modificações na sociedade colombiana. Os 

anos de 1990 marcaram o período neoliberal (que apresentou profundos cortes nos gastos com 

serviços públicos como saúde, educação e cultura), iniciado com o presidente Cesar Gaviria 

Trujillo, assim como o agravamento da guerra com o narcotráfico e subsequente ingerência 

dos Estados Unidos no país, justificando encerrar o conflito. No ano de 1993, surgiu a 

guerrilha das Forças Revolucionárias da Colômbia (FARC). O desemprego atinge taxas 

altíssimas, próximas de 20%, ao mesmo tempo em que a taxa de homicídios em grandes 

cidades, como Bogotá e Medellín era uma das maiores do mundo. 

 Nesse contexto, o governo adota medidas importantes no campo social e cultural que 

contribuem para a mudança do quadro perverso no qual o país estava mergulhado e, conforme 
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afirma o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Rodriguez (2010, p.15) há uma 

escolha colombiana, abrangendo muitos projetos inovadores de combate a violência e a 

pobreza em que as políticas públicas em cultura contribuíram de forma inovadora, tornando o 

país um bom exemplo no campo da leitura, livro e bibliotecas, como serão tratadas no 

próximo capítulo. 

 O Brasil, colonizado pelos portugueses é contemporâneo aos dois países já 

apresentados aqui e possui uma trajetória histórica semelhante, como apresentado a seguir. 

 

4.3 A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

O Brasil é o maior país da América Latina, ocupa o 5º lugar em extensão territorial 

comparado aos demais países do planeta. Sua capital é Brasília, desde o ano de 1961, antes, 

porém a cidade do Rio de Janeiro foi capital do país, entre 1763 e 1960, e a cidade de 

Salvador detém o título de ser a primeira capital do Brasil por 214 anos, entre 1549 e 1763. A 

população do país em 2014 está em torno de 203,2 milhões de habitantes. O clima do país é 

equatorial, tropical de altitude, tropical atlântico, subtropical e semiárido. O país é banhado ao 

leste pelo Oceano Atlântico e com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América 

do Sul fazem fronteira com o Brasil. 

A composição étnica brasileira é fruto da miscigenação que o processo de colonização 

impôs ao país por meio dos cruzamentos os índios nativos, o tráfico dos escravizados, das 

famílias portuguesas colonizadoras, além da imigração de vários outros povos ocorrida no 

século passado. Assim, com dados do Censo do IBGE, 2010 têm-se os indígenas 

representando apenas 0,4% da população, os negros com 7,6%, os brancos 47,7%, os pardos 

43,1% e amarelos 1,1%.   

A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 trouxe consigo a missão de explorar de 

forma regular e intensa as terras aqui localizadas. De acordo com Holanda (2004) essa 

exploração dos trópicos não se processou, em verdade por empreendimento metódico e 

racional, não emanou de uma vontade construtora e energética: fez-se antes com deleixo e 

certo abandono. Isso fica evidente quando ao se observar, por exemplo, a formação das 

cidades no Chile e na Colômbia, onde os espanhóis planejaram as cidades, o que no caso dos 

portugueses evidenciou-se pouco. 

Portugal foi o primeiro país, dentre as nações colonizadoras da Europa, a desenvolver 

um método novo de exploração das riquezas coloniais através do trabalho escravo lidando nas 

grandes lavouras, uma tarefa baseada na monocultura ou voltada para a simples extração 
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mineral. Os índios não suportaram a carga de trabalho e Portugal, alicerçado no braço do 

negro saído do continente africano, impõe o trabalho escravo nas plantações de cana o que 

influencia nos rumos políticos, econômicos e sociais da colônia por um longo tempo.  

A Igreja e o Estado foram instituições básicas que, por sua natureza estava destinadas 

a organizar a colonização do Brasil e segundo Fausto (1995, p.59) “muitos encargos da Coroa, 

resultavam, pelo menos em tese, em maior subordinação da Igreja, como é o caso de 

remunerar o clero [...] o governo português criou uma espécie de departamento religioso do 

Estado”. Tal parceria funcionou como um instrumento de dominação política, social e 

cultural, inclusive afetando a produção e circulação de livros no país. Contudo, esse modelo 

começa a entrar em crise em 1759, com a expulsão dos jesuítas e a progressiva supremacia da 

nova mentalidade racionalista e iluminista.  

Nesse período, inúmeras guerras ocorreram seja internamente, com tribos indígenas ou 

revoltas populares, ou mesmo com outras nações que tentaram ocupar partes dos territórios 

portugueses, a exemplo dos franceses e os holandeses, ambos derrotados e expulsos. 

Algumas dessas revoltas ocorrem como consequência das diferenças dos interesses 

existentes entre os colonos e os portugueses. Algumas vezes, a situação de conflito não 

causou uma ruptura radical frente à ordem vigente, foram manifestações que reivindicavam 

meras reformas que se adequassem melhor aos interesses locais. Porém, outras insurreições 

desenvolvidas no mesmo século XVIII tomaram outro ar.  

Conhecidas como rebeliões separatistas buscavam um novo meio de organizar a vida 

na colônia a partir do afastamento definitivo da autoridade da metrópole. Em geral, seus 

integrantes eram membros da elite influenciados pelas manifestações liberais que 

engendraram a independência de países americanos e, sobretudo, a Revolução Francesa de 

1789. 

Contudo, o caráter dessas e outras revoltas da época ainda era o de preservar o regime 

escravocrata, pois:  

 
Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios 
urbanos. É preciso considerar esse fato para se compreender exatamente as 
condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito depois 
de proclamada a nossa independência política e cujos reflexos não se 
apagaram ainda hoje. (HOLANDA, 2004, p.73).  

 
 Outra característica de parte desses movimentos é a de que se constituiam de 

movimentos regionais e não revoluções nacionais. “Esse foi o traço comum de episódios 

como a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração dos Alfaiates (1798) e a Revolução de 
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1817 em Pernambuco.” (FAUSTO, 1995, p. 113). 

 Não há registro de que os grupos integrantes dessas rebeliões fossem homegêneos, o 

autor completa a ideia informando que abrangiam desde grandes proprietários rurais, de um 

lado, até artesãos ou soldados mal remunerados, de outro. Assim, o processo de transformação 

social, política e econômica no Brasil são impulsionados a partir da vinda da família real. 

 
Entre 25 e 27 de novembro de 1807, cerca de 10 a 15 mil pessoas 
embarcarm em navios portugueses rumo ao Brasil, sob a proteção da frota 
inglesa. Todo um aparelho burocrático vinha para a Colônia; ministros, 
conselheiros, juízes da orte Suprema, funcionários do Tesouro,patentes do 
exécito e da marinha, membros do alto clero. Seguiam também o tesouro 
real, os arquivos do governo, uma máquina impressora e várias bibliotecas 
que seriam a base da Bibliotea Nacional do Rio de Janeiro. (FAUSTO, 1995, 
p.121). 

 
A vinda da família real para o país muda o eixo da vida adminisrativa da Colônia para 

o Rio de Janeiro, transformando o perfil da cidade, impactando na vida cultural, com a 

circulação de livros e consequentemente de novas ideias. Chegam ao país cientistas e 

viajantes estrangeiros. Com a vinda da família real incia-se  a vida cultural do país e muitos 

fatos ocorrem (Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, Museu Real e o Teatro São Carlos, 

dentre outros). 

Na Bahia é criada a Biblioteca Pública do ano de 1811.  Em 1816 chega a Missão 

Artística Francesa e entre outros artistas tem-se  a presença  do pintor Debret que retratou em 

aquarelas  paisagens e costumes do Rio de Janeiro. 

 Os três paises em questão tem histórias semelhantes sendo colonizados pelos paises 

que compoem a Peninsula Ibérica, Portugal e Espanha, como pode-se ver no próximo 

capítulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
 

5 BASES SÓCIOCULTURAIS DO CHILE, COLÔMBIA E BRASIL   

 

Esta seção traz alguns elementos que contribuem para uma visão geral de como a 

educação e a cultura se desenvolveram nesses três países latino-americanos em tela. Ressalta-

se, desse modo, que o ponto de partida escolhido para a abordagem foi a chegada dos 

colonizadores espanhóis e portugueses nesses três países. A colonização na América Latina foi 

um processo caracterizado pela perversidade e imposição de práticas culturais e educativas 

trazidas na bagagem do explorador, que na maioria dos casos, desconsiderou as práticas 

culturais e educativas encontradas e desenvolvidas pelos nativos. Sabe-se que muitas práticas 

culturais nativas sobreviveram e que muitas delas, pelas semelhanças dos rituais aproximam 

os países, possibilitando reconhecimento entre esses povos. 

Esses dados, à medida que são apresentados contribuem para que, de modo geral, se 

perceba as convergências e divergências existentes no campo das políticas públicas no campo 

da cultura com realce nos três planos do livro, leitura e biblioteca. 

De acordo com Seixas (2008, p. 96) é possível falar em uma cultura característica da 

América Latina, porém, isto não significa que os diferentes povos latinoamericanos adotem 

sempre elementos uniformes de identificação cultural. As Américas Central e do Sul são 

geograficamente muito diferentes e tais diferenças influenciaram no desenvolvimento de 

culturas e civilizações também distintas, entre os grupos humanos que habitavam cada sub-

região na fase pré-colonial.  

As formas de organização social, política e econômica em vigência até a chegada do 

colonizador não foi respeitada e, em muitos casos, foram destruídas, contudo a miscigenação 

resultante desse processo civilizatório resultou em estruturas sociais singulares. 

As diferenças existem entre os povos e a identidade de cada um deles, no continente, é 

construída considerando elementos complexos conforme a cultura própria dos indivíduos ou 

dos grupos. Não existe uma só identidade cultural. 

A formação de uma identidade cultural pressupõe, necessariamente, a 
alteridade e a diferença. Exige o reconhecimento da existência do outro e a 
aceitação de que o outro é diferente. Os elementos culturais caracterizadores 
de diferenças entre dois ou mais sujeitos, ou grupos, formam suas 
respectivas identidades culturais. (SEIXAS, 2008, p.116). 

    

Assim, o Chile, a Colômbia e o Brasil apresentam processos civilizatórios muitos 

próximos, quando se toma como referência o conceito de civilização adotado por Huntington 

(1997) e que foi desenvolvido no século XVIII por pensadores franceses, com o objetivo de 

opor a civilização ao conceito de sociedades bárbaras, ou seja, não civilizadas segundo os 
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critérios adotados pelos próprios europeus. Desse modo, a Europa ao colonizar a América 

Latina afasta dos povos subjugados o atraso, ou a barbárie nativa, apresentando, ou melhor, 

impodo o progresso, conforme os seus valores. 

A história dos países latino-americanos, como tratada antes é carregada de relatos de  

lutas, exploração dos nativos, escravismo dos negros africanos e muitos governos autoritários, 

o que indica a censura e a repressão às ideias da oposição como fortes características 

compartilhadas entre Chile, Colômbia e Brasil. Assim,  a seguir, apresenta-se o modo chileno 

de tratar a educação e a cultura. 

 

5.1 O CHILE: CULTURA E EDUCAÇÃO 
 
 

A estruturação dos organismos destinados à cultura e educação no Chile recai sobre as 

questões relativas às bibliotecas, entretanto, alguns pontos sobre a educação são apresentados 

a fim de completar o painel sobre o país.  

Comum em todas as regiões da América espanhola, o ensino superior no Chile, data do 

período colonial. A Universidade de Santiago foi criada em meados do século XVIII, 

precisamente no ano de 1754, ou seja, cinquenta anos a frente da instalação do ensino superior 

no Brasil. A primeira universidade chilena reuniu os cursos de direito, teologia e medicina nas 

dependências do antigo colégio dos jesuítas - expulsos, primeiro de Portugal inteiramente e, 

alguns anos depois, de toda a Espanha. 

 A Companhia de Jesus havia acumulado terras e outras riquezas, ao mesmo tempo em 

que se dedicava ao comando da instrução básica dos colonos. Ao serem expulsos, os jesuítas 

deixam um acervo rico de livros e de bens artísticos, sendo que parte desses livros 

encontrava-se em uma de suas sedes, onde anos depois em 1813 instala-se a Biblioteca 

Nacional do Chile. 

A emancipação do país ocorre em um primeiro momento no ano de 1811 (ano em que 

é inaugurada a primeira biblioteca pública no Brasil), mas logo em seguida, os espanhóis 

retomam o controle do país. Nesse processo de estabelecimento do estado nacional do Chile, 

verifica-se a participação de Bernardo O’Higgins – um  governador de origem irlandesa, 

responsável por importantes reformas políticas que ocorream no século XVIII na colônia. O 

então governador luta, ao lado de outros estrangeiros, como José San Martin, líder dos 

movimentos de independência da Argentina (1816) e Peru (1821). A independência foi 

consolidada enfim, no ano de 1821. 
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Registra-se que José San Martín, ao passar por Santiago do Chile, decide fazer uma 

doação em dinheiro, cerca de 10 mil pesos, para a fundação da Biblioteca Nacional do Chile 

no ano de 1813. O líder justificou sua doação afirmando que a liberdade não se faz só com 

armas, mas principalmente, com o conhecimento. A própria história da Biblioteca Nacional 

chilena está fortemente ligada ao processo de independência do país: 
 
The National Library - which initially consisted of a few hundred books 
received through private donations - was founded by a government decree  
on August 19, 1813, but closed in October 1814, following Spanish 
reoccupation. A subsequent decree of August 5, 1818, signed by the Director  
Supremo Bernardo O'Higgins and bis minister Antonio Jose de Irisarri, 
reestablished the National Library in Santiago, with the educator Manuel de  
Salas y Corbalan (1754-1841) as its librarian. The library remained in the  
old building of the University of San Felipe (today Teatro Municipal) and 
soon boasted a collection of approximately 8,000 volumes 
(FREUDENTHAL, 1978, p.183). 

 

Figura 7 - Biblioteca Nacional do Chile, Santiago 

  
Fonte: Biblioteca Nacional de Chile (2010).  

 No bojo da luta pela independência, surge a imprensa nacional e a literatura patriótica 

do Chile. Com a consolidação da independência em 1821, teatros foram abertos, mais escolas 

e também os primeiros museus.  

 Novas bibliotecas públicas foram inauguradas, geralmente contendo livros doados 
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pelos participantes da luta contra a monarquia espanhola. Foram também fundados alguns 

museus e praças em homenagem à emancipação política chilena, além da modernização do 

projeto urbanísitico. Outras medidas importantes foram tomadas, como abolição da 

escravidão africana ocorrida em 1823, o que fez do Chile o primeiro país da América Latina a 

promover essa reparação social.  

Buscando se aproximar dos modelos das cidades europeias, mais instituições culturais 

foram criadas nas grandes cidades chilenas. A primeira biblioteca pública inaugurada no ano 

de 1873, durante o governo do presidente Federico Zañartu (BRAVO, 2011).   

 Em 1880, na presidência de Aníbal Pinto, como parte dos resultados das divisas do 

guano, acontece a fundação do Museu Nacional de Pinturas, anos depois renomeado para 

Museu Nacional de Belas Artes. Esse museu é um dos primeiros museus de arte da América 

do Sul, contendo obras nacionais e estrangeiras, contando também com uma biblioteca anexa. 

 Entre 1886 e 1890, o governante chileno - o presidente José Manuel Balmaceda, tenta 

implantar uma administração diferenciada, ao usar a maior parte dos impostos sobre os 

produtos exportados para realizar grandes investimentos em escolas, ferrovias, estradas, 

teatros, praças, outras obras públicas e inclusive incentivando indústrias nacionais, mas os 

ingleses não admitiram tais medidas o que provoca uma nova guerra civil, culminando no 

suicídio do referido governante. 

No que se refere ao sistema educacional chileno é significativo observar que se 

caracteriza pela desigualdade e a exclusão social, de acordo com um relatório da UNESCO. 

Segundo o documento: 
[...] o caso do Chile chama a atenção pelo alto valor do financiamento estatal 
a entidades privadas, o que termina gerando um mecanismo escolar de 
institucionalidade e funcionamento complexos. Estes parecem existir para 
atender, preferencialmente, à liberdade de ensino, e não à garantia do direito 
à educação por parte dos estudantes.  (FARINELLI, 2011) 
 
 

O Chile por muito tempo foi citado como um dos mais bem-sucedidos exemplos de 

sistemas educacionais, servindo como modelo para outros países, em especial latino-

americanos. Tanto é que, hoje, Equador e Colômbia adotam medidas semelhantes a algumas 

introduzidas no país andino a partir de 1990. Mesmo o Brasil seguiu alguns passos, como a 

diretriz de universalizar o ensino por meio da municipalização. 

Embora o Chile detenha um bom desempenho no Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA, 2012), sendo o país melhor classificado entre os países da América da Sul, 

ocupando o 47º lugar, em um número total de sessenta e cinco países avaliados. O General 
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Pinochet contribuiu politicamente para que o ensino se tornasse cada vez  mais de caráter 

privado. 
Especialmente nas últimas quatro décadas, a educação no Chile 
passou por uma revolução. Primeiro, o país estabeleceu a 
universalização do acesso à escola para a totalidade das crianças e 
jovens entre seis e 17 anos. Em seguida, aumentou a participação da 
rede particular subvencionada e transferiu para os municípios a 
responsabilidade sob o ensino profissionalizante. A partir de 1990, o 
foco foi no sentido de melhorar a qualidade do ensino e de garantir 
bons resultados na aprendizagem para todos os alunos. Essas ações 
culminaram em uma ampla reforma do sistema, iniciada no governo 
do presidente Eduardo Frei (1994-2000) e que está em curso até 
hoje. (MUÑ0Z, 2006, p.1) 
 

 O fato é que entre as décadas 1990 e 2010 o Chile manteve a mesma aliança política 

no comando da nação e isso tem garantido a permanência dos quadros de gestores e 

funcionários no Ministério da Educação, o que se configura como estratégia importante para 

os avanços e conquistas no campo educacional, o que também impacta sobre as questões 

culturais.  

  Em relação às políticas culturais verifica-se um modelo pioneiro e avançado de tratar 

as bibliotecas, os museus e os arquivos, porque desde 1929, permanecendo fortalecida até os 

dias atuas tem-se a concepção da Diretoria de Bibliotecas, Arquivos e Museus (DIBAM). 

No país, desde a institucionalização da República Presidencialista, da Constituição de 

1925, até o golpe de Estado de 1973 que foi marcado pelo suicídio do presidente Salvador 

Allende, verificam-se mudanças em muitas instituições do país. Três partidos passaram a 

dominar a política: o Partido Radical, o Partido Democrata Cristão do Chile e os Partido 

Socialista do Chile. Muitas empresas públicas foram criadas neste período, porém, o general 

Augusto Pinochet instala no país uma ditadura violenta. Além dos mortos e desaparecidos, a 

própria área da cultura é atingida pela repressão do general evidenciando-se pela censura e 

pelo controle dos direitos dos civis. Contudo, é fato que o governo criou novas bibliotecas 

públicas, embora a política de sua criação não estivesse atrelada a um projeto popular: 

 
En 1977 se forma la Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas, 
dependiente de la Dibam, y con ella se crea por decreto un número, por 
entonces relevante, de bibliotecas públicas a lo largo del país. Es éste un 
esfuerzo percibido como un intento de organización —–quizás más 
administrativo que político— y de desarrollo de las bibliotecas públicas. Sin 
embargo, no sólo se efectúa en el contexto de una dictadura que no es 
proclive a la cultura y menos a la participación ciudadana. La propia 
metodología de creación de bibliotecas es cuestionable y su implementación 
no se condice con lo que ya por entonces se concebía como una biblioteca 
moderna. La mayoría de ellas no contaban con el personal, ni con la 
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infraestructura adecuada. En general, sus estanterías eran cerradas, su 
personal carecía de una capacitación adecuada y sus colecciones no tenían 
relación con las necesidades e intereses de sus lectores (MUÑ0Z, 2006, p.1) 

 

   O fato é que o governo de Pinochet instala novas bibliotecas, mas não investe no bom 

funcionamento de tais espaços de convivência e troca de informação, o que sinaliza para uma 

intenção do poder vigente de impedir a população de se apropriar dos saberes registrados, 

colecionados e disponiblizados nas bibliotecas. Pois a aquisição de conhecimento pode 

significar no empoderamento das pessoas e, consequentemente, colocar os regimes 

autoritários em risco. Então, torna-se mais fácil construir os prédios e não dotá-los de pessoal 

qualificado e nem de um acervo direcionado aos anseios da comunidade, objetivo primordial 

de uma biblioteca pública. 

  Com a saída do general Pinochet no ano de 1990, após a realização de uma eleição 

democrática, assume o país o civil Patricio Aylwin (1990 a 1994). O novo presidente assume a 

tarefa de democratizar as instituições chilenas, porém no campo da cultura toma atitudes 

controversas ao tentar estabelecer sua política em realação às bibliotecas públicas. 

 
Una de las decisiones tomadas en este cuadro contradictorio de contingencia 
política, es nombrar al historiador Sergio Villalobos como director de la 
DIBAM. Villalobos había simpatizado con el golpe militar de 1973, aunque 
tiempo después se desliga de las filas golpistas y en 1990 acepta la 
designación de Aylwin poniéndose a la cabeza de la única institución cultural 
del Estado en esos años. La gestión de Villalobos fue opaca y termina con 
graves casos de malversación de fondos entre funcionarios de los mandos 
medios de la DIBAM. Villalobos se retira asumiendo la responsabilidad 
política de las acusaciones y deja el puesto de la dirección en manos de 
Marta Cruz-Coke (BRAVO, 2011, p.12). 

. 

 Ao assumir a DIBAM em 1993, Marta Cruz-Coke empreendeu uma série de 

modificações para expandir a rede de bibliotecas, ao mesmo tempo em que busca inserir 

novas ações para transformar o quadro das bibliotecas funcionando, muitas vezes como meros 

depósitos de livros, para convertê-las em equipamentos culturais pulsantes no seio da 

comunidade. O trabalho de Cruz-Coke expande-se no governo seguinte, Eduardo Frei (1994-

2000): 
Con la dictadura militar el aparato estatal se había apartado de la comunidad 
y sus actividades, y reestablecer los nexos de comunicación y participación 
con las personas sería una de las tareas mandantes del período. La DIBAM 
entonces adopta como un eje estratégico central de su política de apertura, la 
incorporación de las comunidades en el trabajo cotidiano de las bibliotecas 
públicas hacia la ciudadanía, y en 1996 introduce el programa de 
Mecanismos de Gestión Participativa que marcaría el principio de los 
cambios necesarios para democratizar las mecánicas de trabajo y de relación 
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de las bibliotecas con su entorno y en su dominio interno ((BRAVO, 2011 p. 
15). 

 

A necessidade de políticas públicas em cultura no país foi acrescida porque a violência 

e a pobreza se acentuaram na década de 1990. O país tinha um dos melhores Índices de 

Desenvolvimento Humano da América do Sul, porém apresentava indicadores de degradação 

na qualidade de vida. Nesse contexto, uma pesquisa do International Adult Literacy Survey 

(ILAS) apontou que a maioria dos adultos chilenos não compreendia textos simples (CHILE, 

2015), constatação reiterada por outro estudo, desta vez, produzido por uma agência chilena, 

em 2010. Fato que levou os governantes do Chile a se preocupar em elaborar diretrizes mais 

profundas para as políticas públicas em leitura. 

Em 1993 é criado o Conselho Nacional de Cultura e das Artes (CNCA) do Chile no 

governo do presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006).  Esse conselho atua como um 

órgão de primeiro escalão do governo voltado principalmente para as atividades artístico-

instrucionais da população chilena e coordena as políticas públicas em leitura, ressalta-se que 

nessa ocasião a DIBAM integra exclusivamente o Ministério da Educação. O CNCA e a 

DIBAM realizam inúmeras parcerias, visando o incentivo a leitura e por meio dessa parceria 

surgem as atuais políticas públicas voltadas para o livro, leitura e biblioteca. 
   

From its 2002 inauguration, BiblioRedes has been a  protagonist of the 
Campaña Nacional de Alfabetización Digital (National Campaign of Digital 
Alphabetization) that promotes the  Government to instruct to the citizenship 
in the new digital  technologies. Another successful program with many 
users is DIBAM's is BiblioMetro, a system of lending kiosks in the subway  
stations (CUEVAS, 2010, p.65). 

 

Desse modo, a política instituída por Cruz-Coke para as bibliotecas públicas insere tais 

equipamentos culturais no século XXI, pois demonstra a preocupação em associar o modo de 

desenvolver a leitura tradicional com os novos modos de ler, fortemente influenciados pelas 

tecnologias digitais. 

A principal de suas realizações foi criar uma rede de 358 bibliotecas associada aos 

infocentros em todo o país. Foi a primeira grande unificação do sistema de bibliotecas até 

então na história chilena, sob a égide das Tecnologias de Informação e Comunicação (SINAY, 

2006). 

 No ano de 2003, o Chile tem uma iniciativa inovadora ao instalar uma biblioteca 

pública no meio do centro comercial de Santiago, dentro de um shopping center. Ela foi 

chamada de “Biblioteca Viva” remetendo ao lema da UNESCO sobre o novo paradigma de 
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biblioteca. Hoje, as bibliotecas vivas constituem uma espécie de rede dentro da rede, ou seja, 

um sistema de bibliotecas específico de equipamentos culturais com livros e outros bens 

culturais para diferentes públicos sempre lotadas em meio a espaços comerciais para trazer o 

público de clientes das lojas, trabalhadores e a própria comunidade em geral. 

Figura 8 - Biblioteca Viva no centro de Santiago 

Fonte: Biblioteca Viva (2011) 
 

 No primeiro mandato em que ocupou a presidência do Chile, entre 2006 e 2010, 

Michele Bachelet realizou várias iniciativas em prol das políticas públicas em incentivo do 

livro e da leitura. Em 2006, a presidente desenvolve um ambicioso plano plurianual de leitura 

com o fito de integrar as bibliotecas em uma rede inclusiva da população de todos os 

seguimentos sociais.   

 Essas iniciativas foram mantidas pelo sucessor de Bachelet: Sebastián Piñera (2010 a 

2014) embora suas iniciativas tenham ficado muito restritas a integração digital das 

bibliotecas, o que foi criado no mandato de Ricardo Lagos. O quadro 4, apresentado ao final 

desse capítulo, sintetiza a evolução do tratamento da cultura pelo Estado chileno dividido em 

três fases: a primeira relacionada a ação cultural do Estado entre 1810 a 1960, a segunda das 

políticas culturais de 1960 a 2010 e a terceira de 2010 até os dias atuais. 

Não obstante, tem-se como importante elemento para a discussão sobre a BP na 

América Latina trazer um detalhamento maior sobre a história da biblioteca pública no Chile, 

o que contribuirá com as discussões finais desse trabalho. 
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5.1.1 Bibliotecas Chilenas 
 

 Conforme o site da DIBAM a história do acesso público ao livro e a leitura mediado 

pela biblioteca pública surge no Chile no ano de 1873, com a fundação da Biblioteca de 

Santiago Severín de Valparaíso, que desde o ano de sua fundação até o ano de 1920 configura-

se na única biblioteca pública do país.  

Em 1929 a DIBAM é criada e tem dentre outras atribuições, o papel de impulsionar as 

políticas de concepção e manutenção de bibliotecas públicas no Chile, o que significa um 

grande avanço para a época, em se tratando do cenário político e social da América Latina. De 

acordo com o referido site  “el Estado asumía un rol abiertamente protagónico y comenzaba la 

organización de las diversas bibliotecas existentes a la fecha”. O desafio da DIBAM logo após 

sua criação esteve voltado para os altos índices de analfabetismo registrados no país. 

 
Asimismo, los altos niveles de analfabetismo dificultaban la recepción de 
una biblioteca como una medida de alto impacto social. Surgió entonces la 
motivación estatal paternalista, la noción de un Estado civilizador, y dentro 
de esta la organización y mejora de las bibliotecas, las grandes reformas 
educativas y las campañas sanitarias. (SISTEMA NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, [2016]) . 
 
 

Esse caráter inerente às bibliotecas públicas, que é o de contribuir para melhorar as 

habilidades leitoras das pessoas, por vezes é confundido com o papel da biblioteca escolar. A 

biblioteca pública, segundo o Manifesto da Unesco (1994) deve fornecer as condições básicas 

para a aprendizagem contínua para a tomada de decisões e o desenvolvimento cultural dos 

indivíduos, ao passo que a biblioteca escolar é primordialmente o espaço onde estudantes 

devem encontrar, prioritariamente, o apoio para suas pesquisas escolares. 

  Mas, ainda tratando dos avanços da DIBAM no Chile, registra-se que em 1978 é 

criada a Coordenação Nacional de Bibliotecas Públicas, órgão responsável por promover a 

ampliação das bibliotecas públicas em todo o país. No entanto, a metodologia de criação e 

implementação de tais equipamentos culturais não estavam relacionados com o que, na época, 

foi concebido como uma biblioteca moderna: a infraestrutura não era adequada, a equipe não 

tinha a formação necessária e as coleções não estavam relacionadas com as necessidades e 

interesses dos leitores. 

 No ano de 1993, a Coordenação torna-se a Subdireção de Bibliotecas Públicas, 

momento em que ocorrem mudanças profundas no sentido de construir políticas de 

bibliotecas, assim descritas no site da DIBAM: 
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Dentro de ellas, las palabras claves pasaron a ser "participación" y 
"planificación". Al mismo tiempo, la incorporación de la Misión de la 
Biblioteca Pública y la Planificación Estratégica se transformaron en los ejes 
articuladores de la gestión del sistema. Al interior de las bibliotecas, su 
desarrollo fue orientado a la integración de la ciudadanía, a la calidad de la 
atención y a la modernización y creación de servicios novedosos e 
integrados, lo cual se expresó en proyectos orientados a incorporar a la 
comunidad en su gestión y a llevar el libro y la lectura más allá de sus 
espacios físicos. (SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, 
([2016])  
 
 

A modernização das bibliotecas públicas e a criação de novos espaços deste tipo é uma 

das iniciativas de maior destaque que a DIBAM tem implementado por meio do, agora, 

Sistema Nacional de Biblioteca Pública. Há em curso, um programa de grande escala 

territorial em curso no país: O Programa de Construção de Bibliotecas. Pretende-se beneficiar 

todas as comunidades chilenas, trazendo cultura, livros, acesso a novas tecnologias e 

conectividade em todo o Chile.  

Há um importante compromisso público feito em 21 de Maio 2006, quando o governo 

da presidente Michelle Bachelet, em seu primeiro mandato, afirma que a cultura, a promoção 

da leitura e do leitor  as questões de leitura digital devem encontrar a biblioteca pública como 

um suporte para atender a este objetivo. 

O Programa de Construção de Bibliotecas destaca a ocupação das Bibliotecas 

“Comunales” e Regionais. Tal proposta existente desde 2007 tem recurso destinado de 10 

milhões de pesos, ou seja: US 14.122.76 aplicados para os municípios construirem e 

equiparem os espaços, além da adquisição das coleções.  

As etapas da execução dos projetos devem garantir e assegurar um alto nível a 

qualidade da estrutura e do modelo de biblioteca pública contemporânea “donde se promueve 

la participación de la comunidad en un espacio abierto a la lectura y las expresiones artísticas 

en general”. (SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ([2016])  

O país ainda conta com as Bibliotecas Regionais, exemplo reconhecido de bibliotecas 

contemporâneas, que desde 2008 são implantadas, com o investimento em torno de 1.200 

milhão de pesos. Para tornar real essas conquistas, no campo da biblioteca pública no Chile, a 

DIBAM mantém acordos e convênios com os governos regionais para a construção de futuras 

bibliotecas, donde conclui-se que de fato há no governo a preocupação em manter as 

bibliotecas públicas a serviço do uso coletivo, indistintamente, conforme a UNESCO 

preconiza. 

De acordo com o site da DIBAM, até o ano de 2014 registram-se um total de 455 
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bibliotecas públicas instaladas e funcionando. 

Há um modelo distinto de biblioteca em funcionamento no Chile denominado de 

Bibliotecas Vivas. Essas bibliotecas têm como característica fundamental a instalação e 

funcionamento em shopping center. São as primeiras com essa configuração na América 

Latina e é um projeto concebido pela Fundación La Fuente e Plaza Shopping, Rl Mercurio e 

empresas privadas. As Bibliotecas Vivas são certificadas pelo Comitê de Subsídios Culturais, 

portanto, são bibliotecas que tem o caráter público de acesso ao livro, mas são criadas e 

mantidas pela iniciativa privada e não pelo estado. 

É importante trazer à cena o importante papel da Fundación La Fuente e sua relação 

com as Bibliotecas Vivas no Chile: 

 
[...]es una institución privada sin fines de lucro creada en el año 2000, con el 
fin de promocionar e implementar iniciativas educacionales y culturales que 
beneficien, principalmente, a sectores de escasos recursos en Chile. Esta 
institución diseña e implementa proyectos en torno al libro y la lectura, con 
un énfasis en la creación de bibliotecas y centros culturales. Así, Fundación 
La Fuente desarrolla proyectos de bibliotecas escolares abiertas a la 
comunidad; mejora bibliotecas públicas municipales; diseña y administra 
bibliotecas en centros comerciales (Biblioteca Viva) y equipa bibliomóviles 
y bibliotecas comunitarias, todo bajo el sello de su programa CLM: Creando 
los Lectores del Mañana. (FUNDACIÓN LA FUENTE, 2014)   

  
 

Até o ano de 2014 registram-se onze Bibliotecas Vivas espalhadas pelo país 

possibilitando o acesso a materiais de leitura, expressões culturais e espaços abertos para a 

comunidade, entre outros benefícios, para os setores e público que geralmente encontram-se 

distantes do circuito cultural. Por fim, apresentam-se na tabela 2 as etapas do 

desenvolvimento das políticas culturais no Chile, 1810 a 2010. 
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Tabela 2 - Etapas do desenvolvimento das políticas culturais no Chile, 1810-2010 

PERÍODO 
 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

Etapa da ação cultural do 
Estado (1810-1960) 

1810-1910 Etapa fundante. Missão civilizadora do Estado, educação popular básica, obrigatória. 
Patrimonialismo e patrocínio estatal. 

1910-1930 Criação dos primeros organismos administrativos 
nacionais de fomento e promoção da cultura. 
Patrocínio estatal estatal. Indústria de desenvolvimento cultural, desenvolimento de politics. 
Patrocínio estatal. 

1930-1960 Democratização da cultura no contexto de 
polarização política. Enfâse em questões básicas. Cultura como 
subsetor de Educación. 

Etapa das políticas culturais  
(1960-2010) 

1960-1970 Democratização da cultura no contexto de 
polarização política. Enfâse em questões básicas. Cultura como 
subsetor de Educación. Cultura como tema 
central para o Estado, primeras «Políticas 
Culturais» se anunciam. 

1970-1990 Época de profundos mudanças, desde a extrema 
politização nos los anos 70 até concepções mais tecnocráticas nos anos 1990.  Cultura como 
subsetor da Educação. 

1990-2010 Organismos centralizados de administração 
cultural do Estado (CNCA), concurso público para aplicação de verbas, leis de doatações 
modais, subsĩdios para a oferta, transferências diretas. 
Balanços. Grande desenvolvimento de leis para o setor. 

Etapa de políticas públicas 
em cultura. (2010-...) 

2010 Industrias criativas, desenvolvimento de cultural public policies, leis de patrocínio, subsídio 
para a 
demanda. Contabilidade e  Avaliação Integral. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Faundéz (2012, p.147)
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5.2 A COLÔMBIA: CULTURA E EDUCAÇÃO 
 

Na Colômbia, o marco inicial do desenvolvimento das políticas públicas no campo da 

cultura é remetido ao século XVIII, no ano de 1777, quando o vice-rei Manuel De Guirior 

consegue da coroa o direito de fundar a Biblioteca de Bogotá obtendo os livros da biblioteca 

dos jesuítas expulsos pela Espanha e dos seus territórios coloniais. Com 4000 exemplares, a 

biblioteca teve como primeiro diretor um fidalgo, don Manuel del Socorro Rodriguez 

(LOPEZ, 1994, p.166). 

 Pouco depois, no ano de 1783 é iniciado um projeto cultural considerado de grande 

importância: a Real Expedição Botânica, projeto pedagógico, social, científico liderado pelo 

pesquisador espanhol José Celestino Mutis, que conforme Bravo (2008, p.120) voltava-se 

para uma abordagem da flora e geografia da Colômbia, contudo essa proposta foi mais longe, 

chegando para o aprofundamento e conhecimento de um mundo que foi descoberto. Tem-se 

como resultados dessa expedição a criação do Observatório Astronômico e um herbário com 

mais de vinte mil plantas classificadas, que compoem o patrimônio gráfico e cultural do país. 

Já no século XIX o país concebe a primeira universidade fundada pouco depois da 

independência colombiana. Quem organizou a Universidade Central da República foi o vice-

presidente da Grã-Colômbia, Francisco de Paula Santander. A referida instituição de ensino 

superior de caráter público, contava na época com sedes em Bogotá, Caracas e Quito e 

começou a funcionar por volta do ano de 1830.  

Figura 9 - Biblioteca Nacional da Colômbia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander
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Além desse importante avanço no campo da educação do país, a fundação do Museu 

Nacional em 1823 veio contribuir para que o país constitua uma medida significativa no 

campo das políticas culturais, visto que esse museu foi um dos primeiros do gênero em toda a 

América Latina e seu principal objetivo é a preservação da memória social colombiana, pois 

nele encontram-se guardados objetos que imortalizaram os fatos da independência da Grã-

Colômbia. Desse modo, é inegável perceber a intenção política da promoção de novas formas 

de lidar com a cultura e a educação no país. 

Os passos mais consistentes para modernização econômica e cultural da Grã-

Colômbia, nesse período, são encontrados no governo de Aquileo Parra Gómez, o que se 

verifica nas últimas décadas do século XIX. O presidente Aquileo Gómez era um liberal 

radical, conhecido por desafiar as oligarquias, bem como por propor grandes obras no 

transporte a fim de tornar o seu país mais competitivo no cenário internacional. 

 É válido lembrar que o elemento principal dos liberais radicais busca a defesa do 

federalismo, ou seja, nesse sistema político as organizações políticas (estados, províncias) ou 

grupos se unem para formar uma organização mais ampla, contudo, mantém-se a autonomia 

dos estados, províncias ou grupos integrantes. 

A República colombiana caracterizava-se de fato como unitária, contudo, no coração 

do projeto de Aquileo Gómez estava o desenvolvimento de uma política pública de educação 

universal, gratuita e laica, elementos incomuns nos sistemas educacionais existentes na 

América Latina, embora as ideias artísticas e culturais continuassem muito presas aos cânones 

europeus, principalmente aos franceses. A moda, os escritores e as concepções estéticas eram 

quase que inteiramente copiadas pelos colombianos. Porém, foi também nessa época que 

floresceram grandes escritores colombianos com projeção nacional e internacional, como 

María Josefa Acevedo de Gomez, a primeira mulher a tornar-se escritora profissional no país. 

 Em 1886, um novo governo conservador frustra por um bom tempo as políticas 

públicas progressistas de Aquilano Gomez, principalmente tornando a educação pública não 

obrigatória e dirigida pela Igreja Católica.  

O início do século XX trouxe significativos progressos como as reformas educacionais 

e projetos culturais especialmente relacionados com a proteção do patrimônio de lugares 

históricos e em 1929 destaca-se a criação de uma rádio cultural ligada à Biblioteca Nacional. 

 Os anos trinta do século passado são de significada importância para a educação e 

cultura no país já denominado de Colômbia, pois em 1930 inicia-se a chamada República 

Liberal (1930 a 1946) que introduz mudanças de pensamento, iniciando um processo de 

modernidade política, com destaque para a reforma da Biblioteca Nacional que passa a 
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abrigar também o Arquivo Nacional. Outras instituições culturais são criadas nessa ocasião: a 

Biblioteca Aldeana, a extensão cultural da Universidade Nacional da Colômbia, as feiras de 

livro e a Rádio Difusora Nacional. (BRAVO, 2008, p.122). 

Esse cenário de efervescência cultural é acrescido pela contribuição do francês Paul 

Rivet, um estudioso dos povos indígena e por meio de  suas pesquisas surge a necessidade da 

criação, em 1942 do  Instituto de Etnologia da Colômbia. Registra-se ainda o trabalho 

editorial que teve especial atenção do governo com a publicação de periódicos como a Revista 

das Índias – organismo de difusão de escritores e pesquisadores colombianos. 

Entre 1946 e 1953 o Partido Conservador volta ao poder, período considerado por 

alguns historiados como um dos momentos mais críticos da história do país, pois deixou 

sequelas profundas, tendo referência principal o dia 09 de abril de 1948, conhecido como "A 

Bogotazo" com o assassinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal deflagrando revoltas 

verificadas na capital e em outras regiões como visto a seguir: 

 
En el período de los dos presidentes conservadores y los dos liberales: 
Alberto Lleras Camargo, Guillermo Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael 
Pastrana, en Colombia se desarrolló lo que podría denominarse una “política 
cultural” cuyo momento culminante fue la creación en 1968, mediante 
decreto-ley 3154 del Instituto Colombiano de Cultura (COCULTURA) em el 
gobierno de Carlos Lleras Restrepo. (BRAVO, 2008, p. 125). 

  

Do mesmo modo como ocorrido em outros países atingidos pela ditadura na América 

Latina, a Colômbia padeceu das mazelas da censura e do controle dos direitos civis, contudo, 

a resistência das pessoas comprometidas com os avanços na educação e cultura contribuiu 

para algumas conquistas nessa área, mesmo sob um cenário adverso. Desse modo, o 

COCULTURA impulsionou as políticas culturais no país, agrupando diversos organismos do 

campo da cultura e educação que se encontravam dispersos e, no ano de 1974, é elaborado o 

Plano de Cultura tendo o poeta Jorge Rojas à frente do Instituto. O referido plano propôs a 

criação do ministério da cultura. 

A preocupação com o processo de construção de políticas públicas torna-se evidente 

no ano de 1978 quando ocorre a Conferência Intergovernamental Sobre Políticas Culturais na 

América Latina, evento que antecede a Conferência Mundial de Políticas Culturais, realizada 

no México em 1982, importante marco no campo das políticas culturais que dentre outras 

coisas recomendava multiplicar as ocasiões de diálogo entre a população e os organismos 

culturais e também se manifestou preocupada com as diferenças sociais e econômicas 

existente entre os países do mundo e suas consequências para a paz e harmonia do planeta. 
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Ainda no ano de 1982 a literatura colombiana é celebrada mundialmente com o 

prêmio Nobel concedido ao escritor Gabriel Garcia Marques. É inegável que esta vitória 

contribuiu, na ocasião, e influencia até nos dias atuais a população e, sobretudo os jovens 

colombianos a revigorem o gosto pela leitura diante do patrício ilustre, se estabelecendo como 

um modelo a ser perseguido.  

Anos mais tarde, em 1997 é criado o Ministério da Cultura, fruto de ampla 

participação partidária e de representantes da cena cultural do país, dentre eles o autor de Cem 

anos de solidão e prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marquez, assim: 

 

[...] se presentó al congreso en 1997 el proyecto de Ley 397 que fue 
aprobado y se constituyó en la Ley General de Cultura que rige actualmente 
y dio nacimiento al Ministerio con la transformación del Instituto 
Colombiano de Cultura, Colcultura en un  organismo ministerial, lo que 
significaba para la cultura una presencia definitiva en las decisiones del 
Estado. (BRAVO, 2008, p.146). 
   

 Contudo, nesse período, o país se viu mergulhado em um grave problema social, o 

tráfico de drogas e todas as consequências que esse perverso universo promove no âmbito das 

comunidades mais carentes. Nesse contexto, a política nacional de bibliotecas públicas fez 

parte de um projeto maior do governo que assumiu um papel relevante para combater os 

problemas sociais e políticos que foram além da repressão ao tráfico, tendo alcançados bons 

resultados.  

O professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Rodriguez (2010, p.15) chama 

esse processo de escolha colombiana, abrangendo muitos projetos inovadores de combate à 

violência e a pobreza em que as políticas públicas em cultura contribuíram significativamente 

para o alcance dessa agenda positiva. 

 Para completar essa seção é válido conhecer alguns dados sobre a educação no país. 

O sistema de educação vigente no país é obrigatório e gratuito nos nove primeiros 

anos de estudo. Existem vinte e quatro universidades públicas e muitas outras privadas, sendo 

que a maioria dos cursos de ensino superior concentra-se em Bogotá. 

Por fim, destaca-se que Bogotá foi escolhida como a Cidade Iberoamericana da 

Cultura em 2007 e também Capital Mundial do Livro no mesmo ano. Dessa maneira, a 

Biblioteca é peça importante no âmbito da cultura. 

Na tabela 3 apresenta-se a síntese das políticas culturais colombianas registradas em 

cinco séculos. 
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5.2.1 Bibliotecas Colombianas 
 
 A primeira biblioteca de caráter púbico a ser criada nas colônias espanholas da 

América Latina foi instalada na Colômbia em 1777. Essa criação deu-se em função do legado 

bibliográfico deixado pelos jesuítas nos seus colégios, após a Coroa Espanhola determinar a 

expulsão desses religiosos de suas colônias.  

 Segundo o site da Biblioteca Nacional da Colômbia, a referida biblioteca foi criada 

inicialmente como uma biblioteca pública, e no ano de 1822, por ordem do vice-presidente 

general Francisco de Paula Santander, através do decreto de 12 de março, a biblioteca passa a 

incorporar as obras da Expedição Botânica do pesquisador José Mutis tornando-se desde 

então a Biblioteca Nacional do país.  

Embora o início do século XX tenha sido de grande efervencência no país, no que 

tange as bibliotecas públicas registra-se que a segunda metade do século é que revela 

inicativas concretas para tais equipamentos culturais. Assim, Jaramillo (2010, p.21) informa 

que: 
[...] el esfuerzo por la integración de la biblioteca a la vida social de la 
biblioteca pública en el país; concretamente se promulga el Decreto nº1776  
de 28 agosto de 1951, mediante el cual se da reconocimiento formal al 
Ministerio de Educación Nacional para la creación de estímulos para 
bibliotecas públicas y propone la fundación de una biblioteca pública en todo 
municipio con más de 10.000 habitantes. 
 

 A década de cinquenta representa muito para a história da biblioteca pública na 

Colômbia, pois nesse período surgem as primeiras bibliotecas públicas modernas do país, 

favorecidas pelas seguintes situações elencadas por (JARAMILLO, 2010, p.42) a seguir: 

• O governo firma convênio com a UNESCO segundo o qual em 1954 o país colocará 

em funcionamento a Biblioteca Pública Piloto de Medellin para a América Latina; 

• Criação e abertura, em 1958 do programa de formação em bibliotecología pela Escola 

Interamericana de Bibliotecología da Universidade de Antioquia. Trata-se de um 

programa universitário desenvolvido em convênio com a Fundação Rockefeller, OEA 

e Universidade de Antioquia, com um plano de estudo com ênfase marcada na 

formação social dos profissionais (Biblioteca pública e promoção da leitura); 

• Inauguração, em 1958 da Biblioteca Luis Ángel Arango, criada pelo Banco da 

República e que inicalmente foi concebida como uma biblioteca pública que sempre 

cumpriu sua função. Essa biblioteca é responsável por coordenar a rede de bibliotecas 

do Banco da República, existentes em diferentes cidades do país. 

É importante destacar que de acordo com esse último item relacionado por Jamarillo 
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revela-se um modelo diferente de funcionamento de rede de bibliotecas públicas do país, pois 

nele as bibliotecas se encontram diretamente ligadas ao Banco da República. No Brasil, têm-

se os bancos públicos e privados investindo em centros culturais que abrigam galeria de artes, 

cinema, teatro e biblioteca em um único ambiente. 

No caso da capital Bogotá e da cidade de Medellín, prospera na Colômbia, a bem-

sucedida política de implantação de bibliotecas-parque, um formato que se tornou referência 

em desenvolvimento social e enfrentamento à violência urbana. O comprometimento do poder 

público com essa estratégia, no caso de Medellín fica evidente ao se observar o valor 

investido na educação, 40% do orçamento municipal em educação e 5% em cultura. Dessa 

maneira, foi possível superar os altos índices de criminalidade pelos quais a cidade tornou-se 

notória durante a década de 1990. 

As Bibliotecas Parques Espanha (BPE), segundo Jaramillo (2010, p. 294) se constituem 

de uma complexidade relacionada à zona onde estão instaladas. São locais de alto risco e 

vulnerabilidade das condições sociais e econômicas. 
[...] el paisaje era áspero y turbulento: tierra fértil para todas las versions 
de la violencia y abundante en carencias sociales de todo orden. 
Entonces la Administración Municipal decidió intervenirlo e impulsó y 
puso a funcionar un Sistema masivo de transporte, el Metrocable, 
extensión del sistema Metro de la ciudad (JARAMILLO, 2010, p. 294). 
 

 O projeto se preocupou em dar dignidade às comunidades localizadas nesses lugares e 

o sistema de transporte via cabos (teleféricos) possibilitou uma mobilidade mais adequada 

para os moradores do entorno das aldeias, antes isoladas e controladas pelo tráfico. Além 

disso, nos arredores das BPE existe uma praça poliesportiva e o Centro de Desenvolvimento 

Empresarial Zonal (CEDEZO) que é um programa elaborado pela Alcaldía de Medellín, 

articulador de iniciativas orientadas para apoiar empreendimentos visando a “generación de 

ingresos, el desarrollo y consolidación de familia y microempresas de la ciudad; 

contribuyendo al desarrollo económico del territorio en la zona de intervención en función de 

los clusters estratégicos de la ciudad. (CEDEZO, 2010) que servem de escoamento da 

economia local. Desse modo, há uma apropriação dos moradores frente a esse projeto, visto 

que as pessoas, antes ameaçadas pelas mazelas das drogas, foram lembradas e valorizadas, na 

medida em que agora são atores da dinâmica do funcionamento do parque.  

 Ao encerrar essa discussão é importante destacar que as políticas públicas só obtêm 

êxito, como visto nas BPE colombianas, caso haja envolvimento das seguintes instâncias 

como foi colocado por Garretón (2008), participação das instituições, dos agentes sociais, das 

organizações e do legislativo. 



98 
 
 

Tabela 3 - Políticas culturais na Colômbia ao longo de cinco séculos 

PERÍODO CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

PERÍODO 
COLONIAL 

1580 
 

Fundação da primeira Universidade no Reino Novo de Granada, a Universidade de São Tomás de Aquino 

1777 Fundação da Real Biblioteca de Bogotá, a primeira biblioteca real não ligada a uma ordem religiosa ou uma 
universidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO 
REPUBLICANO 

1823 Criação do Museu Nacional. Um dos primeiros desse gênero na América Latina, foi criado para conter os objetos 
ligados à luta pela independência e também obras de arte 

1850-1859 
Comissão corográfica: conjunto de geógrafos, botânicos e folcloristas que viajaram pelo interior da Colômbia 
registrando a vegetação, o relevo e os costumes locais. Foi muito importante por ter sido a primeira comissão 
intelectual a documentar a cultura popular colombiana 

1883 
 Princípios de incentivo à cultura estabelecidos na Constituição 

1929 Abertura da primeira rádio nacional pública voltada para a cultura, a Rádio Cultural, instalada na sede da biblioteca 
nacional em Bogotá. Mais uma vez uma das primeiras do  gênero na América Latina. 

1935 
 Reforma cultural da Universidade Nacional da Colômbia 

1938 
 Criação do Arquivo Nacional da Colômbia, sediado primeiramente na Biblioteca Nacional em Bogotá 

1940 Criação de vários salões visuais no interior do país. Esses salões tinham o intuito de divulgar as pinturas mais famosas 
dos museus nacionais e também apresentar obras de arte produzidas por pessoas locais 

1942 Fundação do Museu do Homem, o museu de etnologia da Colômbia que era referência em arqueologia e no estudo dos 
povos ameríndios em todo o mundo 

1968 Surgimento do Colcultura, o Instituto Colombiano de Cultura, que passa ter a primazia da elaboração de políticas 
culturais 

1974 Conclusão do Plano de Cultura do Colculura 
1978 Conferência Intergovernamental  sobre políticas Culturais e na América Latina e no Caribe 

1986 Plano Nacional de Reabilitação: políticas culturais como parte de um projeto nacional de combate ao narcotráfico e à 
miséria 

1997 Criação do Ministério da Cultura. Após, pelo menos, duas décadas de luta pelo estabelecimento de um ministério 
voltado para a administração dos bens e serviços culturais públicos, a Colômbia finalmente cria o seu “Minc”. 

2007 Bogotá é escolhida como capital mundial das bibliotecas. 
2010 Lei de Bibliotecas 

Fonte: Elaborado pela autora.
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5.3 O BRASIL: CULTURA E EDUCAÇÃO 
 

A proposta do trabalho investigativo visa o interesse de acompanhar os países vizinhos 

com o fito de usufruir experiências positivas. Por esta razão, há uma maior ênfase nas 

questões sobre educação e cultura do Brasil, pois este é o marco inicial da pesquisa da autora, 

notadamente no estado da Bahia. Desse modo, há de se compreender que o nível de 

detalhamento discursivo será maior para tratar das questões que tangenciam e envolvem, 

sobretudo, a biblioteca pública. 

No Brasil Colônia, até sua elevação à categoria de Reino Unido em 1808, pouco foi 

investido no campo cultural, observa-se que o cenário político cultural da Europa por ocasião 

da descoberta do Brasil, em 1500 era conturbado e havia uma forte crise política, religiosa e 

econômica que atingiu os países ibéricos e teve como consequência uma intensa intolerância 

religiosa que transformou o perfil do velho continente:  

 
A Inquisição foi um instrumento de especulação econômica, que favoreceu 
tanto a igreja quanto o Estado. A perseguição aos cristãos-novos, portanto 
não era apenas de cunho religioso. Estes, ligados tradicionalmente ao 
comércio e demais atividades financeiras rentáveis, constituíam alvo perfeito 
para objetivod do Santo Ofício que praticava confisco de bens como punição 
pelo crime de “judaísmo ou práticas judaizantes” [...]. A configuração 
europeia redesenhou os contornos da jovem col|ônia portuguesa [...]. Aqui a 
Inquisição teve como principal área de atuação as regiões mais prósperas, 
onde se econtravam grandes fortunas. (CARVALHO, 1999, p.16). 
 
 

 Nesse contexto, acrescenta-se que a tarefa de educar os colonos e gentios foi entregue 

às ordens religiosas que chegam ao Brasil em 1549, com a vinda dos padres da Companhia de 

Jesus que se inspirava nas organizações militares e pretendia ser uma máquina de guerra 

contra o luteranismo e o calvinismo (CARVALHO, 1999). 

 A autora acrescenta que em 1580, Portugal encontrava-se sob o domínio da coroa 

espanhola e, apesar dos acordos firmados, viu que a perseguição do Santo Ofício se 

recrudescida, não só no território europeu, mas também em suas colônias. A imprensa, que 

despontava, sofria censura feroz e estava exposta a outros tipos de dificuldade de ordem 

prática, a exemplo da escassez do papel, sua principal matéria-prima. 

 
A invenção do tipo aumentou, sobremaneira, a demanda pelo impresso. Do 
manuscrito pacientemente feito nos conventos e mosteiros aos livros 
prensados em maior quantidade, moveu-se intensa ação transformadora. [...] 
destinava-se a determinado segmento social. As classes mais abastadas 
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exigiam exemplares cada vez mais ornados, o que fazia com que o livro se 
constituísse em verdadeira obra de arte. A presença destes exemplares em 
uma biblioteca particular era sinal inequívoco de poder, riqueza e cultura. 
(CARVALHO, 1999, p.18). 

 

 Contudo, a revolução científica e cultural que se processa na Europa nessa ocasião e se 

estende até o século XVIII contribui para a ampliação do comércio livreiro e, 

consequentemente, o livro passa gradativamente a ser um objeto de consumo e não mais um 

objeto sacralizado e ao lado dos periódicos reforçam as suas funções e conceitos 

informacionais. 

 Apesar de todos os avanços no campo da produção e distribuição do conhecimento 

verificado na Europa e, nesse sentido, Portugal registra avanços no campo da tipografia, no 

Brasil a Inquisição e o estabelecimento da mesa censória apertavam o cerco de entrada de 

livros na Colônia. 

 Registra-se um lamentável fato ocorrido em 1747, quando Antônio Isidoro da Fonseca 

tenta abrir uma oficina tipográfica e consegue inclusive imprimir um livro: Relação da 

entrada que fez d. Antônio do Desterro Malneyro bispo do Rio de Janeiro – que conforme 

Carvalho (1999, p. 37) se conhcem cinco ou seis exemplares e mais um ou dois folhetos. 

Nesse mesmo ano é decretada a ordem régia que impede a impressão no Brasil Colônia. 

 Assim, os livros chegavam ao Brasil contrabandiados ou na bagagem de poucos 

letrados que tinham autorização para sua leitura. 

 

Através de depoimentos à vistação inquisitorial, descobriram-se alguns 
leitores e possuidores de livros proibidos pelo Index, como Paula Siqueira, 
que fazia questão de ler para grupos, em voz alta, o livro Diana, de Jorge 
Montemayor. [...] Mas predominavam as obras devacionais, sobre a vida de 
santos e livros de orações; e didáticos, como gramáticas. Também foi 
proibido por Pombal o livro de Bento Teixeira, autor que chegou a ser 
perseguido pela Inquisição. (CARVALHO, 1999, p. 46). 
 

 Os ideais do Ilumismo de centralidade da ciência e da racionalidade crítica que recusa 

os dogmas e as doutrinas religiosas tradicionais, estão no centro do cenário do século XVIII 

têm no livro e no acesso à leitura os maiores representantes de uma inovadora fonte de saber 

e, nesse sentido, as bibliotecas transformam-se em espaços privilegiados de leitura e reflexão, 

preservação da memória, da cultura, da vida intelectual, contudo, ainda reservada a um 

público seleto. 

 É necessário trazer à cena o fato de que a colonização do Brasil deu-se de forma 

agressiva e impositiva frente aos antigos ocupantes e moradores da terra “descoberta”. Os 
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índios antes livres forma escravizados e em muitos casos foram forçados a renegarem suas 

culturas submentendo-se ao rigor dos dogmas religiosos que os catequistas da Companhia de 

Jesus impunham ao longo da extensão do território colonizado. Isso tudo fez com que o 

próprio conceito de cultura no país ficasse por muito tempo relacionado ao modelo europeu 

de organização social deixaram silenciada e ausente da participação coletiva do Estado essa 

forma de viver e se organizar socialmente. 

 Nesse sentido, Albino Rubin, por meio de alguns questionamentos retrata o cenário da 

Colônia portuguesa: 
 
Quais as políticas para o desenvolvimento da cultura que podiam conviver 
com o obscurantismo do colonialismo português? O menosprezo e a 
perseguição das culturas indígenas e africanas; a proibição de instalação de 
imprensas; o controle da circulação de livros; a inexistência de ensino 
superior e universidades são apenas algumas das faces deste obscurantismo. 
(RUBIN, 2008, p.185). 
  

  A partir da mudança da família real portuguesa para as terras brasileiras registram-se 

avanços na vida social do país e verifica-se que aquele momento incidiu um contexto 

favorável às artes e aos conhecimentos que contribuíram para que os primeiros passos fossem 

trocados no sentido da construção de uma identidade nacional. 

No Brasil, até a elevação da Colônia à categoria de Reino Unido em 1808, é possível 

elencar os empreendimentos educacionais, sob o foco iluminista o país recebeu uma missão 

de artistas franceses que criaram a Imperial Academia das Belas-Artes, a Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios, a Imprensa e a Biblioteca Real, o Museu Real, o Teatro de São 

Carlos. 

 
Tal contexto favorável às artes e aos conhecimentos, que o Brasil conheceu 
durante a permanência de D. João e a Corte, só voltou a ganhar novos ares e 
impulsos durante o longo reinado de Pedro II, que deu continuidade à 
construção institucional inaugurada no começo do século. Por exemplo, o 
Instituto Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 18368, com apoio de 
sua revista criada no ano seguinte, funcionou importante centro de estudos e 
de estímulo à vida intelectual nacional. Ocorreram outros importantes 
investimento em equipamentos e apoios a projetos artístico-culturais, como o 
Conservatório Nacional de Música e a fundação da Imperial Academia e 
Ópera Nacional em 1857; apoio às artes plásticas com as atividades da 
Academia das Belas-Artes, etc. (BARBALHO, 2011, p.14). 

 

 Em busca de uma identidade nacional efetiva, o país vai se desenvolvendo, criam-se 

instituições de ensino superior, sendo a Escola de Medicina Cirúrgica a primeira instituição de 

ensino superior, as academias literárias, entre outras instituições que revelam os sinais de 
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valores culturais brasileiro emergindo no cenário. 

Entre as instituições em ascensão, a primeira biblioteca pública criada em 1811 na 

Bahia em Salvador (primeira capital do país) é um marco na história do desenvolvimento 

cultural do país. Para visualizar os principais marcos no campo da cultura de país em 515 anos 

de existência, observar na Tabela 5. 

Na tentativa de resgatar as trilhas por onde a história desse país instituiu marcos 

identitários, tem-se no início do século passado uma ação emblemática de um grupo de 

artistas e intelectuais reunidos no estado de São Paulo que promovem, segundo suas 

convicções, a inserção do Brasil no futuro, por meio de novas linguagens artísticas e poéticas 

realizaram a Semana de Arte Moderna de 1922. Embora muito criticados à época, esse grupo 

de artistas composto por Osvaldo de Andrade, Anita Malfati, Tarcyla do Amaral, Mario de 

Andrade, entre outros, contribuíram com um novo olhar para os costumes do país. Santos 

afirma que: 

 
 
É importante referir também que a realização da Semana de Arte Moderna 
de 1922 teve um papel fundamental, tanto ao trazer a questão cultural para 
os temas nacionais quanto pelo surgimento de grandes artistas, que muito 
influenciaram os rumos da cultura e das políticas culturais brasileiras. É a 
partir dessa época que tem início um intenso debate sobre a cultura 
brasileira. (SANTOS, 2009, p. 1). 
 

 Aqui se destaca a contribuição de Mário de Andrade no processo de criação de um 

perfil nacionalista da população brasileira.  

 
Mário de Andrade foi quem desenhou nosso Iphan nos anos 30, que deu às 
suas ideias míticas uma forma institucional. Foi ele quem estabeleceu as 
balizas antropológicas e estéticas para a preservação da diversidade cultural 
brasileira. Pensou um modo de conservar a memória que a tornava viva, 
tirando o patrimônio das gavetas e botando ela nas ruas, no atrito vivo da 
multidão, fazendo objetos sagrados experimentarem da incerteza do 
cotidiano. Autor de teorias e peças literárias que mostraram à nossa 
imaginação como poderíamos nos tornar aquilo que já éramos. E éramos, 
sem saber, uma cultura verdadeiramente brasileira. Mas tínhamos receio e 
preconceito de ser, medo da nossa afirmação, de nossa identidade de muitas 
identidades. Foi Mário, com suas fantasias, que nos libertou de nosso 
complexo de inferioridade simbólica. Grande abridor de trilhas. (GIL, 
2006).1 

  

A atuação política do escritor modernista Mário de Andrade ganha destaque quando 

assume o Departamento de Cultura e Recreação do Município de São Paulo entre os anos de 

1 Discurso do ministro Gilberto Gil durante a solenidade da Ordem do Mérito Cultural 2006. Brasília, 
8 nov. 2006. 
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1935 a 1938 e, tanto o referido departamento quanto Mário exerceram importantes 

contribuições para a construção da identidade nacional, bem como para a estruturação modo 

como o Estado mediará seu papel no campo da cultura.  

O Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo (logo em seguida denominado 

apenas de Departamento de Cultura) foi criado por meio do Ato municipal n. 861 de 30 de 

maio de 1935, seguido pelo Ato municipal n.1146, de 4 de julho de 1936. Tratava-se de um 

órgão ligado diretamente à prefeitura da cidade e o prefeito, por sua vez era amigo do grupo 

que veio a ser gestor do Departamento. 

Ao ser convidado a assumir a Departamento de Cultura (DC) Mário vislumbra a 

possibilidade de contribuir para a configuração de um novo Brasil, um país que se 

estabelecesse além dos limites das grandes cidades, que contemplasse os mais variados 

saberes e fazeres existentes nas nossas extensões territoriais e, com essa visão seria possível 

construir uma cultura que pertencesse a todos os brasileiros. 

Segundo Santos (2012, p. 170) essa noção de pertencimento atrelada ao processo de 

construção do espírito nacionalista é fortalecida por Mário de Andrade porque ele ao observar 

o popular como fonte de “sabença” sobre o Brasil diagnostica o risco que as manifestações 

culturais corriam num momento de grandes mudanças sociais, econômicas e políticas que 

ocorriam nas primeiras décadas do século passado. A paulicéia crescia muito e com esse 

crescimento chegavam os imigrantes estrangeiros, o que poderia colocar em risco a cultura 

nativa. Essa preocupação se manifesta, sobretudo, depois que Mário realiza uma série de 

viagens pelo país. 

 Atuando no DC, Mário desenvolveu dois projetos: Sociedade de Etnologia e Folclore 

(SEF) e outro - Missão de Pesquisas Folclóricas (MPF), concebidos com o objetivo de 

resguardar a cultura brasileira. 

 
São projetos de nítido cunho político e que persistem na atualidade, como as 
bibliotecas infantis, que pretendiam estimular o hábito da leitura em 
crianças. A biblioteca circulante (ônibus-biblioteca) tinha como objetivo 
levar livros a populações sem acesso a esse material, em lugares remotos da 
cidade [...]. Também pretendia oferecer através das bibliotecas populares, em 
bairro de baixa renda, livros, cursos e palestras. Esse projeto não chegou a 
ser implementado. Entretanto, ressalta-se o caráter político da tentativa de 
ampliar a oferta de cultura e erudição das populações menos abastadas 
(SANTOS, 2012, p. 174). 

 

 Na sua gênese, o DC, conforme Santos (2012) “envolveu um grupo político que desde 

a década de 20 militava em projetos de vanguarda na educação, nas artes e na cultura em São 
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Paulo” (SANTOS, 2012, p. 71-2). Ao lado de outros atores sociais e políticos, lutou pelo 

estabelecimento da universidade pública no Brasil tendo papel fundamental em 1934, na 

criação da USP, que também manteve contato com o Departamento de Cultura. 

 É importante observar que nessa experiência do DC registram-se avanços no campo da 

produção e acesso aos bens simbólicos, sobretudo, se verificarmos a estrutura do próprio 

órgão estabelecido em cinco divisões: 
 

Tabela 4 - Estrutura da Divisão de Cultura Do Município de São Paulo 1935 – 1938 
 

DIVISÃO RESPONSÁVEL 
Documentação Histórica e Social Sérgio Milliet 
Bibliotecas Rubens Borba de Moraes 
Educação e Recreio Nicanor Miranda 
Turismo e Divertimentos Públicos Nino Gallo 
Expansão Cultural Mário de Andrade 

Fonte: Adaptado de Souza (2012) 
  
  

 É possível perceber a efervescência política e cultural que o DC propôs como 

experimento de política cultural ao município de São Paulo a partir das ações destinadas às 

bibliotecas. A Biblioteca Municipal de São Paulo propõe e realiza projetos envolvendo 

bibliotecas infantis, circulantes e populares. A frente desse processo inovador estava Rubens 

Borba de Moraes, bibliotecário e bibliófilo e amigo do diretor do DC.  

 
Após diagnosticar o triste estado das bibliotecas brasileiras, Rubens Borba 
de Moraes propôs a adoção de métodos modernos e racionais de 
biblioteconomia inaugurando-a no país [...] além de flexibilizar seu horário 
de funcionamento para adaptá-las ao tempo livre da população trabalhadora 
[...] e disponibilizar para o público usuário monitores treinados para 
ministrar as orientações necessárias, elevando seu interesse pela leitura 
(BARABATO Jr., 2004, p. 164-165; 168). 
 

 O responsável por traçar políticas de bibliotecas no âmbito do DC empreendeu 

esforços para modernizar os serviços bibliotecários e preocupou-se com a implantação de 

técnicas de organização e recuperação de informação bibliográfica, pois a própria Biblioteca 

Pública Municipal ainda não seguia as normas de catalogação e classificação da época. 

Contudo, o maior destaque relacionado às bibliotecas do DC é apresentado por Raffaine 

(2001, p.68) “de todas as iniciativas culturais do DC, talvez a de maior sucesso de público foi 

a Biblioteca Infantil (BI)”. 

 Quanto às bibliotecas circulantes, elas possuíam como público alvo, adultos não 

freqüentadores de bibliotecas, e conforme Mello (2006, p.76) “a circulante consistia num 
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furgão com estantes adaptadas às laterais da carroçaria”. Uma idéia simples: o livro chegaria 

aonde houvesse leitores potenciais que não costumavam ir às bibliotecas. O modelo foi 

baseado nos formatos norte-americanos e franceses e consistia em adaptar veículo cedido pela 

Ford, conforme Barbato Jr., (2004, p. 170), no entanto, esse projeto não foi adiante e foi 

desativado logo depois de implantado. 

Do mesmo modo, as bibliotecas populares foram imaginadas para atender aos bairros 

operários de modo a fornecer além de livros, outras atividades como ministrar cursos de 

difusão cultural e palestras, ações que se encaixavam com a estratégia do prefeito voltada para 

integrar a população estrangeira nacionalizando-a por meio da cultura, no entanto, tal 

proposta não saiu do papel. (MELLO, 2006, p.76). 

A equipe do DC pretendia que as experiências empreendidas alcançassem o interior do 

estado de São Paulo e que fossem para além dessas fronteiras atingindo outros estados 

brasileiros, “primeiramente São Paulo e depois todo o Brasil seria transformado pela cultura”, 

conforme Raffaine, (2001, p. 35); e ocasião, o DC experimentou o reconhecimento do seu 

trabalho fora do país, visto como um órgão importante a promover ações no campo da cultura: 

 
De maneira um tanto audaciosa as propostas da instituição paulistana se 
projetaram junto a várias administrações municipais, chegando a influir na 
configuração de órgãos com semelhantes atribuições. Trata-se dos casos de 
Paris, Praga, Haia, Nova York e Buenos Aires. Além disso, uma série de 
opiniões encomiásticas de autores estrangeiros fora publicada pela Revista 
do Arquivo Municipal, veículo oficial de imprensa do Departamento de 
Cultura, dando uma idéia do que representava essa estratégia inovadora de 
gestão pública integrada à cultura. (BARBATO Jr,, 2004, p. 36). 
 

 Embora, o DC carregasse consigo uma proposta inovadora e empolgante 

compartilhada entre os intelectuais que estavam no seu comando, no dia 10 de novembro de 

1937 o país sofre um golpe de estado e o DC padeceu diretamente das conseqüências desse 

fato político tendo sua estrutura alterada no mês de maio de 1938 porque o prefeito Fábio 

Prado, grande apoiador do grupo a frente do DC, foi exonerado e substituído por Francisco 

Prestes Maia, dirigente que não manifestou interesse em manter a equipe e os projetos que o 

órgão desenvolvia. Prestes Maia preferiu centrar as suas ações no campo do desenvolvimento 

urbano investindo na abertura de avenidas. 

 O DC de Mário de Andrade, segundo Oliveira (2005, p.17) representa a culminação 

necessária de uma trajetória que lhe permitiu ultrapassar as teorias de uma “arte de ação” para 

as estratégias de uma “ação cultural” e, ao mesmo tempo, tem-se que Mário de Andrade e o 

grupo que esteve ao seu lado no DC “a tentativa peculiar de democratização da cultura”. 
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 Dessa maneira, fica evidente que o processo experimentado pelo DC significou um 

passo importante para se lançar as ferramentas básicas para elaborar as políticas públicas de 

cultura no país 

 
[...] Mário de Andrade e seu grupo forma dados simultaneamente, o 
privilégio e o fardo de viverem transformações que alteraram profundamente 
a sociedade nacional, num quadro mais geral de mudanças de caráter 
mundial. Desse modo, o Departamento de Cultura acaba por ser a 
convergência dos esforços e das expectativas desses intelectuais que 
expressam, a partir dos objetivos da instituição, o desejo de democratização 
não só da cultura, como da vida nacional - criação de cursos populares, 
piscinas públicas, bibliotecas públicas, preservação de documentos antigos e 
dados histórico-sociais. Mas, além desses elementos expressos, aquilo que se 
constitui na finalidade principal da empreitada: a construção da nação por 
meio da cultura independente da mediação política.  (BARABATO Jr., 2004, 
p. 11). 

 

  A partir desse formato estratégico busca-se a compreensão do processo fundador das 

PP relativas à cultura no país. É possível dizer que o DC aqueceu a temática cultura e suas 

práticas institucionalizadas, contudo, como já comentado anteriormente, o limite geográfico 

dessas ações foi a cidade de São Paulo. Não houve tempo, nem projetos para expandir as 

ações culturais para outros estados. Todavia, o mesmo governo responsável por silenciar o DC 

(o de Getúlio Vargas) se aproxima de Mário de Andrade e recebe do escritor grandes 

contribuições no sentido de constituir elementos estruturantes de uma política cultural no país. 

5.3.1 Vargas e Capanema 
 

O primeiro governo Vargas e seus 15 anos de poder (1930-1945) apresenta três fases 

distintas. Nos primeiros quatro anos (1930-1934) é caracterizado como Governo Provisório; 

em seguida Vargas assume o país tendo sido eleito indiretamente pelo Congresso para um 

mandato a ser exercido entre 1934-37, no entanto, em 1937, o então presidente imprime um 

golpe de estado e assume a nação de maneira ditatorial até 1945, período este conhecido como 

Estado Novo. 

 A efervescência política que levou Vargas ao poder em 1930, logo em seguida se 

configura em uma ameça a sua permanência no comando da nação, pois o advento paulista 

denominado de Revolução Constitucionalista exigia a saída do presidente, em virtude de suas 

atitudes autoritárias. Tais ameaças, depois de controladas fizeram com que Getúlio Vargas 

tomasse medidas no sentido de unir o país em torno do poder central, enfraquecendo as 

oligarquias estaduais, sobretudo a de São Paulo, por meio de nomeações de governadores 
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ligados ao seu projeto político. 

Nesse período é possível perceber que o Estado começa a construir instituições 

voltadas para setores onde não atuava, destacam-se ações no campo da preservação do 

patrimônio material e a regulação do emprego de parte da produção cinematográfica criando o 

Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE). (CALABRE, 2005). 

Observa-se a intenção por parte do poder em curso, de construir o sentimento de 

brasilidade entre a população. A educação e a cultura assumem, nesse contexto, um lugar de 

destaque “não é à toa, por exemplo, que a Constituição de 1937 conferiu ao Estado o 'dever de 

contribuir direta e indiretamente para o desenvolvimento cultural do país”, conforme 

(BARBATO Jr., 2004, p.47).  

Portanto, Cândido afirma que: 

 
Além disso, depois de 1930 se esboçou uma mentalidade mais democrática a 
respeito da cultura, que começou a ser vista, pelo menos em tese, como 
direito de todos, contrastando com a visão de tipo aristocrático que sempre 
havia predominado no Brasil, [...]. Para esta visão tradicional, as formas 
elevadas de cultura erudita eram destinadas, apenas às elites, como 
equipamento (que se transformava em direito) para a ‘missão’ que lhes 
competia, em lugar do povo e em seu nome”. (CANDIDO, 2006, p. 234-
235). 

 
 Para alcançar esse caráter nacionalista, uma estratégia adotada pelo Estado Novo foi 

buscar contribuições no meio intelectual e artístico do país e, nesse sentido, a criação do 

Ministério da Educação e da Saúde Pública (MES) é um bom exemplo dessa tática e que teve 

no comando da pasta por onze anos (entre 1934 a 1945) o político mineiro Gustavo 

Capanema.  

Capanema que no tempo de estudante de direito participou do grupo de “intelectuais 

da Rua da Bahia”,  grupo que também contou com Milton Campos e Carlos Drummond de 

Andrade, entre outras personalidades das letras e da política que emergiram no cenário 

nacional á Gustavo Capanema, destacou-se como um grande reformista, sobretudo dos 

currículos escolares. Assim sendo, 
 
Imbuído de ideais nacionalistas, Capanema promoveu a nacionalização de 
cerca de duas mil escolas localizadas nos núcleos de colonização do sul do 
país, medida intensificada após a decretação de guerra do Brasil à Alemanha, 
em 1942. No campo do ensino profissionalizante foi criado, através de 
convênio com o empresariado, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). Na área de saúde foram criados serviços de profilaxia de 
diversas doenças. (FGV, 2015)  
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O político mineiro nomeou para o cargo de secretário do seu gabinete o amigo Carlos 

Drumonnd de Andrade e realizou uma série de ações no campo da educação e cultura, mas um 

dos maiores legados desse ministério foi a criação do Serviço do Patrimônio Artístico 

Nacional (SPHAN) e do Instituto Nacional do Livro (INL).  

Quanto ao SPHAN, Mário de Andrade teve importante papel na elaboração do projeto 

de criação do órgão que nasce com “dupla função: a de tombar os bens de interesse histórico, 

artístico e cultural e, ao mesmo tempo, a de conservá-los. No caso do INL, o escritor 

modernista se responsabiliza pela elaboração da Enciclopédia Brasileira e do Dicionário da 

Língua Nacional. Assim: 

 
Não cabe aqui fazermos um comentário pormenorizado sobre a experiência 
do Departamento de Cultura de São Paulo ou sobre as inúmeras 
contribuições de Mário para a cultura brasileira como criador (crítico, 
músico, escritor, poeta). Destaco apenas seu papel decisivo como 
organizador do campo de intervenção dos poderes públicos no 
desenvolvimento da cultura, ação que se expressa no seu anteprojeto de 
proteção do patrimônio artístico nacional, base (que sofreu alterações 
realizadas por Rodrigo Melo Franco Andrade de forma a adequá-lo à 
conjuntura do momento) para o que se tornou o decreto-lei nº 25/37, 
redigido em 1936, a pedido do Ministro Gustavo Capanema. O anteprojeto 
apresentado é reconhecidamente inovador por instrumentos internacionais 
como a Carta de Veneza se 1964 (BOTELHO, 2007, p.6). 

  

As contribuições de Mário de Andrade para a cultura brasileira são percebidas até o 

momento presente, transcorridos mais de oitenta anos de sua participação como gestor público 

que contribuíram para a memória nacional. 

5.3.2 O Instituto Nacional do Livro 
 

Como as questões relativas ao livro, leitura e bibliotecas são de interesse direto na 

elaboração do trabalho em curso, torna-se importante conhecer a evolução do que se 

institucionalizou no país no campo das políticas do livro, leitura e bibliotecas. Dessa maneira, 

o INL é uma importante organização pública ligada ao nascimento das políticas públicas 

culturais no que diz respeito a formação de leitores e, consequentemente, uso das bibliotecas 

públicas. 

 O Instituto foi precedido pelo Instituto Cairú, criado para produzir a Enciclopédia 

Brasileira e o Plano Nacional de Educação (PNE), conforme registra Rosa, (2007, p. 91). O 

INL foi criado pelo Decreto nº 93 de 21 de dezembro de 1937. Registra-se o comentário de 

Hallwell (2005, p.392) sobre o suprimido Instituto Cairú, ao afirmar que “se tratava de um 
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órgão de pequena importância até então”. Portanto, a reestruturação que o antigo instituto 

recebeu, tornando-o Instituto Nacional do Livro fez com que o país estabelecesse os 

movimentos para institucionalizar uma política no campo da produção e circulação do livro, 

integrando-o a biblioteca pública, conforme o artigo 6º do referido Decreto:   

 

As publicações do Instituto Nacional do Livro não serão distribuídas 
gratuitamente senão às bibliotecas públicas a ele filiadas, mas se colocarão à 
venda em todo o país por preços que apenas bastem pura compensar total ou 
parcialmente o seu custo. (BRASIL, 1927) 
 

 As finalidades do INL eram quatro, conforme definidas no ato de criação: 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, 

revendo-lhes as sucessivas edições; 

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que estejam de grande interesse para a 

cultura nacional; 

c ) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a edição do livro 

no país, bem como facilitar a importação de livros estrangeiros; 

d) incentivar a organização e auxiliar na manutenção de bibliotecas públicas em todo o 

território nacional. 

 O decreto traça o papel de três seções, a Seção da Enciclopédia e do Dicionário, a de 

Publicações e a de Bibliotecas. O decreto foi assinado por Getúlio Vargas e Gustavo 

Capanema, a quem o Instituto era diretamente subordinado pela relação institucional com o 

Ministério da Educação e da Saúde Pública.  
 
A referência ao decreto de criação do INL possibilita a percepção de sua 
função na estrutura do governo Vargas no que tange a promoção da “cultura 
nacional”, como medium de forja educativa a favorecer parâmetros de 
formação da entidade e da identidade brasileiras, fornecendo subsídios para a 
instrução pública no país. Como se vê pelo interesse, por exemplo, em 
promover a produção e a circulação livreira no país e incentivar a 
organização e manutenção de bibliotecas públicas ao longo do território 
nacional. (CARVALHO, 2012, p. 546, grifos do autor). 
 

 É válido destacar a simpatia que Capanema nutria pelo grupo de intelectuais que 

assumiram o DC, pois além de Mário de Andrade, o bibliotecário Rubens Borba de Moraes 

foi convidado e aceitou comandar a Biblioteca Nacional. Posto assumido em 1945, onde 

permaneceu até os primeiros anos do governo de Gaspar Dutra, ou seja, até 1947. Também 

colaboraram com ministro, o poeta e jornalista gaúcho Augusto Meyer, que segundo Carvalho 

(2012, p. 548) foi o diretor geral do INL e teve ao seu lado o historiador e crítico literário 
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Sérgio Buarque de Holanda, que assumiu a Seção de Publicações do Instituto. 

Calabre (2005) destaca outra área que recebeu especial atenção do governo Vargas, a 

de radiodifusão, embora a primeira emissora brasileira tenha ido ao ar em 1923, a 

regulamentação, com lei específica sobre transmissões radiofônicas só foi promulgada em 

1932. “O decreto lei nº 21.111 regulamenta o setor de radiodifusão normatizando, inclusive, 

questões com a veiculação de publicidade, formação de técnicos, potência de equipamentos, 

entre outras”. Registra-se que tais serviços estavam ligados à iniciativa privada, portanto, não 

se configura em PP. Contudo, Getúlio Vargas fez uso fortemente do rádio em benefício de 

suas ações políticas. 

 É possível afirmar que Capanema contribuiu para avanços em termos de construção 

institucional para a área cultural, conforme Souza (2009, p.4) “fazendo com que a cultura 

nacional passasse para a condição superior a todas as anteriores” a partir de uma concepção de 

cultura brasileira como uma dimensão fundamental que abrigou as mais diversas expressões 

populares ou eruditas. (ARRUDA, 2003, p.180). 

 

5.3.3 Antecedentes ao Golpe e o Período da Ditadura Militar 
 

 

O grande desenvolvimento na área cultural verificado no país se deu no campo da 

iniciativa privada, entre 1945 e 1964. Na Constituição de 1946 foram introduzidas mudanças 

que trazem um caráter moderno à questão, conforme Souza (2009, p.5) “trata de direitos 

autorais e estabelece que as ciências, as letras e as artes são livres [...] reafirmando o papel do 

poder público na preservação do patrimônio”. A televisão chega ao Brasil na década de 1950 

tornando-se rapidamente um veículo de comunicação muito popular que está sob a concessão 

do Estado mas no controle de fortes grupos. Nesse período consolidam-se os meios de 

comunicação de massa: o rádio, a televisão e o cinema.  

 Calabre (2005, p.6) esclarece como foi o período do pós guerra no campo cultural: 
 
Em 1953, o Ministério da Educação e Saúde foi desmembrado, surgindo os 
Ministérios da Saúde (MS) e o da Educação e Cultura (MEC). Este é o momento 
do crescimento e da consolidação dos meios de comunicação de massa o rádio e 
a televisão. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, permitiu o retorno da 
produção de aparelhos de rádio e de equipamentos de transmissão. Ainda na 
década de 1940, o número de emissoras de rádio cresceu na ordem de 100%. Na 
década de 1950 a televisão chegava ao Brasil. No campo da produção artística 
em geral, surgiam grupos que propunham a utilização de novas linguagens, entre 
os movimentos que se destacaram temos o Cinema Novo, a Bossa Nova, o 
Violão de Rua, o Grupo Oficina, os trabalhos de Lígia Clarck e Hélio Oiticica, 
entre vários outros. 
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 Registra-se que a área cultural desde 1953 até o ano de 1985 manteve-se subordinada 

ao Ministério da Educação e Cultura. Quanto ao período desenvolvimentista de Juscelino 

Kubtscheck houve uma política de abertura ao capital estrangeiro. Com a inauguração de 

Brasília consequente deslocamento do centro político do Rio para a nova capital no centro do 

país ocorreu o distanciamento dos  artistas e intelectuais da época e falta de apoio do Estado 

para tais quetões.  

  Com o golpe de 1964 o governo militar interfere fortemente nos órgãos sob sua tutela, 

a intervenção do Estado no campo cultural é grande, sendo marca importante desse período a 

repressão e a censura, resultando no desmantelamento da grande maioria dos projetos 

culturais em andamento. Contudo, a cultura mais uma vez foi elemento importante para 

garantir a nacionalidade e o governo buscou junto a intelectuais próximos ao poder, esse 

apoio. A ditadura investiu forte e deliberadamente no desenvolvimento das indústrias 

culturais no país, conformando toda infraestrutura sócio-tecnológica imprescindível à cultura 

midiatizada. A ditadura em fase inicial foi hábil o suficiente para conviver, embora com 

tensões, com uma cultura nacional-popular de esquerda hegemônica em determinados setores 

sociais. (SCHWARZ, 1978).  

 Em 1965 é criado o Conselho Federal de Cultura (CFC) composto por 24 membros 

indicados pelo Presidente da República e de acordo com Calabre (2007, p.7) “alguns Planos 

de Cultura foram apresentados ao governo em 1968, 1969 e 1973, mas nenhum deles foi 

integralmente posto em prática”. A questão principal era recuperar as instituições nacionais, 

como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, O Instituto Nacional do Livro, 

deveriam exercer o papel de construtores de políticas nacionais para suas respectivas áreas.  

 Barbalho afirma que: 

 
A “construção institucional” do Estado militar na cultura ficou quase 
limitada às áreas de mercado restrito e dependentes de uma produção 
artesanal como a música erudita, as artes plásticas, o teatro etc. A única 
exceção é a do cinema. Com a criação em 1966 do Instituto Nacional do 
Cinema (INC) em 1969 da Embrafilme.  Mesmo assim, essas entidades 
surgem dentro de uma política de boa vizinhança com as empresas 
estrangeiras de cinema. Motivado por uma tendência “conservadora 
vacionista”, o Estado assume o papel de protetor do acervo histórico e 
artístico nacional e dos gêneros que só conseguem sobreviver com o apoio 
governamental. (BARBALHO, 2011, p.15). 
 

 Por muito tempo o MEC direcionou fortemente suas ações e recursos para a educação, 

a cultura passa a ter maior atenção a partir da criação do Departamento de Assuntos Culturais 

(DAC), no ano de 1970, através do Decreto 66.967. 
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 Em 1973, no governo do presidente Médici (1969-1974) na gestão do Ministro da 

Educação Jarbas Passarinho (1969-1974), foi divulgado um documento intitulado “Diretrizes 

Para Uma Política Nacional de Cultura”, que rapidamente foi retirado de circulação, porque 

sugerira a criação de um Ministério da Cultura, o que teria provocado divergências no interior 

do Ministério de Educação e Cultura (MEC). (COHN, 1984, p. 88).  

 Isso ocorreu provavelmente porque segundo Botelho (2007, p.13), educação vista 

como meta prioritária, preocupava-se com os processos de aprendizagem que correspondam à 

“realidade brasileira”. Ao passo que às artes cabia um papel instrumental, vistas apenas como 

recurso a ser utilizado para facilitar a alfabetização, a consciência comunitária e a recuperação 

das maneiras tradicionais de expressão do “fazer brasileiro”. 

 Em substituição a essa proposta, naquela mesma ocasião, apresenta-se o Programa de 

Ação Cultural (PAC), ligado ao Departamento de Assuntos Culturais do MEC, para o biênio 

1973-1974.  Os objetivos diziam respeito à “[...] preservação do patrimônio histórico e 

artístico, ao incentivo à criatividade e à difusão das atividades artístico-culturais e à 

capacitação de recursos humanos.” (MICELI, 1984, p. 56). 

O autor informa que a produção de espetáculos é estimulada em todo país e Calabre 

(2005) acrescenta que ocorreu a implementação de um calendário ativo de eventos nas áreas 

de música, teatro, circo, folclore e cinema. 

 Somente em 1975, no governo Geisel, o ex-militar Ney Braga na qualidade de 

Ministro da Educação e Cultura aprova a primeira Política Nacional de Cultura (PAC). Com 

Ney Braga a frente do MEC, registra-se um significativo desenvolvimento no campo da 

cultura no país, com a implantação do Conselho Nacional de Direito Autoral e do Conselho 

Nacional do Cinema, o lançamento da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, a 

reformulação da Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME), a criação da Fundação 

Nacional de Artes (FUNARTE), a expansão do Serviço Nacional do Teatro.  

 Nessa ocasião, ocorre na cidade de Salvador – Bahia o Encontro Nacional de Cultura. 

O evento realizado entre os dias 03 a 06 de julho de 1976, contou com a presença de 

importantes articuladores do meio cultural brasileiro, tais como: o ministro Ney Braga, o 

governador da Bahia Roberto Santos, o presidente do Conselho Federal de Cultura Raimundo 

Muniz de Aragão, o historiador Pedro Calmon, o jurista Afonso Arinos e a presença dos 

escritores Adonias Filho, Herberto Sales e Deolindo Couto e o crítico de arte Clarival do 

Prado Valadares entre outros. Para Calabre o: 

 
Encontro Nacional de Cultura reunindo os Conselhos e Secretarias de cultura 
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de todo o país, participava também o conjunto dos órgãos da área de cultura 
governamental tais como a TVE, FUNARTE, o Arquivo Nacional, o 
MOBRAL, entre outros -, além do Itamaraty e da UNESCO. O objetivo do 
Encontro era plantar as bases para a implementação de uma política 
integrada de cultura entre os diversos níveis de governo (CALABRE, 2005, 
p.9). 
  

  O Encontro teve sua agenda organizada em torno de 14 temas, entre eles: a legislação 

e a cultura; a defesa do patrimônio cultural, sistema nacional de bibliotecas, sistema nacional 

de museus históricos e a integração regional da cultura.  

Conjuntamente ao encontro aconteceram as comemorações dos 30 anos de fundação 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na abertura, as primeiras palavras do ministro 

Ney Braga destacaram a Bahia como importante espaço social para avanços sociais, políticos 

e culturais: 
 
Foi aqui que surgiram alguns dentre os primeiros escritores e poetas da 
nacionalidade. E inauguraram toda uma linhagem de homens do espírito, que 
atravessou o Império, ajudou a fundar a República e vem até nossos dias. 
Aqui surgiram alguns dos primeiros e mais eminentes Institutos de Ensino 
do país [...]. Nesta mesma Bahia de Todos os Santos se afirmaria o espírito 
do Brasil emergente. O 2 de julho incorporado às tradições locais de maior 
significado. Não é uma data comum. Ela permitiu ao tempo a consolidação 
da unidade nacional. (DEBATE..., 1976) 

 

E assim, há uma ênfase importante na fala do ministro de como a Bahia lida com a 

questão das etnias: 

 
Esta Bahia, que soube defender o povo brasileiro entre o invasor e afirmar o 
direito à independência é, contudo o mesmo povo que soube receber as 
contribuições de outras raças. E incorporar sem descaracterizar outras 
culturas. Tornou-se a ponte para outro continente, outras etnias 
[...].(DEBATE..., 1976). 
 
 

 Salienta-se que marcos políticos são elementos determinantes no processo cultural 

brasileiro em curso e a Bahia contribuiu no protagonismo da construção de políticas públicas 

vigentes, tendo sediado o primeiro Encontro Nacional de Cultura, realizado no ano de 1976 

(Figuras 10, 11 e 12) que estão dispostas nas páginas 114 e 115. 
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Figura 10 – Registro do primeiro encontro sobre Cultura  
 

 
Fonte: A Tarde (1976) 
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Figura 11: Registro do primeiro encontro sobre Cultura 

 
Fonte: A Tarde (1976) 

 

Observa-se que no ano de 1976 no referido encontro travam-se discussões sobre 

alguns sistemas importantes para o desenvolvimento de PP no âmbito da cultura, no entanto, 

houve um longo período entre essas discussões e a criação, por exemplo, do Sistema Nacional 

de Museus só criado no ano de 2004 e do Sistema Nacional de Bibliotecas só implantando em 

1992, conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Registro do primeiro encontro sobre Cultura 

 
Fonte: A Tarde (1976) 

  

Como produto do Encontro pretendia-se a elaboração de documento em que se 

“traçarão as linhas para uma Política Nacional Integrada de Cultura” (A Tarde 04/07/1976), 



117 
 

observa-se que a expressão política cultural está presente no texto do jornal baiano, o que 

sinaliza a intenção do poder público de institucionalizar a forma de lidar com a questão no 

país. Desse modo: 

 

[...] inserir o domínio da cultura entre as metas da política de 
desenvolvimento social do governo Geisel. Foi a única vez na história 
republicana que o governo formalizou um conjunto de diretrizes para 
orientar suas atividades na área da cultura, prevendo ainda modalidades de 
colaboração entre os órgãos federais e de outros ministérios, como por 
exemplo o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e o Departamento 
Cultural do Ministério das Relações Exteriores, com secretarias estaduais e 
municipais de cultura, universidades, fundações culturais e instituições 
privadas (MICELI, 1984, p.57). 
 

 Calabre (2005) informa que no governo Geisel acrescenta-se que a “questão da 

produção cultural brasileira tornara-se uma preocupação mais geral [...], extrapolando os 

limites do MEC”. A autora relata que em 1975, fora do âmbito do MEC, teve início um 

projeto que resultou na criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) “o 

Ministério da Indústria e do Comércio e o Distrito Federal, assinam um convênio que 

prevendo a formação de um grupo de trabalho para estudar alguns aspectos e especificidades 

da cultura e do produto cultural brasileiro”   

 O referido Centro tinha como objetivos principais o desenvolvimento econômico, a 

preservação cultural e a criação de uma identidade para os produtos brasileiros, de acordo 

com Calabre (2005, p.6) ela também informa que “entre os primeiros programas 

implementados pelo Centro estavam o do mapeamento da atividade artesanal, o da história da 

tecnologia e da ciência no Brasil e alguns levantamentos sócioculturais e de documentação”   

 Nessa ocasião o país começa a caminhar no sentido da retomada da democracia e o 

sentido da cultura passa a agregar outras formas de expressão que não só as ligadas às belas 

artes e, no último governo militar brasileiro do século XX, na gestão do ministro Eduardo 

Portella (1979-1980) tem-se a Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional em substituição ao 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Calabre (2005) registra que “ainda em 

1979, foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória que como um dos seus primeiros atos 

incorporou o CNRC” e que com o claro fortalecimento do setor cultural, surge dentro da 

Secretaria de Cultura as primeiras discussões para ampliar a estrutura da Secretaria, e 

consequente criação do Ministério de Cultura, e isso defendido no primeiro grupo que atuava 

no MEC, tendo ainda outro grupo que desejava ampliação da estrutura da Secretaria dentro do 

MEC. Porém a criação do novo Ministério só ocorre no governo seguinte, o do civil José 

Sarney em março de 1985. Observa-se que 
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[...] a criação do MinC não correspondeu ao estabelecimento de uma nova 
política cultural. Pelo contrário, o que aconteceu foi uma desagregação dos 
órgãos que migraram do MEC com a sobreposição de poderes, uma vez que 
tais órgãos trabalhavam com relativa autonomia. Além disso, o próprio 
público que lidava com a extinta Secretaria de Cultura ficou desorientado, 
pois se extinguiram os canais de comunicação anteriores. Somado a isso, a 
dificuldade em encontrar um ministro, pois a pasta era pouco desejada entre 
os políticos. (BARBALHO, 2011 p. 16). 
 

 No início, conforme Calabre (2007, p.6), o MinC enfrentou sérios problemas 

relacionados aos recursos financeiros e administrativo, tais como, número escasso de pessoal 

e espaço físico reduzido para o desenvolvimento das suas atividades e, nesse complexo 

momento, o ministério busca criar fontes de recursos para impulsionar a produção artítico-

cultural.  

  Nesse cenário, o MinC registrou uma rotatividade de nomeações de ministros, sendo 

que o único dos cinco ministros que permaneceu no cargo por mais de dois anos,foi o  

economista Celso Furtado. Sob sua responsabilidade o MinC começa a se estruturar e a se  

organizar para empreender ações fundamentais no campo da cultura. Furtado realizou 

importantes mudanças nas políticas culturais brasileiras como a introdução no setor das leis de 

incentivo. A Lei nº 7.505 de 02 de julho de 1986, mais conhecida como “Lei Sarney”, lei que 

se apóia em leis de dedução de impostos. (BARBALHO, 2011 p. 16).  

  
A rigor, ela terminava por contrariar todo esforço de investimento em novos 
organismos, pois introduziu uma ruptura radical com os modos, até então 
vigentes, de financiar a cultura[...] agora o próprio Estado propunha que os 
recursos fossem buscados pretensamente no mercado, só que o dinheiro em 
boa medida era público, decorrente de renúncia fiscal (RUBIM, 2007, p.24). 

  

Na avaliação de Botelho (2001), Furtado não conseguiu efetivar suas ideias, tanto de 

organização administrativa, quanto de sua política cultural. A máquina não se democratizou, 

permanecendo refém da lógica autoritária e burocrática, não constituindo espaços de 

discussão e elaboração de políticas, apesar da criação do Conselho de Política Cultural que 

reunia instituições e secretários de cultura com o ministro. A saída prematura de Celso 

Furtado do MinC, no momento em que começavam a se consolidar vias de comunicação do 

ministro e sua equipe, tanto internamente com os órgãos, quanto externamente com o público 

preferencial do ministério, significou, novamente, o enfraquecimento da pasta.  

 Em 1990, quando Fernando Collor de Melo assume o poder central do país ocorre uma 

série de mudanças, entre elas, o presidente põe fim a muitas instituições federais de apoio à 

produção cultural e ao patrimônio, tais como a Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), 



119 
 

EMBRAFILME,   Fundação Nacional de Artes Cênicas (FUNDACEM) e Conselho Nacional 

de Cinema (CONCINE). Esses órgãos foram aglutinados em duas novas instituições: o 

Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC) o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

(IBPC), ambos sem nenhum prestígio político ou apoio orçamentário, conforme é colocado 

por Botelho (2007 p.15). A autora destaca ainda que o MinC foi rebaixado ao status de 

secretaria da presidência da república e,  
 
Esta situação foi de tal gravidade que, mesmo com os esforços de 
reconstituição – a secretaria volta a ser ministério pela promulgação da lei 
no. 8.490 de 19/11/1992 – realizados a partir de 1993, no governo Itamar 
Franco, sente-se ainda hoje o golpe deflagrado então. (BOTELHO, 2001), 

 
 A Lei Sarney foi substituída em 1991 após a promulgação da Lei 8.313 que criou o 

Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), também conhecida como Lei Rouanet 

vigente até os dias atuais. Rubim (2007, p.25) registra que embora tenha a lei tenha sofrido 

algumas modificações, a lógica permanece, pois o financiamento que privilegia o mercado 

utiliza o dinheiro público. Em termos de ações dos governos na área da cultura, a década de 

1990 pode ser vista como a das Leis de Incentivo à cultura. (CALABRE, 2005, p.8). 

Embora se reconheça os prejuízos causados ao campo da cultura nesse período, o 

presidente Collor de Mello contribuiu para avanços na área das bibliotecas públicas, do livro e 

da leitura, pois em 13 de maio de 1992, o então presidente assina dois Decretos Presidenciais, 

o de nº 519 que cria o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) e o Decreto nº 

520 que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).  

 O PROLER, conforme o decreto possui os seguintes objetivos: promover o interesse 

nacional pelo hábito da leitura; estruturar uma rede de projetos capaz de consolidar, em 

caráter permanente, práticas leitoras e criar condições de acesso ao livro. Em seu artigo 

terceiro, o decreto nº519 indica quais serão os mecanismos para que o programa se 

desenvolva: a instalação de centros de estudos de leitura, para capacitar e formar educadores 

por meio de familiarização com o livro e a biblioteca; dinamização de salas de leitura, 

mediante supervisão de atividades e distribuição de materiais com sugestões de promoções; 

consolidação da liderança das bibliotecas públicas, visando à integração de ações que 

incentivem o gosto pela leitura; provisão de espaços de leitura, abertos regularmente ao 

público; promoção e divulgação de medidas incentivadoras do hábito da leitura; utilização dos 

meios de comunicação de massa, para incentivo à leitura. 

 O decreto indica de onde devem sair os recursos para o andamento do programa que 

são: os recursos do orçamento da União; doações e contribuições nacionais e internacionais; 
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participação financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 O PROLER permanece ativo até o momento, porém, sofreu uma série de mudanças ao 

longo desses 23 anos, uma delas diz respeito a sede do programa, que antes ficava na cidade 

do Rio de Janeiro subordinado a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), porém, desde 2014 a 

sede do programa funciona em Brasília, sendo subordinado à Diretoria do Livro e Leitura do 

MinC. 

 Observa-se que a intenção do MinC no contexto contemporâneo é o de manter 

próximas, fisicamente, as unidades vinculadas. Desse modo, a exemplo do PROLER, o 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, também é transferido da cidade do Rio de Janeiro 

para a capital federal brasileira.  

Conforme exposto anteriormente, o Decreto Presidencial nº 520 criou o SNBP e a sua 

missão é a de proporcionar à população, bibliotecas públicas racionalmente estruturadas, de 

modo a favorecer a formação do hábito de leitura, estimulando a comunidade ao 

acompanhamento do desenvolvimento sócio-cultural do País. 

Com nove objetivos o referido sistema deve: incentivar a implantação de serviços 

bibliotecários em todo o território nacional; promover a melhoria do funcionamento da atual 

rede de bibliotecas, para que atuem como centros de ação cultural e educacional permanentes; 

desenvolver atividades de treinamento e qualificação de recursos humanos, para o 

funcionamento adequado das bibliotecas brasileiras; manter atualizado o cadastramento de 

todas as bibliotecas brasileiras; incentivar a criação de bibliotecas em municípios desprovidos 

de bibliotecas públicas; proporcionar, obedecida a legislação vigente, a criação e atualização 

de acervos, mediante repasse de recursos financeiros aos sistemas estaduais e municipais; 

favorecer a ação dos coordenadores dos sistemas estaduais e municipais, para que atuem 

como agentes culturais, em favor do livro e de uma política de leitura no País; assessorar 

tecnicamente as bibliotecas e coordenadorias dos sistemas estaduais e municipais, bem assim 

fornecer material informativo e orientador de suas atividades; firmar convênios com entidades 

culturais, visando à promoção de livros e de bibliotecas. 

 Registra-se que até 2014 SNBP deveria ser mantido por receita saída da FBN, a partir 

de então, os recursos devem sair diretamente do MinC. Para a manutenção do SNBP está 

previsto, além dos recursos da União, doações e contribuições nacionais e internacionais, bem 

como a participação financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros.  

 O SNBP participou da construção do Plano Nacional do Livro e Leitura integrando o 

eixo 1 – democratização do acesso.  

 O processo político de reconstrução e estruturação do MinC interferem diretamente na 
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distribuição de recursos para todos os órgãos integrantes do Ministério. Nesse sentido, é 

importante observar que a estrutura do MinC, do modo como funciona atualmente teve seus 

primeiros passos esboçados no final de 1992, quando o presidente Itamar Franco recria este 

Ministério e, no ano seguinte nomeia Antônio Houaiss para assumir a pasta.  

Em 1994, algumas das instituições culturais que haviam sido extintas pelo governo 

Collor são recriadas. A nova estrutura do Ministério mantém como entidades vinculadas: a 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), Fundação 

Biblioteca Nacional (FBN), Fundação Cultural Palmares (FCP) e Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994- 2002), conforme 

apresentado por Botelho (2007) o Ministério pouco a pouco foi construindo sua presença no 

debate público marcado por um pesado investimento político nas leis de incentivo fiscal e 

também pelo esvaziamento do papel nacional e político das instituições do órgão  e pela 

repetição mecânica de pressupostos de uma política cultural democrática. 

A renúncia fiscal trazida pela Lei Rouanet favoreceu a indústria cultural, sobretudo, 

das iniciativas do sul e sudeste brasileiro. 

No governo Lula, o MinC, a partir do ano de 2003 inicia um intenso processo de 

discussão e reorganização do papel do Estado na área cultural, com grandes investimentos 

visando à recuperação de seu orçamento e a discussão de mecanismos que possibilitassem 

uma melhor distribuição de seus módicos recursos, do ponto de vista do equilíbrio regional, 

conforme Botelho (2007). Desse modo, o MinC passa a ser uma preocupação do governo 

central.   

 Sob o comando do artista tropicalista baiano, o MinC passa a investir na recuperação 

de um conceito abrangente de cultura, que valoriza a articulação entre cultura e cidadania. O 

olhar do país no campo da cultura avança para além das costas marítimas e inicia-se uma 

valorização da cultura popular de cada comunidade, por meio dos editais. Também, o Estado 

passa a dar atenção para a cultura em termos da economia global do país, influenciando 

positivamente nas políticas culturais regionais e municipais. 
 
A recusa em assumir a dicotomia cultura popular versus cultura erudita – 
como se fossem polos excludentes e representassem, em si mesmas, opções 
ideológicas – é demonstrada na variedade de programas e projetos, que 
transitam por todos os registros culturais: questões de democracia e de 
identidade nacional não se reduzem à defesa do popular entendido como 
apanágio do valor e da autenticidade, diferentemente do que ocorreu em 
momento anterior. (BOTELHO 2007, p. 17). 
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  A nova configuração do MinC é apresentada na estrutura como sendo um órgão da 

administração pública federal direta que tem como áreas de competência a política nacional 

de cultura e a proteção do patrimônio histórico e cultural. Por meio das metas do Plano 

Nacional da Cultura, o ministério trabalha a concepção de cultura articulada em três 

dimensões: simbólica, cidadã e econômica. 

 Entretanto, as Bibliotecas Brasileiras se desenvolvem sem políticas públicas 

continuadas, embora os índices de leitura do país apontem para a necessidade do 

fortalecimento de tais equipamentos culturais. 

5.3.4 As Bibliotecas brasileiras 
 

O país que detém índices preocupantes no campo da educação e da cultura por razões 

históricas em que tais questões não foram priorizadas pelos governantes, ao mesmo tempo foi 

precursor da criação e manutenção da biblioteca pública da América Latina. A Biblioteca 

Pública da Bahia, criada em 13 de maio de 1811 registra que ao longo dos mais de 200 anos 

de existência, resistiu a um bombardeio, a um incêndio e há muitas mudanças de sede.  

Essa biblioteca foi concebida por um grupo de intelectuais baianos, liderados pelo 

coronel Pedro Gomes Ferrão Castellobranco que em 26 de abril de 1811 entrega em ato 

solene ao governador da Capitania da Bahia – D.Marcos de Noronha e Britto, o 8º Conde dos 

Arcos, um documento denominado Plano para o estabelecimento de huma bibliotheca 

publica na Cidade de S. Salvador – Bahia de Todos os Santos, offerecido á aprovação do 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde dos Arcos, Governador, e Capitão General 

desta Capitania. 

 O documento entregue ao governador geral da capitania continha uma série de 

justificativas para sua criação, dentre elas a seguinte:  
[...] Conhece nosso Augusto Soberano que o maior bem que póde fazer aos 
seus Vassallos, aquele que nunca se tem recebido das Mãos Benéficas do 
Principes Justos, e Virtuosos He facilitar-lhes, e promover todos os meios da 
públuca, e particular instrucção[...]. Padece o Brazil, e particularmente esta 
Capital a mais absoluta falta de meios para entrarmos em relação de idas 
com os Escriptores da Europa, e para se nos patentearem os thesouros do 
saber espalhados nas suas obras, sem as quaes nem se poderáõ conservar as 
idéas adquiridas, e muito menos promovelas a beneficio da sociedade. 
(SOARES, et al, 2011, p. 17). 
 

 Portanto, data do século XIX a reinvidicação da sociedade baiana por um espaço 

público voltado para preservação da produção intelectual e criativa da pessoa humana por 

meio do acesso público a tais conteúdos. Sabe-se que na ocasião, a população baiana 
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alfabetizada era muito pequena e que os homens eram os maiores frequentadores do ambiente. 

As mulheres que possuíam acesso ao universo da leitura, desempenhavam a ação de ler no 

espaço famílias.  

 Quanto ao documento Plano, sob a responsabilidade de Pedro Gomes, obteve resposta 

positiva do governador no dia 30 de abril de 1811, sendo que a data escolhida para a 

solenidade de criação da biblioteca foi o dia 13 de maio, data em que o príncipe regente 

comemorava o seu aniversário de 40 anos. 

 Observa-se que em 1810 é instalada na cidade do Rio de Janeiro, sede da Coroa 

portuguesa, uma biblioteca originária da Real Biblioteca de Portugal. O acervo que compunha 

essa biblioteca foi trazido ao Brasil junto ao processo de mudança da família real para cá em 

1808, motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão 

Bonaparte. 

 Esta biblioteca então Real torna-se uma Biblioteca Nacional do Brasil após publicação 

de decreto em 29 de outubro de 1810, sendo que na ocasião a biblioteca só atendia 

pesquisadores que fossem devidamente autorizados pelo príncipe regente. 

 

Figura 13 - Biblioteca Nacional do Brasil 

 
Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL DO BRASIL (2014)  

  

 Registra-se que a primeira biblioteca pública do país foi instalada na cidade de 

Salvador, uma cidade do nordeste brasileiro. As três bibliotecas públicas criadas na sequência 

foram instaladas também em capitais nordestinas: Biblioteca Pública do Estado do Maranhão 

(1831), Biblioteca Pública do Estado de Sergipe (1848) e a Biblioteca Pública do Estado de 

Pernambuco (1852), conforme registrado por Suaiden (1979). Ainda de acordo com o autor, 

os três maiores estados brasileiros só inauguram bibliotecas públicas muito tempo depois 

dessa ocasião. O Estado do Rio de Janeiro abre sua primeira BP em 1873 e o Estado de Minas 

Gerais a abertura ocorre em 1954. Quanto ao Estado de São Paulo, a abertura da sua primeira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Peninsular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
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biblioteca pública estadual acontece em 2010 (Biblioteca de São Paulo), pois a biblioteca 

pública criada em 1926, hoje denominada Mário de Andrade, é uma biblioteca municipal e 

não estadual. 

 As BP brasileiras por muitos anos funcionaram desarticuladas entre si, embora desde 

1937 o INL tenha sinalizado com algumas ações para expandir a instalaçao de BP pelo país, 

com o desenvolvimento de acervos e da fundação de cursos de nível superior de 

biblioteconomia, o referido instituto não estruturou uma política pública para as BP,  sem 

demonstrar compreender ou pereceber potencial de tais equipamentos culturais e as variadas 

possibilidades que oferecem elas ao público em geral quanto ao acesso à informação e 

entretenimento. 

 Na década de 1970, a partir da criação do Serviço Nacional de Bibliotecas Públicas 

(SNBP) - órgão ligado ao INL é que surgem os primeiros passos para uma articulação entre as 

bibliotecas do país, sobretudo, porque também nesse momento nasce no âmbito dos estados 

brasileiros o modelo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP), responsável por 

nortear ações das BP nos estados federativos, principalmente, nos quesitos financeiros e  de 

pessoal a ser custeado por cada governate. 

 No ano de 1992 surgem esturutras no âmbito do governo federal que contribuem para 

a criação de políticas públicas voltadas para as BP brasileiras, como a criação da FBN, do 

SNBP e do PROLER. Em seguida, com a concepção da Secretaria Nacional do Livro e 

Leitura (SLL) no ano de 1999, unidade vinculada ao Minc torna-se possível elaborar o 

Cadastro Nacional de Bibliotecas (CNB), que acontece no ano de 2002. Este cadastro 

permitiu conhecer a “realidade das bibliotecas brasileiras; cadastrar todas as categorias de 

bibliotecas; emitir certificado para as bibliotecas cadastradas; e criar catálogo virtual de 

bibliotecas brasileiras certificadas, com consulta on-line.” (PAIVA, 2008, p. 87).  

 
Em 1993 surge o programa Uma Biblioteca em Cada Município que tinha o 
objetivo de implantar bibliotecas pelo país. O compromisso era de distribuir 
estantes, livros e oferecer capacitação para o gerenciamento dessas 
bibliotecas. Um típico exemplo de política elaborada no estilo tradicional, ou 
seja, universalista, centralizada e tecnocrática. (MACHADO, 2010, p.7). 
 

 Embora se verifique a criação de instituições e programas voltados para estruturação 

de políticas públicas para as BP no país, poucos avanços realmente são constatados pela 

sociedade. Em um país com 5.570 municípios – dados do IBGE (2013), é muito difícil 

implantar bibliotecas públicas em todas essas cidades, sem um compromisso efetivo do poder 

público.  
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 A falta de recursos financeiros configura-se em um elemento principal na dificuldade 

de tornar os projetos em realidade e um bom exemplo para essa questão é o que se verificou 

por meio do Programa Sociedade da Informação (SOCINFO). Este programa propôs uma 

série de ações governamentais e da sociedade civil visando inserir o país no universo das 

tecnologias digitais. No campo das BP o SOCINFO, considerou em suas metas as BP como 

pontos focais naturais para difusão, captação e processamento de conteúdos de interesse 

público e, dentre as inúmeras ações previstas estava a conexão de todas as bibliotecas públicas 

do país (TAKAHASI, 2000). 

  Acrescenta-se que para viabilizar tais metas, cria-se no âmbito do Ministério das 

Comunicações o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST) com o 

“objetivo de gerar recursos para cobrir os custos da infraestrutura necessária para a 

universalização dos serviços de telecomunicações, essenciais para que se pudessem cumprir 

metas como a de conexão das bibliotecas públicas, porém tais recursos ainda não foram 

liberados” (MACHADO, 2010, p.9).  

 Do mesmo modo, o Ministério da Reforma Agrária, por meio da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário, cria o projeto Arca das Letras, no ano de 2003. Trata-se de um 

projeto com o objetivo de implantar bibliotecas rurais, em comunidades que sobrevivem da 

economia agrícola, de quilombolas e indígenas, por exemplo. Contudo, o Arca das Letras, 

segundo Machado (2010), não se articula com as bibliotecas públicas. 

 Um importante programa ampliou o número das BP no país, bem como possibilitou a 

modernização de outras tantas bibliotecas brasileiras, trata-se do Programa Mais Cultura, 

instituído no ano de 2007, por meio do Decreto Federal nº 6.226. O referido programa possui 

três linhas de ação, tendo a rede de bibliotecas públicas integrante da primeira linha, “Cultura 

e cidadania”, que tem por diretriz “garantir o acesso dos brasileiros aos bens e serviços 

culturais” (BRASIL, 2007b). 

 

Dentro dessa linha de investimento, vários editais foram abertos para que os 
municípios pudessem pleitear recursos para as bibliotecas públicas do país. 
O Edital de Concurso Público nº 1/2009, “Edital Mais Cultura de 
Modernização de Bibliotecas Públicas Municipais”, por exemplo, destinou 
um total de 6,5 milhões de reais para a modernização de 200 bibliotecas de 
municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. O prêmio, neste caso, 
contemplou investimento em mobiliário, equipamentos e acervo. Mais de 
900 propostas foram encaminhadas e, segundo o MinC (BRASIL, 2010), o 
Mais de 900 propostas foram encaminhadas e, segundo o MinC (BRASIL, 
2010), o Estado de Minas Gerais foi o que obteve maior número de 
municípios classificados, 71, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 31, e por 
São Paulo, com 23. (MACHADO, 2010, p.11). 
 



126 
 

 
 Embora, a implantação e/ou modernização das bibliotecas públicas brasileiras tenha 

crescido significativamente a partir do apoio que os editais do programa Mais Cultura teêm 

proporcionado aos cidadãos, muitos municípios do país ainda enfrentam um grave problema 

para manter suas BP funcionando. Uma das razões para essa triste realidade está relacionada à 

falta de responsabilidade por parte dos gestores públicos, eleitos pela sociedade, e que não 

demonstram o respeito com o bem público.  

 Registram-se muitos casos de prefeitos que após eleitos e assumirem a gestão 

municipal, fecham as bibliotecas públicas. A principal razão para essa atitude é o fato de que 

eles não pertencem ao mesmo grupo político do seu antecessor. 

 Apesar dessa incômoda realidade, o país registra 6102 bibliotecas públicas municipais, 

distritais, estaduais e federais distribuídas pelos vinte e seis estados e no Distrito Federal, 

conforme dados do ano de 2015 levantados pelo SNBP ([2015]), assim distibuídas: 503 na 

Região Norte; 1.847 na Região Nordeste; 501 na Região Centro-Oeste; 1958 na Região 

Sudeste e 1293 na Região Sul (Figura 14) 

Figura 14 -. Número de Bibliotecas Públicas X Regiões Geográficas 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

De acordo com a Figura 14, observa-se que as regiões do país com maior índice de 
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desenvolvimento humano, conforme dados do IBGE, 2010 detém maior número de BP em 

funcionamento. Os estados da Região Sul e Sudeste registram cidades com grande densidade 

demográfica e maior concentração de renda e melhores índices no campo da educação o que 

os tornam mais reivindicatórios quanto à instalação de equipamentos culturais. A Região 

Nordeste, embora reuna um maior número de estados (nove) detém menor número de 

bibliotecas do que a Região Sudeste, que tem apenas quatro estados.  

Pela ausência do poder público no que diz respeito às BP, em muitas cidades 

brasileiras registra-se a criação de espaços alternativos de leitura, ou bibliotecas comunitárias; 

um fenômeo fruto da organização de setores da sociedade civil que alijados das BP 

reproduzem para os seus pares o modelo possível de acesso ao universo do livro e leitura, 

mediado por um equipamento cultural.   

 Vale destacar que em muitas cidades brasileiras, a BP é o único equipamento cultural 

em funcionamento e, essa porta de acesso ao universo da cultura, informação e entretenimento 

requer especial atenção do Estado para contribuir com a formação da cidadania, portanto, a 

sociedade civil e o Estado, juntos devem construir políticas públicas para fortalecer a 

biblioteca pública tendo em vista que o que se observa historicamente são ações desconexas 

sem a desejada articulação Sociedade X Estado.   



128 
 

 

TABELA 5- POLÍTICAS CULTURAIS BRASIL EM 515 ANOS 

PERÍODO AÇÕES RESPONSÁVEL 
Colonial Não houve investimento na formação de um campo cultural minimamente estruturado, nem possibilitou a sua configuração 

a partir da iniciativa privada. A metrópole adotou uma política de fechamento intelectual na colônia para evitar a 
propagação de quaisquer ideias inconvenientes aos interesses da corte portuguesa 
 

D. João VI 

 
Entre 1808 a 1830 

 
Financiamento da vinda de uma missão de artistas franceses que iriam criar, dez anos depois, a Imperial Academia das 
Belas-Artes;  Artes e Ofícios; a Imprensa e a Biblioteca Reais (1808 e 1811, respectivamente); o Real Jardim Botânico 
(1819);  o Museu Real; o Teatro Real de São Carlos; 

 

Entre 1831 a 1930 
 

Criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838, com apoio de sua revista criada no ano 
seguinte, funcionou como importante centro de estudos e de estímulo à vida intelectual nacional. os e apoios a projetos 
artístico-culturais;  o Conservatório Nacional de Música e a fundação da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional 
em 1857; o apoio às artes plásticas com as atividades da Academia das Belas-Artes. 

 

D. Pedro II 

De 1930 a 1945 Criada a Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA);  Serviço Nacional de Teatro (SNT), Instituto 
Nacional do Livro (INL), Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), várias bibliotecas, Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),o Museu Nacional de Belas Artes); o Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP)  

 

Ministro Gustavo 
Capanema - Estado 
Novo - Getúlio 
Vargas 

De 1945 a 1964 O grande desenvolvimento na área cultural se deu no campo da iniciativa privada. O Estado não promoveu, nesse período, 
ações diretas de grande vulto no campo da cultura.  
Em 1953, o Ministério da Educação e Saúde foi desmembrado, surgindo os Ministérios da Saúde (MS) e o da Educação e 
Cultura (MEC).   

 

 

Regime Militar (1964 a 
1985) 

Em 1966 - criação do Conselho Federal de Cultura -  com 24 membros indicados pelo Presidente da República, que 
chegou a apresentar alguns planos de cultura para o governo, em 1968, 1969 e 1973, mas nenhum deles foi posto em 
prática. No mesmo ano foi criado o Instituto Nacional de Cinema (INC). 
No governo do Presidente Médici (1969-1974), durante a gestão do Ministro Jarbas Passarinho (1969-1973), foi elaborado 
o Plano de Ação Cultural PAC, também foi criada a FUNARTE. 
Em 1975, fora do âmbito do MEC, teve inicio um projeto que resultou na criação do Centro Nacional de Referência 
Cultural (CNRC) 
Em julho de 1976, em Salvador, ocorreu o Encontro Nacional de Cultura reunindo os Conselhos e Secretarias de cultura de 
todo o país, participou também órgãos da área de cultura governamental tais como a TVE, FUNARTE, o Arquivo 
Nacional, o MOBRAL, além do Itamaraty e da UNESCO. A agenda do encontro foi organizada em torno de 14 temas, 

 



129 
 

entre eles: a legislação e a cultura; a defesa do patrimônio cultural, sistema nacional de arquivos, sistema nacional de 
bibliotecas2, sistema nacional de museus históricos e a integração regional da cultura.  
Em 1979 e 1980, sob a gestão do Ministro Eduardo Portella, ocorreu a transformação do IPHAN de Instituto em Secretaria 
do Patrimônio Histórico Nacional. Ainda em 1979, foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória que como um dos seus 
primeiros atos incorporou o CNRC. 
Criação do Ministério da Cultura (1985) sendo  José Aparecido de Oliveira o primeiro a ocupar o cargo e logo foi 
substituído por Aloísio Pimenta 

 
1986 a 1993 
 

1990 Extinção da FUNARTE, do Pró-Memória, da Fundação Nacional de Artes Cênicas (FUNDACEN), Fundação do 
Cinema Brasileiro (FCB) , Fundação Nacional Pró-Leitura (Pró-Leitura) e EMBRAFILME e reformulação do SPHAN 
Lei n° 7.505, de incentivo à cultura, na a gestão do Ministro Celso Furtado. A Lei Sarney funcionava a partir do 
mecanismo de renúncia fiscal.  
Em 1991, o governo Collor promulgou uma nova lei de incentivo à cultura. Através de Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 
1991, foi instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que ficou conhecida como Lei Rouanet.. Em 
1992, o presidente da República, Itamar Franco, recriou o Ministério da Cultura e nomeou como Ministro Antônio 
Houaiss. Em 1994, algumas das instituições extintas no governo Collor foram recriadas. A nova estrutura do Ministério 
mantinha como entidades vinculadas: Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), 
Fundação Biblioteca Nacional (FBN), Fundação Cultural Palmares (FCP) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) 

 

José Sarney 

1994-2002 Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1994- 2002) o Ministério foi pouco a pouco recuperando sua presença no 
debate público e se esses anos foram marcados por um pesado investimento político nas leis de incentivo fiscal, eles 16 
também se caracterizaram pelo esvaziamento do papel nacional e político das instituições do Ministério da Cultura e pela 
repetição mecânica de pressupostos de uma política cultural democrática. 

 

 

2003 a 2010 Ministério, sob a liderança do ministro Gilberto Gil, vir investindo na recuperação de um conceito abrangente de cultura,. 
Retorna a baliza de considerar como fundamental a articulação entre cultura e cidadania, bem como chamar a atenção para 
o peso da cultura em termos da economia global do país. 
Política Nacional do Livro  - Lei 1.753 de 30 de novembro de 2003 
Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010 

 

 

Fonte: Da autora baseado em: BARBALHO, 2011; BOTELHO, 2007; CALEBRE, 200
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6 METODOLOGIA 

 

Após rever as questões conceituais sobre livro, leitura, bibliotecas públicas e sobre as 

políticas culturais, relativas ao Chile, Colômbia e Brasil, é possível identificar as 

convergências e divergências dos modelos de políticas culturais e políticas públicas voltadas 

para o livro, leitura e biblioteca nos três países selecionados. Muitas questões discutidas nos 

capítulos precedentes são utilizadas para esclarecer pontos importantes das bases legais e 

práticas de cada um dos países. 

 Ao apresentar o cenário em que cada país se encontrava para a instrumentalização dos 

planos do livro, leitura e biblioteca, busca-se atender ao primeiro objetivo traçado para o 

desenvolvimernto da pesquisa que é o da descrição do processo de construção e aplicação de 

políticas públicas registradas nos referidos planos para que em seguida, seja apresentada qual 

a importância dada por tais países à biblioteca pública, como agente social da promoção da 

cidadania. 

Deve-se compreender que cidadania pressupõe os direitos e deveres da pessoa 

humana, levando-a a realizar suas escolhas de modo responsável. A leitura contribui para a 

conquista da cidadania, porque o indivíduo com proficiência em leitura é crítico diante do 

texto e do mundo em que vive. Desse modo, a biblioteca pública, contribui para a formação 

cidadã, por ser o lugar doo acesso a produçãodo conhecimento registrado pela humanidade, ao 

tempo em que oferece a convivência e por meio das ações culturais contribui para que as 

pessoas tornem-se esses sujeitos críticos, portanto, cidadãos. 

Aqui se apresenta o percurso metodológico adotado visando atender a questão central 

da tese e os objetivos propostos. Assim, será apresentado qual a natureza, abordagem, 

objetivos e procedimentos da pesquisa.  

Quanto à natureza ou finalidade das pesquisas científicas, tem-se a classificação sob 

duas vertentes: básica ou aplicada. As pesquisas básicas, de modo geral, ocupam-se com os 

estudos teóricos, com a pretensão clara de preencher lacunas de conhecimentos existentes em 

diferentes campos científicos, sem terem a pretensão da aplicação prática. No caso das 

pesquisas aplicadas, em geral, nascem com o objetivo de aplicar pressupostos teóricos 

visando à compreensão e resolução de problemas de ordem mais prática que ocorrem no 

âmbito dos mais variados campos científicos (GIL, 2013).  

Desse modo, considera-se que a pesquisa que foi desenvolvida neste trabalho aplicada, 

pois, ao buscar identificar, questões relacionadas às políticas culturais, os estudos 
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mantiveram-se amparados por pressupostos teóricos da Ciência da Informação e do campo da 

Cultura. 

Sabendo- se que a científica pode ser quantitativa ou qualitativa e que a abordagem 

quantitativa envolve a utilização de indicadores numéricos, visando, descrever e explicar 

fenômenos que produzam regularidades sendo recorrentes e externos aos sujeitos investigados 

(MINAYO, 2013). 

No caso da pesquisa qualitativa, o campo de interesse volta-se para questões não 

passíveis de quantificação, pois lidam “[...] com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2013, p.23).   

Desse modo, as abordagens aqui estabelecidas caracterizam-se como qualitativas, 

fundamentando-se em uma perspectiva que concebe o conhecimento como um processo 

socialmente construído pelos sujeitos. (ANDRÈ, 2013, p.23). 

No que se refere aos objetivos da pesquisa, considera-se tratar-se de uma pesquisa 

exploratória porque o levantamento dos dados sobre o tema foi delineado visando ter uma 

maior familiaridade sobre os estudos que envolviam temática escolhida. 

Nessa fase do trabalho, foram adotados procedimentos como a pesquisa bibliográfica 

que levou em consideração os conteúdos publicados em livros, artigos de periódicos 

científicos, disponíveis em formato digital e impresso.  

Nesse sentido, a pesquisa documental contou, no primeiro momento, com a realização 

de visitas aos sites governamentais do Brasil, Chile e Colômbia, para levantar os documentos 

fundadores da política pública do livro, leitura e biblioteca. Esses documentos foram 

construídos no início do século XXI na América Latina, após a realização de um encontro 

entre chefes de estado latino-americanos que foi organizado pela CERLALC em 2003. 

 A busca pelos decretos e leis que regulamentaram essas políticas também se 

configurou em incursões importantes para o escopo do trabalho. De posse dos três planos e 

dos documentos que normalizam o acesso ao livro e a leitura nos três países estudados, partiu-

se para conhecer qual o estado da arte das bibliotecas públicas nos países estudados, percurso 

esse também feito por meio de visitas aos sites institucionais dos sistemas de bibliotecas 

públicas de cada país em estudo. 

Para discorrer sobre a política pública em questão, tornou-se necessário elaborar um 

capítulo que tratasse de alguns conceitos sobre cultura e política cultural, a fim de estabelecer 

parâmetros conceituais para o estudo dos planos do livro, leitura e biblioteca. 

 O processo civilizatório vivenciado pelos três países, desde a chegada da cultura 

europeia também foi objeto de estudo nesse trabalho, visando estruturar bases para 
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compreender as convergências e divergências econômicas, políticas e culturais existentes 

entre os três países, o que contribuiu para a discussão final da tese. 

 De posse dos três planos do livro, leitura e bibliotecas do Chile, Colômbia e Brasil, 

com os quais foram elaboradas as análises de conteúdo, visando verificar o lugar da biblioteca 

pública nos três países, partiu-se para a leitura flutuante dos mesmos, (BARDIN, 2011). 

 Diante dos três planos e das propostas contidas em que cada um deles, levantou-se a 

necessidade de enfatizar as convergências e divergências substanciais encontradas, realizando 

ao mesmo tempo, uma análise geral das políticas sugeridas. Em primeiro lugar foi feita a 

análise dos títulos dos planos, visando perceber a preocupação que cada enunciado contido no 

título possui; em seguida buscou-se observar o lugar da biblioteca pública no discurso 

fundador dos planos. 

Visando atender ao segundo e ao terceiro objetivo da pesquisa e, após ampla 

observação sobre o que revela o projeto político neles contidos buscou-se o método de 

organização e análise dos dados que fosse mais adequado a ser utilizado. Dessa maneira a 

análise de conteúdo permitiu levantar três indicadores dentro dos planos: o título, o objetivo 

geral e o objetivo específico. 

 A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011, p.48) pode ser entendida como 

um conjunto de técnicas de análises aplicadas a diferentes tipos de comunicações que 

objetivas “[...] obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens”. 

A análise de conteúdo, segundo Oliveira (2008) possui diferentes técnicas que 

possibilitam a abordagem dos pesquisadores; a depender da vertente teórica seguida pelo 

sujeito que a aplicará. Desse modo, podem ser sintetizadas as várias técnicas, a saber: análise 

temática ou categorial, análise de avaliação ou representacional, análise de enunciação, 

análise da expressão, análise das relações ou associações, análise do discurso, análise léxica 

ou sintática, análise transversal ou longitudinal, análise do geral para o particular, análise do 

particular para o geral, análise segundo o tipo de relação mantida com o objeto estudado, 

análise dimensional, análise de dupla categorização em quadro de dupla entrada, dentre 

outras.  

A utilização das técnicas mencionadas anteriormente produz resultados diferenciados, 

mas o que é importante observar que elas permitem a produção de conhecimentos sobre o 

objeto de estudo, bem com suas relações. Todavia, a técnica escolhida para análise neste 

trabalho foi a análise de enunciação e análise léxica. 
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Reforça-se que o universo do trabalho volta-se para as políticas públicas do livro, 

leitura e biblioteca na América Latina e se constitui do levantameto dos planos do livro, 

leitura e biblioteca construídos e colocados em prática entre os anos 2003 e 2010 no Chile, 

Colômbia e Brasil. O estudo baseia-se em informações disponibilizados até o ano de 2015. 
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7  PLANOS E A LEGISLAÇÃO DO LIVRO, DA LEITURA E DA BIBLIOTECA EM 
TRÊS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 
 
 Antes de discutir as questões centrais dos três planos é necessário conhecero a 

contribuição do Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe 

(CERLALC) para que as políticas públicas no campo do livro, leitura e bibliotecas sejam 

construídas, sobretudo, nos países escolhidos. 

 A CERLALC foi criada no dia 23 de abril de1971 após a assinatura de um Acordo de 

Cooperação Internacional entre o Governo da Colômbia e a UNESCO. Nos primeiros quatro 

anos de atuação a CERLALC conseguiu a adesão de doze países ao Acordo, demonstrando o 

interesse na criação do Centro que “suscitou nas nações que, além de compartilhar um idioma 

e umas raízes culturais comuns, experimentavam transformações parecidas nos campos 

econômico e social” e, trancorrido mais de quarenta anos desde o nascimento do Centro: 

(CERLALC, 2006, p.13). 

 
 Ao redor do CERLALC teceu-se uma rede multidisciplinar e multinacional 
de funcionários governamentais, acadêmicos, empresários e organizações 
não governamentais, o que contribuiu para tecer um novo cenário para o 
livro e para a leitura. O CERLALC criou uma comunidade do livro na 
região, através do encontro frequente em atividades acadêmicas e de 
formação; nas feiras do livro; nos múltiplos produtos de informação gerados 
pelo Centro; na assessoria aos governos dos países membros para a 
formulação de políticas nacionais do livro e em programas específicos no 
âmbito da missão da instituição: a economia do livro, o direito de autor, o 
incentivo à leitura e à escrita, as livrarias e as bibliotecas. 
  

 Registra-se que na primeira década do século XXI, um importante evento ocorreu na 

cidade de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia) que impactou diretamente no percurso da criação 

de políticas públicas do livro, leitura e bibliotecas na América Latina. Trata-se da XIII 

Reunião Iberoamericana de chefes de estado e do Governo, momento em que foi lançado o 

Plano Iberoamericano de Leitura – ILÍMITA. O CERLAC e a Organização dos Estados 

Iberoamenricanos (OEI) foram encarregados de executar tal projeto. “Das ações do Plano 

alimentam-se hoje muitos dos projetos que o CERLALC assessora na região, entre eles a 

Rede Regional de Responsáveis de Políticas e Planos Nacionais de Leitura (REDPLANES)”.  

 

O trabalho relacionado com as bibliotecas teve muita importância em toda a 
região através do Programa Ibero-americano de Cooperação em matéria de 
Bibliotecas Públicas, PICBIP, – aprovado também na X Reunião 
Iberoamericana de Chefes de Estado e de Governo do Panamá, em 2000–. 
Esta iniciativa surgiu em 1998 no Primeiro Encontro Ibero-americano de 
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Responsáveis Nacionais de Bibliotecas Públicas, que foi convocado e 
organizado pelo CERLALC, juntamente com a Direção Geral do Livro, 
Arquivos e Bibliotecas do Ministério de Educação, Cultura e Desportos da 
Espanha. (CERLALC, 2006,  p.53-54). 
 

   
 Os objetivos específicos do Ilímita ao serem desenhados levantam dez linhas de ação: 

1. Transformar o desenvolvimento da leitura e da escrita num assunto de políticas públicas. 

2. Criar consciência sobre o valor social da leitura. 

3. Fortalecer o desenvolvimento das bibliotecas públicas (grifo nosso). 

4. Fomentar a leitura nos centros docentes. 

5. Renovar a pedagogia da leitura e da escrita. 

6. Conquistar novos espaços para a leitura. 

7. Melhorar o acesso ao livro e a outros materiais de leitura. 

8. Vincular o setor privado ao fomento da leitura. 

9. Fortalecer o mundo do livro para a criação, a produção e a comercialização do mesmo. 

10. Desenvolver e divulgar as investigações relacionadas com a leitura e a escrita 

 A partir desse marco legal, os país iberoabericanos passaram a elaborar os planos 

voltados para fomentar a leitura, o livro e a biblioteca. Entre os dezessete países que 

elaboraram seus planos, apenas quatro deles destacam no título do plano o termo “biblioteca” 

e entre os países em estudo, apenas a Colômbia faz referência à biblioteca no título do plano 

(quadro 1). 

 

Quadro 1 - Planes Iberoaméricanos de Lectura 
 

País Entidad Nombre dei plan 

Argentina Ministério de Educación de la Nación 
Programa Educativo Nacional 

para el Mejoramiento de la 
Lectura 

Argentina Secretaria de Cultura de la Nación Programa Libros y Casas 

Brasil 

Fundación Biblioteca Nacional, FBN Direoción de 
Libro, Lectura, Literatura y Biblioteca*, DLLLB 

Coordinación Rjecutiva dei Plan Nacional de Libro y 
Lectura PNLL 

Plano Nacional do Livro e 
Leitura 

Chile Ministério de Educación Plan Nacional de Fomento de 
la Lectura «Lee Chile Lee» 

Chile Ministério de Educación Bibliotecas Escolares CRA 

Colombia Ministério de Educación Ministério de Cultura Plan Nacional de Lectura y 
Escritura «Leer es mi cuento» 
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Colombia Diversas unidades administrativas de la ciudad de 
Medellin 

Plan Municipal de Lectura* 
Medellín Lectura Viva 

Costa Rica Sistema Nacional de Bibliotecas 

Plan de Acción para el 
Fomento a la Lectura en las 

Bibliotecas Públicas de Costa 
Rica 

Ecuador Ministério de Educación 
Sistema Nacional de 

Bibliotecas No definido, se 
encuentra en revisión 

España Ministério de Educación, Cultura y Desporte Plan de Fomento de la Lectura 

El Salvador Dirección Nacional de Bibliotecas Plan Nacional de Lectura y 
Bibliotecas 

Guatemala Ministério de Educación Programa Nacional de Lectura 
«Leamos Juntos» 

México Secretaria de Educación Pública Programa Nacional de Lectura 
para la Educación Básica 

México Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Programa Nacional Salas de 
Lectura 

Panami Instituto Nacional de Cultura, Biblioteca Nacional dc 
Panamá, Asociación Panamefla de Lectura 

Plan Nacional de Lectura 
«Para Leer Panamá» 

Paraguay Ministério de Educación y Cultura 
Plan Nacional de Lectura: 
ftandepotyjera hagufi. En 
Paraguay todos lecrnos 

Perú Ministério de Cultura Plan Nacional dei Libro y la 
Lectura en el Perú 

Portugal 
Ministério de Educación y Ciência/ Ministério da 

Educação e Ciência, Secretaria dc Estado dc 
Cultura/Secretaria de Rstado da Cultura 

Plano Nacional de Leitura 

República 
Dominicana  Dirección General del Libro y la Lectura Plan Nacional dei Libro y la 

Lectura 

Uruguay Dirección de Educación del Ministério de Educación y 
Cultura Plan Nacional de Lectura 

Venezuela Ministério del Poder Popular para la Cultura Plan Revolucionário de 
Lectura 

 
Fonte: CERLALC, ([2015]) 

 
 Observa-se no Quadro 1 que a Argentina, o Chile e o México apresentaram mais de 

um plano de leitura. A Argentina propôs o Programa Educativo Nacional para o 

Melhoramento da Leitura e o Programa Livros em Casa; o Chile apresenta o Plano Nacional 

de Fomento a Leitura “Lee Chile Lee” e Bibliotecas Escolares CRA e o México apresentou o 

Programa Nacional de Leitura para a Educação Básica e o Programa Nacional Salas de 

Leitura. Tais propostas podem evidenciar uma preocupação em envolver o maior número de 
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organizações públicas, privadas e membros da sociedade organizada, ou porque a estrutura do 

governo requeira a divisão maior de responsabilidades entre os órgãos, como observado no 

caso da Argentina em que o Programa Educativo Nacional para o Melhoramento da Leitura 

está vinculado ao Ministério da Educação, ao passo que o Programa Livros em Casa está sob 

a responsabilidade da Secretaria de Cultura da Nação. 

 Também é possível verificar como os países atribuíram responsabilidades (no âmbito 

do governo) para tornar os planos exequíveis. De modo geral, quase todos os dezessete países 

atribuíram a um órgão da administração a responsabilizado para levar adiante os projetos, 

exceto no caso do Brasil, Panamá e Portugal. Tais atribuições, ou seja, muitos setores 

envolvidos podem contribuir para a execução dos projetos, ou podem fazer com que eles 

demorem de caminhar, porque a estrutura burocrática do Estado conduz, por exemplo, ao 

distanciamento entre uma diretoria e outra, muitas vezes dentro de um mesmo ministério. 

Contudo, essas observações apresentadas demonstram um olhar sobre o quadro dos planos 

iberamericanos de leitura, não sendo o objetivo deste estudo, aprofundar-se em análises 

relativas aos dezessete países. 

 Como ponto de partida para a compreensão da análise dos três planos escolhidos, é 

preciso identificar, os atores sociais envolvidos na elaboração dessas leis, assim como as 

instituições responsáveis pelo sua aplicação. Nomes como Marta Cruz-Coke (diretora da 

Biblioteca Nacional chilena e do DIBAM entre os anos de 1993 e 2000), María Consuelo 

Araújo (a ministra da cultura da Colômbia no primeiro governo Uribe, 2002-2006) e o 

ministro Gilberto Gil (chefe da pasta da Cultura dos governos de Lula entre 2003 e 2008) 

tiveram influência direta na elaboração dessas políticas culturais e, por isso, merecem atenção 

de seus posicionamentos em todos esses processos. 

 Os modelos de políticas públicas desses três países enfrentaram questões próximas 

como a busca por alternativas para ampliar o orçamento das bibliotecas e dos projetos 

nacionais de incentivo à leitura, a questão da acessibilidade e inclusão de pessoas com 

deficiência, a questão da melhoria da formação dos profissionais de biblioteconomia, o papel 

da ação cultural como um dos serviços bibliotecários básicos para a efetiva comunicação entre 

a biblioteca e seu público, assim como questões mais imediatas como políticas de redução dos 

custos dos livros que viabiliza a sua circulaçao por meio de isenções e desonerações de 

impostos. 
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7.1 PLANOS NACIONAIS DO LIVRO E LEITURA  
 

As convergências e as divergências são frequentes no momento em que as questões 

relativas às políticas culturais entre os três países são estudadas. Ao focar os modelos dos 

planos elaborados, antes de tudo foi necessário observar o contexto que ancorou a justificativa 

para a elaboração dos planos.  

Desse modo, a seguir apresenta-se, de maneira específica, o contexto da construção, 

para em seguida se apresentar a análise dos planos. Expõe-se os artigos, medidas, projetos e 

resoluções mais relevantes desses planos, discutindo as metas que foram cumpridas e as que 

não se mostraram bem sucedidas. São eles: 

7.1.1 Plan Nacional de Fomento de la Lectura - PNFL «Lee Chile Lee» (Chile) 
  

 Ao ser nomeada pelo presidente da república, Marta Cruz-Coke, assume a presidência 

da Biblioteca Nacional do Chile (BNC) e a diretoria do DIBAM conjuntamente.  A primeira 

mulher a ocupar o cargo de diretora da BNC, em quase 180 anos de história (depois dela, o 

cargo seria ocupado por mulheres ininterruptamente até 2014) levou adiante as medidas de 

democratização da biblioteca pública como meta prioritária da sua administração. Formada 

em filosofia e exilada nos anos de didatura pelos quais o Chile passou a referida diretora foi 

professora em universidades estrangeiras e ocupou cargos importantes em órgãos 

internacionais, inclusive em posições de destaque na política de promoção de igualdade para 

as mulheres  (CRUZ-COKE, 2014, p.15). 

 Notabilizada por projetos inovadores como a referida sub-rede de bibliotecas públicas 

em shoppings ou centros comerciais, as Bibliotecas Vivas, o BiblioMetrô (projeto de mini 

bibliotecas públicas nas estações aperfeiçoado anos depois) e ainda as campanhas para a 

preservação do patrimônio cultural chileno (principalmente da biblioteca de Valparaíso, que 

estava em risco na época). Uma das principais das iniciativas ao chegar à  direção da 

Biblioteca Nacional foi promover reuniões de bairro e manifestações coletivas e educacionais 

visando a formação de público da biblioteca, levando em consideração que a ação cultural é 

um componente estruturante das políticas públicas no campo do livro, biblioteca e leitura.  

 Nessa política, Marta Cruz-Coke introduz eventos voltados para receber as crianças 

mais carentes de Santiago em sessões de contação de história na sala principal da BNC e 

passou a ter a assistência de professores aposentados na narração dos contos. 

 Ao observar os resultados positivos dessas iniciativas, Cruz-Coke passa a dirigir 

grupos de trabalho que propunham iniciativas de democratização do espaço público das 
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bibliotecas, ressaltando a importante contribuição desses equipamentos culturais na formação 

da sociedade chilena: 

 
La biblioteca jugó un papel muy importante en el inicio de la República, 
porque había una conciencia de que la cultura era importante y después, a lo 
largo de la historia ha ido jugando papeles mayores o menores, pero nunca 
un papel esencial, porque nunca ha habido una conciencia en este país de 
que una política cultural debe estar en la esencia del desarrollo. Sin políticas 
culturales no hay desarrollo; tiene tecnología, tiene cemento (como digo yo a 
las torres que se hacen por todas partes) tiene una mejor vida, mejor ropa, 
más acceso a algunas cosas, pero no tiene de verdad una cultura (CRUZ-
COKE, 2014, p.5).  
 

  Dessa maneira, é possível registrar o interesse de Marta Cruz-Coke quanto à 

necessidade de elaboração de políticas culturais para contribuir com o desenvolvimento do 

Chile e esse fato foi muito importante para a formação de novas propostas no campo da 

cultura e da progressiva ampliação do orçamento para as bibliotecas públicas, assim como a 

construção  de novas medidas de incentivo à leitura. 

 Ao deixar a presidência da BNC e DIBAM no ano de 2000, Cruz Coke continua 

participando de movimentos voltados à promoção de políticas culturais. Um dos seus mais 

importantes legados para os planos nacionais estão ligados aos livros, leitura e bibliotecas, a 

lei do livro: 
El primer antecedente para la elaboración de un Plan Nacional de la Lectura 
lo constituye la ley del Libro (ley no 19.227), promulgada en 1993. A partir 
de este marco legal se creó el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, desde el cual se impulsó diversas campañas para mejorar los hábitos 
lectores y los niveles de lectura en el país. Asimismo, se establecieron 
alianzas estratégicas que han contribuido al diseño y desarrollo de estrategias 
de fomento de la lectura. Parte importante de esta trayectoria es la adhesión 
del CNCA al Plan Iberoamericano de Lectura Ilimita 16 y la publicación del 
documento Una política de Estado para el libro y la lectura (2005), el cual 
fue generado en conjunto por la Asociación de Editores de Chile y la 
Fundación Chile 21 (RAMOS CURD, 2009, p.6). 

 

 Em 2003, com Claudia Budnik à frente da DIBAM e da BNC cria-se um fundo 

especialmente voltado para o incentivo à leitura, configurando-se no primeiro passo para 

viabilizar investimentos na rede de bibliotecas públicas. 

 No ano seguinte, Budnik lança a campanha “Chile quiere leer” uma campanha que 

teve como o principal alvo a leitura para crianças e adolescentes, constantes alvos das 

políticas públicas em leitura no Chile, e porque as bibliotecas públicas e a DIBAM, estão 

associadas ao Ministério da Educação. A campanha buscou o apoio de escritores do país com 

o intuito de formar conjuntamente uma lista de livros para compor as coleções básicas 
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nacionais dos acervos das bibliotecas públicas de todo o Chile. 

 O Plano Nacional de Fomento à Leitura (PNFL) surge em 2006 alicerçado pela 

campanha “Chile quiere Leer” e pela participação do país na XIII Reunião Iberoamericana de 

chefes de estado e do Governo em 2003. A campanha teve vital importância na estruturação 

de planos posteriores. Chile queire Leer não se configura em uma iniciativa de grande vulto, 

com suas metas, atividades-fins e atividades tão bem definidas e orçadas como nos planos 

colombianos.  

 A primeira constatação que levou à condução do plano foi o levantamento de dados da 

CERLALC que mostrou a população leitora chilena muito aquém de outros países 

iberoamericanos, que se apresentavam razoavelmente próximos em matéria de nível de 

desenvolvimento econômico, como é visto no gráfico produzido pela CERLALC no ano de 

2006, mas com dados referentes ao ano anterior. 

 

Gráfico 1 – População leitora na Iberoamérica em 2005 

 

Fonte: CERLALC (2006). 
  

De acordo com o Gráfico 1, o Chile em 2005 possuia uma população leitora muito 

menor que outros países próximos na América Latina, principalmente a Argentina, com 30% a 

mais da população leitora. O quadro naquela ocasião apontava para uma tendência favorável 

para a perpetuação do analfabetismo funcional e para a falta de capacidade para expressão 
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criativa do povo. Outras pesquisas foram feitas por órgãos públicos chilenos e passaram a 

compor um diagnóstico da situação a ser superada com políticas públicas contundentes. A 

situação dos analfabetos funcionais era a mais desconcertante pelo diagnóstico: 

 
Respecto a nuestra capacidad de comprensión lectora la Encuesta 
Internacional de Alfabetización en Adultos (IALS), muestra a Chile en la 
posición más baja del conjunto de países respecto de comprensión de lectura 
en las tres mediciones realizadas (prosa, documentos y material 
cuantitativo).  Los chilenos encuestados lograron una media de 220,5 puntos 
en una escala de 0 a 500 puntos, lo que implica que sólo pueden leer textos 
simples, por lo que para ellos la lectura no es una herramienta productiva. A 
su vez, en los resultados del proyecto PISA 2006 13 llevado a cabo por la 
OECD, muestran que los estudiantes chilenos en las tareas de lectura y en 
lectura global, tienen un rendimiento significativamente menor al promedio 
de los países de la OECD y en ninguna de ellas llegan a 500 puntos, que 
corresponde al rendimiento promedio de los alumnos de los países de la 
OECD, Chile tiene un rendimiento 442 en lectura global respecto de 493 
puntos de la OECD, en la anterior medición de la misma encuesta, Chile 
tenía 410 y los países de la OECD 500. En otras palabras, a pesar de los 
avances relativos, los estudiantes de 15 años encuestados poseen un nivel de 
comprensión de lo que leen que está por debajo del nivel esperado dado 
nuestro nivel de desarrollo económico, y tendrán probablemente mayores 
dificultades para insertarse laboralmente y para aprovechar oportunidades de 
aprendizaje y capacitación (RAMOS CURD, 2009, p.15). 
 

 Aos poucos foi se articulando em torno da DIBAM, com forte apoio do Ministério da 

Educação, grupos de trabalho de todas as regiões do Chile para elaboração de um documento 

muito mais complexo. A primeira tarefa para alcançar o êxito esperado foi estabelecer a 

missão, a visão e as metas desse programa nacional de incentivo à leitura, de difusão da 

produção livresca e de valorização das bibliotecas públicas como instituições pulsantes na 

vida cultural da população chilena dos mais diversos estratos e condições. 

 Em 2006, no início do primeiro mandato da presidente Michele Bachelet, todas essas 

dicussões convergem para dar inicío ao processo de elaboração do documento que se tornou o 

Plano Nacional de Fomento à Leitura (PNFL). A presidente assumiu compromissos na sua 

campanha eleitoral por transformar o Chile em um país de leitores como forma de superar os 

problemas da desigualdade social, tais como: rendimento escolar inferior para crianças de 

baixa renda, analfabetismo funcional, entre outros problemas.  

 
En la III Convención Nacional de Cultura el día 27 de Agosto de 2006 […] 
presentó al país la “Política Nacional del Libro y la Lectura”, documento del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que “busca una solución 
sistemática para elevar los hábitos lectores, aumentar la comprensión lectora 
y mejorar el desarrollo de nuestra industria editorial, buscando potenciar 
todos los esfuerzos con el fin de facilitar el acceso a las lecturas; de fomentar 
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la edición, producción y comercialización del libro; de estimular la creación 
literaria; preservar el patrimonio bibliográfico; proteger el derecho de autor; 
y perfeccionar la legislación cultural.” (RAMOS CURD, 2009, p.10). 

 

 A presidente indicou o Sr. Martín Zilic para o ministério da Educação (logo substituído 

por Yasna Provoste na pasta por conta de grandes manifestações de universitários) e Nivia 

Palma para a diretoria do DIBAM, advogada que ocupava desde 2002 a função de gerente 

corporativa da Câmara Nacional do Livro. Nivia Palma assumiu suas funções com a tarefa de 

expandir os projetos iniciados por suas antecessoras e também teve muitas iniciativas na área 

de museus e de arquivos, tendo realizado ações conjuntas com o Peru nessas áreas. 

 Essa diretora também foi responsável por dobrar a rede de bibliotecas em estações de 

metrô, ação estabelecida por Cruz-Coke. Fundar o acervo digital de bibliotecas e estabelecer 

um programa de ampliação da rede de bibliotecas públicas convencionais, no intento de cobrir 

a totalidade das cidades do país (proposta comum ao Brasil e também à Colômbia nessa 

mesma ocasião). 

 Tamanha foi a produtividade e desempenho da diretoria do DIBAM renderam-lhe o 

prêmio Stockholm Challenge na Suécia por causa do programa  BiblioRedes, iniciada na 

gestão de Claudia Budnik com apoio da Fundação de Bill & Melinda Gates, mas 

complementada por Palma ainda no ano de 2006. Outros prêmios seriam recebidos por ela em 

seu exercício do cargo que se estendeu até 2010, sendo o principal destes o prêmio de 

Inovação Tecnológica do próprio Chile, fruto do trabalho dedicado à DIBAM para melhorar a 

oferta e os serviços tecnológicos junto ao público. 

 Nivia Palma dialogou bastante com a presidente Michele Bachelet para conjuntamente 

lançarem a pedra fundamental do PNFL. Do ponto de vista operacional, o plano pretendeu 

ampliar a frequência dos chilenos à biblioteca, aumentando a quantidade de livros lidos e 

comprados, assim como o fortalecer a rede de bibliotecas: 
El Plan tiene su justificación no sólo en mejorar la situación actual de la 
lectura en Chile, sino también en la necesidad del Estado de entregar 
herramientas y posibilidades a los ciudadanos para enfrentar los cambios 
tecnológicos y el reciente proceso de globalización de la sociedad.  
Desarrollar una investigación lo suficientemente sólida que permitirá la 
comparación de datos en el futuro. Idealmente, este ejercicio debe ser 
sistematizado y realizarse a lo menos cada 3 o 4 años. Esto permitirá la 
construcción de indicadores nacionales de lectura que darán cuenta de los 
avances, retrocesos o transformaciones del comportamiento lector en el país.  
Y permitirá establecer una línea base sobre la cual se construirán nuevas 
metas, a objeto de realizar un seguimiento periódico al impacto del Plan en 
la población. (RAMOS CURD, 2009, p.25). 

 Deste modo, o governo busca com o PNFL desenvolver atividades baseadas no 
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comportamento dos leitores, ou seja, uma política de leitura baseada nas novas percepções e 

interesses dos leitores, em um contexto de globalização das condições de vida, que emerge 

com o advento da sociedade da informação e conhecimento que tantas modificações positivas 

trouxe para o cotidiano das pessoas, ao mesmo tempo em que desperta novas problemáticas, 

sobretudo ao evidenciar as diferenças sóciais nos países periféricos.  

 Isso é importante para mostrar que uma política pública em leitura não pode ser 

produzida unicamente do poder público sobre a população, como também verifica- se em 

maior grau na Colômbia, mas em muito menor grau no Brasil. É preciso perceber o modo 

como se envolvem no processo de constituição de PP, juntamente com os cidadãos e as 

autoridades chilenas ciente de seu papel na condução do processo. 

 Algo importante também se estabeleceu no PNFL e diz respeito aos critérios para 

elaboração de planos regionais de leitura. Todo o esforço da política de decentralização dos 

recursos voltados para a Biblitoeca Nacional do Chile, localizada na capital Santiago, 

necessita de que as províncias estejam aptas a elaborar seus próprios planos determinando as 

ações, os custos, os cronogramas e os resultados esperados ocorram de maneira uniformizada. 

Desse modo, Crud (2012) destaca que esses planos precisam ter autonomia em relação ao 

sistema escolar, apontando para uma tendência de superposição das duas áreas Cultura e 

Educação, comum no Chile: 

 

El Plan de lectura se crea como un modelo intermedio entre los CRA 
[consejos regionales e locales, orgão administrativo] y los gobiernos locales, 
y su motivación profunda es ofrecer una herramienta efectiva a alumnos y 
profesores para potenciar el proceso de enseñanza - aprendizaje por una 
parte, y por otra parte recuperar – desescolarizar - a la biblioteca pública a 
objeto de transformarla en un espacio para toda la comunidad y no sólo para 
lo s escolares (RAMOS CURD, 2012, p.38). 
 

 O PNFL ficou dividido em três fases: 

 a) fase de desenho estratégico e enquadramento (2006-2008): período de definição dos 

propósitos mais fundamentais do projeto a partir de discussões coletivas para elaborar os 

símbolos e noções orientadoras a serem desenvolvidas nas etapas seguintes, além de propor 

algumas iniciativas como o projeto redes de mediadores de leitura (que envolvia voluntários 

em ações culturais em bibliotecas e centros comunitários para buscar despertar o gosto pela 

leitura nos bairros) e o programa “Nacidos para leer” (programa de incentivo a leitura em 200 

jardins de infância de escolas públicas espalhados pelo Chile);  

b) fase de desenvolvimento de Iniciativas Estratégicas (2009-2010): esse foi o momento 

central para o desenvolvimento de medidas de alcance nacional como a definição de propostas 
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para redução de preços em livros e também propostas para aumento das verbas públicas 

voltadas para as bibliotecas públicas e também as bibliotecas escolares;  

c) fase de consolidação nacional, regional e local (a partir de 2011), que seria a etapa 

culminante de todas as atividades propostas e realizadas nas etapas anteriores (RAMOS 

CURD, 2012, p.28-29). 

 Entre 2010 e 2014, quem esteve à frente do governo chileno foi o presidente Sebastián 

Piñera, nesse governo houve uma tentativa, embora não efetivada, de criação do Ministério da 

Cultura. O período também representou a descontinuidade do PNFL proposto por Bachelet no 

governo anterior. Isto ocorreu, porque ao chegar ao poder o presidente preferiu não colocar 

em prática muitas das medidas elaboradas em 2006 na fase de consolidação nacional, regional 

e local do plano. (VANGUARDA, 2011).  

 Michelet Bachelet retorna à presidência do Chile em 2014 e inicia seu mandato com 

novas promessas para retomar o processo de fortalecimento de políticas públicas na área em 

estudo.  Durante o governo de seu antecessor Sebastián Piñera, que também tentou elaborar 

uma política de leitura, mas que não ficou muito bem articulada, apesar do aumento contínuo 

da população leitora, a frequência de visitantes em bibliotecas caiu nacionalmente:  
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Gráfico 2 – População leitora/Chile 
 

Fonte: (CULTURA..., 2014) 

 
Quadro 2 -  Número de usuários da Biblioteca Nacional, Santiago 

 

Fonte: (CULTURA..., 2014) 
 

 Sendo uma das primeiras iniciativas de seu segundo mandato, após quatro anos 

distante do poder, Michele Bachalet elabora em 2015 (com urgência até 2020 para 
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implementação de suas propostas) um novo Plano Nacional de Leitura (PNL) muito mais 

robusto que o PNFL feito no seu primeiro governo. Dessa vez, a participação popular, a 

preocupação com os mecanismos de avaliação da qualidade dos serviços e outros mecanismos 

de gestão receberam maior atenção que o plano anterior, como pode-se ver a seguir: 
 

El seguimiento implica la observación, registro y análisis de los procesos 
que se desarrollan en el Plan Nacional de la Lectura. Se establecen las 
siguientes estrategias para monitotrear acciones, programas y metas, que 
requieren tanto de la participación de las entidades articuladoras del Plan así 
como la población beneficiaria: • Se utilizará un Sistema de Monitoreo de 
Desempeño Institucional (SIG) que implica la elaboración de indicadores 
anuales para obtener información y análisis sobre el cumplimiento de las 
metas.   • Se realizarán encuentros anuales (presenciales y virtuales) para 
compartir y analizar los resultados de las acciones y los programas 
implementados, con la participación de los equipos de las entidades 
articuladoras del Plan y con las Mesas Ciudadanas de Lectura.  • Las 
instituciones desarrollarán seguimiento en terreno de acciones y programas, 
por medio de la medición de indicadores, observaciones, entrevistas, 
cuestionarios, planillas, registros, catastros e informes de gestión anuales, 
entre otros (CHILE, 2015, p.52). 

 

 Duas coisas são importantes a se observar: a primeira diz respeito à criação de um 

sistema de avaliação dissociado do sistema de bibliotecas, ou seja, a criação de um órgão 

externo com ferramentas de levantamento de avaliação virtuais e do mundo físico a fim de 

aferir a qualidade dos serviços propostos. Em seguida, deve-se  analisar as chamadas Mesas 

Cidadãs de Leitura. Essas mesas envolvem profissionais da área de cultura, ciência da 

informação e agentes da sociedade civil. Enfim, as metas mais relevantes do PNL chileno 

podem ser resumidas:  
Alcanzar el 100 % de Planes Regionales de la Lectura diseñados y en 
implementación en cada una de las regiones del país. • Aumentar en un 10 % 
la población que declara leer libros en formato impreso, por motivos de 
estudio o trabajo o por entretención u ocio.   •  Aumentar del 26 % al 28 % la 
población que declara leer libros en formato digital (CHILE, [2015], p.26). 

 Com a experiência do PNFL de 2006, as autoridades chilenas do governo nacional 

perceberam que era preciso descentralizar a iniciativa de promoção da leitura no país. Por 

conta disso, a primeira das metas selecionadas diz respeito a auxiliar no desenvolvimento de 

planos regionais, assim, os chilenos apresentam um alvo concreto a ser atingido que é a 

elevação da taxa de 10 % da sua população leitora. Deve-se destacar também a busca de um 

aumento da população que lê livros digitais, coerente com a trajetória pioneira do Chile no 

uso de Tecnologia de Informação e Comunicação, nas políticas públicas do livro, da leitura e 

da biblioteca. 
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 Mas, ao apresentar as metas, as ações  dos planos de leitura no Chile (o PNFL de 2006, 

“Lee Chile lee” de 2010 e PNL de 2015) busca-se conhecer  alguns resultado mais 

perceptíveis. As metas de cobertura de cidades, ampliação de acervos, qualificação de 

profissionais de ciência de informação e políticas de redução dos custos de livros no mercado 

editorial foram bem sucedidas. No entanto, é necessário de um dado mais concreto para medir 

a efetividade das políticas públicas do Chile nessa área. Por isso, um novo gráfico de 

população leitora significativamente maior do que era na pesquisa anterior da CERLALC, 

oferece resultados diferentes: 

Gráfico 3 – Leitura de livros 

Fonte: (CULTURA..., 2014) 

O gráfico anterior ilustra uma realidade um pouco discutida no processo. O grau de 

leitura de livros que a  CERLALC contabiliza é reltivo a quantidade de pessoas da população 

de um país que declararam ler pelo menos um livro durante os doze meses que antecederam 

ao levantamento feito pela Instituição. Foram contabilizados resultados dos países de 11 

países iberoamericanos.  

 A Argentina, que tem uma tradição de décadas em políticas públicas voltadas para a 

área, aparece sem surpresa em primeiro lugar em todos os rankings e está longe de um ponto 

que permita estabelecer convergências em relação ao Chile, Colômbia e Brasil. Os argentinos 

fizeram sua primeira lei de bibliotecas em 1870 e desde então mantém uma política cultural 

voltada para  leitura e bibliotecas, sendo que no ano 2000 havia praticamente mais bibliotecas 

públicas na capital Buenos Aires e seu entorno do que no Chile inteiro (BARBER, 2000). 

 Outros dados relevantes extraídos do gráfico anterior, em 2008, quando as políticas 

públicas da leitura, livro e biblioteca avançam no Chile (que aumentou 11% em relação à 

pesquisa anterior da CERLALC no ano de 2006, mas referentes a 2005), colocaram esses dois 

países em condições mais favoráveis quanto à população leitora do que o Brasil (que não 

apresentou avanços  frente ao  aumento da população leitora no período), mostrando assim  
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que tais políticas  naqueles dois países estão em um ptamar mais avançado do que no modelo 

brasileiro. 

7.1.2  Plan Nacional de Lectura y Biblioteca – PNLB (Colômbia) 
 
 Com relação a Colômbia, o primeiro grande projeto nacional de leitura foi o “Plan 

Nacional de Lectura y Bibliotecas” (PNLB). A elaboração, contou com a equipe  do 

Ministério da Cultura, auxiliado pelo Ministério da Educação entre  outras entidades públicas 

destacando-se que a sede da CERLALC é na Colômbia, o que facilita o acesso à informações. 

Assim como teve apoio das Escolas de Biblioteconomia, por meio de grande mobilização de 

autoridades na questão do livro, biblioteca e leitura que reunidas  formalizaram alguns 

princípios que formariam o plano. Coube ao Conselho Nacional de Política Econômica e 

Social (CONPES) – um conselho formado por altos dirigentes de diversas áreas do país que 

se reúne especialmente para a eloboração de algum documento de extrema importância para o 

país – formalizar o documento do PNLB. 

 É significativo lembrar de que o ano de 2002 representa a chegada do presidente 

Álvaro Uribe, responsável por desenvolver proposta ampla de inclusão social a partir das 

instituições culturais, educacionais, de mobilidade urbana, de requalificação das favelas 

(chamadas de comunas) para poder minar o narcotráfico, a pobreza e as FARC. No campo da 

cultura, as bibliotecas foram eleitas como um dos eixos centrais dessa política.  

 Uribe traz para comandar o Ministério da Cultura María Consuelo Araújo, graduada 

em Finanças e Relações Internacionais, antiga diretora do Jardim Botânico na capital. Uma 

das primeiras medidas da ministra María Araújo foi a de propor um plano nacional de leitura 

que possibilitasse a promoção da cidadania a milhões de colombianos excluídos e colocados à 

mercê da criminalidade. 

 Em um trabalho conjunto com a ministra da educação, Cecilia María Vélez, María 

Araújo foi uma das articuladoras da proposta de parceria com o Japão para a construção de 

bibliotecas, uma das defensoras da criação de um sistema informatizado e unificado na Red 

para a gestão das biblitoecas públicas, além de lutar pelo aumento do valor do orçamento 

destinado à cultura (envolvento dos os investimentos em bibliotecas, museus, arquivos, rádios 

e televisões culturais, teatros e orquestras) que era menos de 0,01% de todo o Produto Interno 

Bruto colombiano no ano de 2002 (CALABRE, 2013). 

 Esse primeiro plano entrou em vigor no ano de 2003 e veio para enfrentar grandes 

desafios para a questão da leitura na Colômbia. No início do documento, os seus autores, 

membros do Ministério da Cultura Colômbia, apresentam dados alarmantes. A maioria da 
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população não lia sequer um livro por ano, havia províncias que não tinham bibliotecas 

públicas e em menos da metade das cidades as bibliotecas que existiam estavam em uma 

situação tão precária que muitas delas se encontravam fechadas sem funcionar (COLÔMBIA, 

2003).  

 Havia também uma forte preocupação com os acervos, que tinham como composição 

quase que exclusivamente títulos publicados por editoras estrangeiras e de autores 

estrangeiros, sendo que deve ser preocupação de todo o Ministério da Cultura primar  por essa 

preocupação de preservar a  cultura nacional, regional e das etnias locais. A Red de bibliotecas 

públicas era ao mesmo tempo o alvo e a sustentação de todo o processo formativo do plano,  

comum entre o Chile e a Colômbia (destaque na seção seguinte), mas não está tão 

desenvolvido em outros países como o Brasil e  também o México: 

 
Un rasgo sobresaliente en materia de la información generada sobre la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia está enunciado en su 
legislación, misma que contempla el establecimiento de un sistema de 
información que permite orientar las políticas, la planeación, el seguimiento 
y la evaluación de esta Red, así como de los planes nacionales de lectura y 
escritura. La creación y el mantenimiento de este sistema de información es 
función del Ministerio de Cultura (HERNANDEZ PACHECO, 2012, p.227). 

  

Para a realização desse plano, a Colômbia buscou parcerias internacionais 

(principalmente com o Japão para construir cerca de 120 bibliotecas públicas em todo o país) 

e investe o equivalente a milhões de dólares nessa década de vigência do plano para reformar, 

ampliar o acervo, financiar a ação cultural, a edição de livros de autores nacionais e regionais. 

São formadas medidas que beneficiam cerca de 1000 bibliotecas já existentes em todo o país. 

Uma das metas mais importantes diz respeita melhoria dos serviços de informação em geral, 

corente com a outra meta de qualificação e formação de pessoal: 

 
Ampliación y mejoramiento de los servicios de información local Una 
estrategia complementaria en materia de fortalecimiento de las bibliotecas 
contempla la promoción de servicios de información local, que respondan a 
las necesidades no solo de los usuarios actuales sino de los potenciales. 
Desde esta perspectiva, se desarrollaran proyectos orientados a hacer de las 
bibliotecas publicas generadoras de contenidos, produciendo y divulgando 
información sobre su gestión, programas gubernamentales y comunitarios, 
eventos educativos y culturales, balances institucionales, tramites y 
procedimientos para acceder a servicios, entre otros.  Se hará especial énfasis 
en la denominada “literatura gris”, que incluye periódicos alternativos, 
boletines y plegables, ente otros, la cual normalmente no ha sido parte del 
acervo de las bibliotecas publicas. El desarrollo de esta estrategia contempla 
el disefio y normalización de sistemas de recolección, almacenamiento y 
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recuperación de dicha información (COLÔMBIA, 2003, p.21).  
 

 Esse plano teve como principais metas a serem alcaçadas até o ano de 2006 a 

construição ou fortecelecimento de 500 bibliotecas, compor o acervo de todas as bibliotecas 

da Red com mais dois milhões de volumes, a criação de uma biblioteca virtual nacional e 

aumentar a cobertura tanto em municípios antes afastados do acesso das bibliotecas quanto do 

número de leitores (COLÔMBIA, 2003). Dessas metas, 350 novas ou recém-criadas 

bibliotecas foram instaladas ou fortalecidas, a quantidade de livros para composição de 

acervos foi alcançada sendo repartida equitativamente por cada biblioteca (2400 para cada 

uma) e a cobertura projetada foi quase que inteiramente atingida (COLÔMBIA, 2015). O 

comparativo entre 2002 e 2010, meta final do plano, é ainda mais exitoso: 

 
Até 2002, havia 355 livrarias no país, 85% concentradas em Bogotá, 
Medellín e Cali. Seiscentos municípios não tinham nenhuma biblioteca. 
Dentre os resultados, observam-se: 100% dos municípios do país com 
biblioteca pública; criação ou fortalecimento de 1.103 bibliotecas; 
capacitação de 12.193 pessoas; dotação de 200 bibliotecas para população 
com deficiência e de 24 voltadas para população afrodescendente ou 
indígena (CALABRE,  2013, p.62). 
 

 Desses resultados compreende-se a importância de se conhecer o PNLB colombiano 

para melhorar as políticas culturais em leitura, livro e biblioteca no Brasil. Enquanto, o 

Programa Fome de Livro brasileiro (2003) e legislações estaduais prometeram a cobertura de 

100% das cidades brasileiras até 2006 (construindo cerca de uma biblioteca para cada um de 

cerca de mil municípios brasileiros que ainda não tinham biblioteca) mas não alcançou sequer 

70% dessa meta até hoje. O governo colombiano conseguiu não só alcançar a meta (criando 

ou fortalecendo mais de 1100 bibliotecas) como também desenvolve uma quantidade 

considerável de bibliotecas tornadas acessíveis para a população deficiente e outra quantidade 

relevante atendendo aos princípios da diversidade étnica e cultural. 

 
Desde su comienzo, el PNLB ha sido concebido a partir de la estructura 
gubernamental y se lo ha incluido como política pública dentro del Plan de 
Desarrollo Nacional, lo cual por lo menos lo eleva a la categoría de plan 
estratégico del Gobierno y le augura sostenibilidad y continuidad. En el 
pasado se habían dado intentos de reorganizar las redes de bibliotecas. Sin 
embargo, puede afirmarse que es este el primer intento real en donde las 
bibliotecas se elevan a plan nacional y se dotan de los recursos mínimos para 
su desarrollo (TOLOSA, 2012, p.81). 
 

 Nesse quesito de serviços bibliotecários acessíveis e multiculturais, que serão 

reforçados na lei de bibliotecas colombianas de 2010, as metas cumpridas no PNLB estão à 
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frente tanto dos planos chilenos como dos planos brasileiros, apresentando-se como uma 

inspiração para ambos, no sentido de fortalecerem e promoverem a acessibilidade e 

diversidade cultural como princípios ordenadores prioritários nas políticas públicas do livro, 

da leitura e das bibliotecas. 

 O cumprimento de grande parte das metas estabelecidas na primeira etapa do plano 

leva ao fortalecimento da aplicação do plano colombiano de leitura e bibliotecas para a 

segunda etapa, que passou a receber a colaboração por várias iniciativas dos governos 

nacional, departamental e municipal. Um desses governos, o da cidade de Medellín, auxiliou 

com o plano municipal de bibliotecas e um plano arquitetônico urbano que possibilitou o 

surgimento dos “parques bibliotecas”. Tais ações foram  balizadas  dentro do objetivo geral do 

PNLB colombiano: 
El objetivo fundamental del Plan es mejorar los niveles de lectura y 
fortalecer los servicios prestados por las bibliotecas públicas colombianas. 
Así, se espera facilitar el acceso de manera equitativa de todas las 
comunidades rurales y urbanas a la información, el conocimiento y el 
entretenimiento a través de los libros, desarrollando los principios de la 
propuesta de seguridad democrática del Gobierno Nacional. De esta manera, 
se aspira a contribuir a1 desarrollo individual de los ciudadanos así como al 
desarrollo social de las comunidades, creando, afianzando y difundiendo una 
cultura de la lectura. Esta se convertirá en una practica cotidiana para que los 
ciudadanos la integren a su vida como un recurso de aprendizaje, 
información, educación y entretenimiento, atendiendo el principio de 
equidad y reconociendo así su valor social (COLÔMBIA, 2013, p.17). 
 

 Os resultados de avaliação do plano colombiano foram animadores, sendo que um dos 

principais pontos destacados é o aumento na quantidade de livros disponíveis nas bibliotecas 

das cidades mais pobres do interior do país. Esses resultados foram apresentados no estudo de 

Osorio e Corzo (2008) a partir de quatro categorias estatísticas, sendo que em todas elas é 

possível perceber um aumento substanticial da média de livros por habitante nessas cidades 

mais humildes, o que se justifica tanto pela subvenção financeira dos governos na instalação 

de bibliotecas, compra de livros e ação cultural como pelo movimento de participação cidadão 

que o plano inspirou: 

 
[...] se puede concluir que municipios con amplia capacidad para cubrir  sus 
gastos de funcionamiento, con altos niveles de inversión y con capacidad de 
ahorro  tienen mayores posibilidades de decisión del gasto y de generar 
inversiones sostenibles como las que demanda el PNLB. Adicionalmente, a 
pesar de los pocos años de  implementación del PNLB se evidencia un efecto 
positivo en uno de los componentes  más relevantes del programa. Esto es, 
que un individuo perteneciente a un municipio (OSORIO; CORZO, 2008, 
p.128). 
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 Com isso, percebe-se de maneira clara e incontestável que a participação do Estado na 

estruturação das condições para o fomento da leitura e dos serviços bibliotecários no bojo da 

implementação do PNLB. Dessa maneira, permitiu que mudanças sensíveis no gosto de ler 

por parte da população mais necessitada: 

 

El PNLB busca generar un cambio positivo en los hábitos de lectura de la 
población, se espera que resultados considerables sobre la variable de interés 
se aprecien en el largo plazo. Por esta razón, aunque el efecto encontrado es 
un avance importante  debido al poco tiempo trascurrido desde la puesta en 
marcha del programa (tres años  aproximadamente) es probable que los 
impactos sobre el índice de lectura, atribuibles al Plan, puedan estar siendo 
subestimados (OSORIO; CORZO, 2008, p.132). 

  

 Um dos meios para cumprir grande parte das metas estava na parceria entre setor  o da 

biblioteca e da educação. Mas não se espera ver nessa parceria a relegação da biblioteca a um 

papel secundário como muitos pesquisadores e governos no Brasil costumam se orientar. 

Espera-se, sim, a manutenção da autonomia entre os dois campos e a colaboração sendo 

articulada para que as bibliotecas e a leitura não sejam vistos como meros anexos do sistema 

público de ensino – o que no Chile está muito combinado de modo que não somos capazes de 

ver a autonomia das políticas públicas em biblioteca até pelo menos o plano de leitura de 

2015. Disso decorreu a observação do quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Proporção de leitores segundo nível de escolaridade na População Economicamente ativa 

(PEA) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de (MELO, 2001, p.67.) 
 

 O quadro acima serviu de base na elaboração de questões relacionadas ao PNLB no 

Sem ensino fundamental 3.10% 

Fundamental incompleto 23.30% 

Fundamental completo 26.60% 

Médio incompleto 50,40% 

Médio completo 44,20% 

Superior há até 4 anos 71,40% 

Superior há 5 anos ou mais 75,70% 

Não informado 18,30% 

Média em toda PEA 45,10% 
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que se refere a diferentes estratégias de leitura  considerando os diferentes hábitos de leitura e 

os níveis de formações da PEA colombiana. O conhecimento das diferentes proporções de 

leitores permitiu saber qual parada da população estaria nas prioridades do plano. 

 Outro fator muito importante foi a busca de alternativas para incentivas o comércio de 

livros junto a população e, novamente, buscando beneficiar a população mais carente e 

moradora de regiões em risco, especialmente as comunas e no campo. As autoridades 

colombianas sabiam o quão a questão do incentivo à leitura, somada todas as políticas 

públicas em biblioteca, pode contribuir para a redução dos custos para a aquisição de livros. 

Como os autores do plano expuseram: 

 
De esta manera se busca eliminar los numerosos intermediarios y 
costos de transacción que existen para la comercialización de libros en 
los municipios de menor nivel de desarrollo y las regiones mas 
apartadas.  Se fomentarán a nivel del sector educativo, las vitrinas 
pedagógicas, en la cuales los recursos de las instituciones educativas 
se orienten a las necesidades especificas de éstas. Asimismo en dichas 
vitrinas se promoverá la capacitación de los maestros en el uso del 
libro y de las bibliotecas en sus actividades pedagógicas 
(COLÔMBIA, 2003, p.21-22). 

 

 As autoridades colombianas ainda lutam para atender segmentos aos não 

contemplados por cerca de doze anos de política pública direcionada para o livro, leitura e 

biblioteca: “Sin embargo, subsisten problemas que ponen en riesgo la calidad y la 

sostenibilidad de las bibliotecas públicas: la alta rotación de los bibliotecarios, los escasos 

recursos asignados a las bibliotecas y, en muchos casos, los bajos niveles de compromiso por 

parte de las autoridades municipales” (COLÔMBIA, 2015). 
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Gráfico 4 -  Comparação entre a média de livros lidos em populações de cidades do Interior da 

Colômbia antes e depois das medidas previstas no PNLB 

Fonte: (OSORIO; CORZO, 2008, p.125) 

 

 Como visualizado no gráfico, o aumento no número de leitores é notável em todos os 

quatro critérios estatísticos escolhidos pelos autores do estudo. O Brasil também apresentou 

algumas medidas, a exemplo de incentivos fiscais e isenções de taxas de importação para 

livros vindos do exterior, que incentivaram o aumento do número de livros lidos por ano no 

mesmo período de dois livros por ano em 2002 para quatro livros por ano em 2007 (IPL, 

2012). 

 Toda essa política materializada no PNLB se consolida da Lei nº 1379 de 2010 de 

Bibliotecas da Colômbia, na transição entre o governo de Álvaro Uribe e Juan Manuél Santos. 

O governo se comprometeu a focar seu planejamento e estrutura de fomento à leitura na rede 

de bibliotecas públicas, deixando claramente para o segundo plano as bibliotecas escolares. 

Essa Lei veio no contexto de mudanças do Plano Nacional de Cultura (PNC) construído de 

forma comunitária e democrática: 

 
Demonstra-se, ainda, a ampliação do tema cultural nos Planos Nacionais de 
Desenvolvimento vigentes no decênio: Mudanças para construir a paz (1999-
2002), com cinco políticas articuladas com as do PNC; Para um Estado 
Comunitário (2003-2006), também com cinco políticas; e Estado 
comunitário: desenvolvimento para todos (2007-2010), apresentando oito 
políticas articuladas com as do PNC. Para o campo de criação e memória, 
destacam-se as ações afirmativas, a exemplo da Política Indicativa de 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial criada em 2009. Para o campo 
de participação, tem-se a finalização do Compendio de Políticas Culturais, 
documento que contou com a participação de mais de 10 mil colombianos e 
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que reúne o histórico das principais políticas culturais do país (CALABRE, 
2013, p.141). 
 

 Além disso, é necessário evidenciar que a Colômbia segue as diretrizes  formuladas 

pela UNESCO, segundo as quais “os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com 

base na igualdade de acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, 

nacionalidade, língua ou condição social” (UNESCO, 1994), e da literatura especializada no 

sentido de preservar a autonomia da biblioteca pública frente a outros tipos de biblioteca.  

 A própria definição de livro, da referida Lei é muito avançada, o artigo segundo da lei, 

rejeitando a noção de quantidade mínima de páginas  ou existência do suporte físico em papel: 

“1. Libro: Obra científica, artística, literaria, cultural o de cualquier otra índole que constituye 

una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en 

cualquier soporte susceptible de lectura.” (COLÔMBIA, 2010). 

 Igualmente, a definição de biblioteca aponta para o entendimento da instituição para 

além de seus contornos materiais: “Estructura organizativa que mediante los procesos y 

servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad o 

grupo particular de usuarios a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte” 

(COLÔMBIA, 2010). 

 No artigo primeiro da Lei de Bibliotecas da Colômbia, seguem-se outras definições,  

de biblioteca digital e de serviços bibliotecários, entretanto, a definição que mais chama a 

atenção é a de biblioteca pública: “ Es aquella que presta servicios al público en general, por 

lo que está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sin distinción de 

raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral 

o nivel de instrucción” (COLÔMBIA, 2010). Segundo Priestley, pesquisadora das políticas 

públicas em bibliotecas de vários países do mundo, princípios que fundamentam essa lei são, 

de maneira resumida, expressadas da seguinte forma: 

 
The two primary goals for Colombia are precisely those of the ideal public 
library: an institution providing basic and complementary services covering 
the full diversity and cultural, ethnic and social characteristics of every 
municipality and department of Colombia and a library with equipment and 
infrastructure in accordance with minimum technical requirements defined 
as per the legal character of municipalities in which services are free. A 
public library must have connectivity in its agenda and with conditions for 
the exchange of services wit h the National Network of Public Libraries and 
with other networks of libraries in the country and abroad (PRIESTLEY, 
2012, p.6). 

 

 Coadunando com que esse trabalho aborda noo que se refere ao papel das políticas 
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públicas no notável desenvolvimento social da Colômbia nas últimas duas décadas,e possivel 

ver que a lei colombiana apresenta uma compreensão de biblioteca pública cidadã e  

inclusiva, afastando todo o tipo de restrição de qualquer matriz para o acesso aos serviços, 

bem evidente na questão explícita da acessibilidade aos deficientes, bandeira amplamente 

defendido na Biblioteca Pública do Estado da Bahia como será visto mais adiante e que na 

Colômbia não há destaque como sendo uma política de Estado como na Colômbia. 

 O planejamento encontra-se apoiado em uma política de qualidade e avaliação que 

visam garantir a sustentabilidade do modelo bem sucedido estabelecido por Bogotá. Em 

vários artigos da lei, o papel de suporte do Ministério da Cultura aparece reiterado em vários 

momentos da lei de bibliotecas. No artigo 32 especialmente cumpre a ele: 

 

Definir el Plan Nacional de Lectura según los procedimientos y medios de 
consulta y participación establecidos en normas vigentes, como marco para 
el desarrollo de los programas y planes de lectura de las bibliotecas públicas. 
Las bibliotecas públicas prestarán atención particular a los niños, ofreciendo 
materiales que apoyen su desarrollo emocional, intelectual y cultural. 6. 
Participar con los medios y recursos a su alcance, en la dotación 
bibliográfica y dotaciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en 
forma continua. 7. Coordinar con el Ministerio de Educación Nacional, con 
universidades y otras instituciones de formación, una política de educación 
formal y de formación continuada para el personal bibliotecario que forma 
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, así como de los 
promotores de lectura y gestores culturales y de la información 
(COLÔMBIA, 2010). 

  

 Desse modo, pode-se observar que na Colômbia os Planos do Livro e da Leitura são 

iniciativa principal do poder Executivo, através do Ministério da Cultura, o mesmo que ocorre 

no Chile, apesar de que no caso chileno seja o Ministério da Educação e o Conselho de 

Cultura e Artes que respondam pela produção desse importante documento de política 

pública. 

 Atualmente, graças à Lei de Bibliotecas, os planos de leitura no sistema bibliotecário 

colombiano são geralmente regionalizados, semelhante ao sistema brasileiro, porém, diferente 

do sistema chileno, marcado pela unificação de políticas de bibliotecas. O planejamento 

nacional, típico do PNLB da década de 2010, foi para o segundo plano. Isso é importante 

porque atribui mais autonomia para os sistemas departamentais e locais exercerem maior 

protagonismo no processo de definição de diretrizes para as políticas públicas do livro, da 

leitura e da biblioteca. 

 Outra questão fundamental tratada na lei das bibliotecas colombianas diz respeito à 

questão do orçamento das bibliotecas. É formado por receitas nacionais, departamentais, 
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distritais e municipais, também com um percentual de alguns impostos federais destinados 

diretamente para a rede de bibliotecas públicas.  

 Uma das saídas interessantes encontradas pelo governo central de Bogotá para a 

limitação dos recursos do orçamento para o financiamento das bibliotecas foi a dedução de 

100% do valor de doações de pessoas físicas na declaração do imposto de renda. Isso ocorre 

no Brasil apenas para instituições de caridade, mas talvez fosse seguro copiar a proposta 

colombiana e permitir que as bibliotecas fossem beneficiadas pelo processo de renúncia fiscal 

na declaração anual de imposto de renda.  

 O último ponto a se ressaltar da lei de bibliotecas colombianas para a pesquisa é o 

artigo 45 que define a participação dos cidadãos na condução das atividades administrativas: 

“Artículo 45. Participación ciudadana. La administración pública en todos sus niveles 

garantizará la participación de los ciudadanos en la formulación de políticas, programas y 

proyectos del sector bibliotecario” (COLÔMBIA, 2010). 

  

7.1.2 Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL (Brasil) 
 

 No Brasil, a Lei nº 10.753, ou seja, a Lei do Livro de 2003,  criada no mandato do 

MinC, sob a responsabilidade do Ministro da Cultura, Gilberto Gil durante o primeiro 

mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva, quando representou um avanço das políticas 

públicas do livro, da leitura e também da biblioteca. Essa lei é fruto da luta de bibliotecárias e 

de intelectuais envolvidos no desejo de modificar o quadro de descrédito da leitura, por parte 

da população brasileira, desde as décadas de 80 e de 90 do século passado.   

 A chegada do ministro Gil representa esse momento em grande parte das matrizes das 

políticas culturais se aproximam o MINC. Depois de ser escolhido pelo presidente Lula para 

ser o responsável pela elaboração de novas políticas culturais. O ministro se notabilizou pelo 

aumento do orçamento da pasta, pelo condicionamento da liberação da maioria das verbas de 

projetos culturais por meio de editais e projetos (profissionalizando a cultura definitivamente 

no país) e também por sua postura conciliadora e inovadora. A discussão sobre a Lei do Livro 

deve agregar e reconhecer alguns fundamentos e ações de governos anteriores. A criação da 

Fundação Biblioteca Nacional, do Sistema Brasileiro de Bibliotecas Públicas foram 

realizações de governos pré-2003 que deixaram contribuições importantes para a 

fundamentação das novas políticas públicas ligadas ao livro, leitura e biblioteca. 
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 Registra-se que, tramita Congresso Nacional, desde o ano de  2012 o Projeto de Lei 

(PL) de autoria do deputado José Stédile, dispondo sobre o princípio da universalização das 

bibliotecas públicas no país. Contudo, desde o final do ano de 2013, o projeto encontra-se 

parado. Dessa maneira, o país ainda não possui uma lei de bibliotecas a exemplo da 

Colômbia. Apesar disso, alguns dispositivos legais e propostas sobre esses indispensáveis 

equipamentos culturais foram enunciados na Lei nº10.753 que institui a Política Nacional do 

Livro. O problema maior é que esses dispositivos legais dependem de legislação 

complementar tornando difícil a  sua efetivação, como será discutido logo a seguir. 

 A lei que institui a Política Nacional do Livro, ou a “lei do livro” trouxe alguns 

recursos importantes para as políticas culturais nessa área, principalmente, quando aponta a 

leitura como uma questão prioritária no país. O remete a realidade do Chile, mostrada 

anteriormente. O país apresenta altos índices de analfabetismo funcional, dado intimamente 

ligado aos baixos índices alcançados nas avaliações como o Relatório Pisa. 

 Com relação às bibliotecas públicas, Paiva e Andrade (2014) informam que a lei do 

livro institui nominalmente a Política Nacional do Livro, no entanto, as bibliotecas figuram 

como o lugar onde os livros ficarão depositados. Acrescenta-se a essa observação o Programa 

Fome de Livro que em 2004 surgiu como um meio do governo coordenar os esforços 

governamentais e da sociedade civil a favor das bibliotecas públicas e da leitura.  

 O programa reproduzia os esforços do SNBP, na condução e criação de bibliotecas 

públicas onde não existiam e de fomentar a participação de outros atores sociais nas ações e 

projetos na área do livro, leitura e bibliotecas.  A novidade revelou-se com a participação de 

outros níveis de governo e outros ministérios, sobretudo do Ministério da Educação. 

 O artigo primeiro da lei em questão resume alguns dos princípios norteadores de toda 

a política pública brasileira adotada no Brasil. Algumas questões são pautas antigas dos 

bibliotecários, a exemplo da garantia da respondibilidade do poder público para a oferta 

perene das condições que permitam o acesso e o usufruto do livro, entre outras. Para 

prosseguir a discussãos, é necessario examinar alguns dos incisos selecionados desse artigo: 

 
Art. 1º. Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, mediante as seguintes 
diretrizes: I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e 
uso do livro; II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da 
cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e 
científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e 
aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida;[ … ]V - 
promover e incentivar o hábito da leitura; […] IX - capacitar a população 
para o uso do livro como fator fundamental para seu progresso econômico, 
político, social e para promover a justa distribuição do saber e da renda;[ …] 
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VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de 
pessoas com deficiência visual; VIII - livros impressos no Sistema Braille 
(BRASIL, 2003). 
 

 Como visto acima, o texto reconhece nos incisos I e V o papel do Estado na promoção 

de sujeitos leitores no país, enquanto que a leitura é vista como atividade imprescindível do 

progresso social e mesmo econômico do povo brasileiro, o que ficou muito bem expresso nos 

incisos II e IX. Essa foi sem dúvida uma grande conquista. 

 No ano de 2006, é instituído o PNLL seguindo as orientações as orientações da 

CERLAC oriundas da XIII Reunião Iberoamericana de chefes de estado e do Governo, 

realizada em 2003. No Brasil, o governo federal apresenta-o sob a marca VIVALEITURA. 

Esse plano foi construído a partir de debates e articulações com a sociedade, constiutindo-se 

de dezoito objetivos e metas, distribuídas em quatro eixos: democratização do acesso, 

fomento à leitura e à formação de mediadores,, valorização institucional da leitura e 

incremento de valor simbólico e desenvolvimento da economia do livro (MACHADO; 

CALIL JÚNIOR, ACHILLES, 2014).  

 O PNLL acompanha o aumento na quantidade de livros lidos pelos brasileiros, como 

visualizado no Gráfico 5 a seguir , aumentando de dois livros por ano em 2002 para cerca de 

quatro em 2007, mas uma melhora que não foi sustentada, assim como no Chile no mesmo 

período (PRÓ-LIVRO, 2012). O gráfico a seguir também mostra várias estatísticas que 

apresentam a redução da população leitora (que lia menos de um livro por ano) com dados um 

pouco diferentes dos resultados auferidos pela CERLALC em pesquisas do mesmo período: 
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Gráfico 5 -  Quantidade de livros lido pela população brasileira 

 

 
 

 
 

Fonte: (IPL, 2012) 
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 Observa-se que dados sobre a questão da leitura permanecem como um desafio no 

início da década de 2010. A redução de 5% na população leitora preocupa bastante. Por outro 

lado, observa-se como as mulheres e os mais jovens se destacam como maiores leitores. O 

Nordeste e o Centro-Oeste do país apresentam um índice da média nacional, contribuindo 

para quebrar preconceitos de que o desenvolvimento econômico é o único determinante no 

gosto pela leitura. 

 Retomando ao exame do PNLL, nos incisos VII e VIII colocou em primeiro plano a 

questão da acessibilidade da leitura, seja com livros em material eletrônico que permita a 

leitura mecanizada por computadores, seja no sistema Braille. Para ter-se uma ideia como esse 

dispositivo da lei é preciso lembrar que a BPEB 20 anos antes da lei foi uma das pioneiras no 

país ao possuir de uma sala específica para os deficientes visuais. Chamada de Setor Braille 

ainda conta com ledores voluntários e frequentadores deficientes visuais assíduos e avança 

para tornar os 17.000 m² do espaço em acessível para todos, aplicando as recomendações da 

Declaração de 2006 da ONU. Sabe-se que a questão da acessibilidade é transversal nos três 

modelos de políticas públicas da área em estudo.  

 A difusão do livro também recebeu bastante atenção no texto normativo: 
Cabe ao Poder Executivo criar e executar projetos de acesso ao livro e 
incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar, isoladamente ou 
em parcerias públicas ou privadas, as seguintes ações em âmbito nacional: I - 
criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de programas 
de incentivo à leitura, com a participação de entidades públicas e privadas; II 
- estimular a criação e execução de projetos voltados para o estímulo e a 
consolidação do hábito de leitura, mediante: a) revisão e ampliação do 
processo de alfabetização e leitura de textos de literatura nas escolas; b) 
introdução da hora de leitura diária nas escolas; c) exigência pelos sistemas 
de ensino, para efeito de autorização de escolas, de acervo mínimo de livros 
para bibliotecas escolares. III - instituir programas, em bases regulares, para 
a exportação e venda de livros brasileiros em feiras e eventos internacionais 
(BRASIL, 2003, p.34). 
 

 Uma das principais conquistas da lei do livro de 2003 foi a retirada de grande parte das 

taxas alfandegárias da importação de qualquer material bibliográfico para o país. Isso ajudou 

a reduzir o preço de livros no mercado. Alguns livros eram produzidos em Portugal e outros 

países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e ao chegar na mão dos consumidores 

brasileiros os preços eram muito altos, encarecidos em razão dos tributos de importação. 

 A lei de número 10.925 do ano de 2004 complementou a lei anterior, destacando novas 

isenções de impostos como PIS/PAPESP/COFINS em determinadas produtos, sendo que entre 

beneficiados estavam os livros em várias partes suas etapas do ciclo de produção e 

comercialização do livro. Essa lei retirou outros tributos ligados à importação de livros 
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técnicos e científicos, assim como retirou totalmente a cobrança de COFINS da sua 

comercialização. 

 A política de formação de acervos ainda constitui um grande problema muito pouco 

avaliado por essas políticas. Ainda no ano de 2004, foi criada a lei 10.994 que estabelece o 

depósito legal de obras publicadas por editoras brasileiras na Biblioteca Nacional. Apesar de 

ter uma grande importância, outras ações dos governos estaduais não foram tomadas nesse 

sentido, de modo que muitas bibliotecas públicas estaduais que estão há anos sem conseguir 

verbas para ampliar seu acervo poderiam se beneficiar da política de depósito legal replicada 

no nível estadual, ou seja, de editoras estaduais que enviassem contínua e diretamente em 

quantitativo de exemplares editados. 

 Alguns autores criticam que o alto comando das políticas nacionais de leitura não 

manteve uma ênfase de mesma proporção entre o livro e a biblioteca. Houve uma grande 

preocupação com o livro, alvo de medidas claras e práticas, frente ao consumo privado de 

livros incentivado por preços subsidiados, enquanto as bibliotecas não receberam metas com 

prazos e dotações financeiras que viabilizasse as alíneas propostas de maneira muito difusa 

nessa legislação referente. 

 As discussões em torno do livro, da leitura e da biblioteca motivaram eventos 

acadêmicos, assim como novas plenárias. Muitas delas ocorreram debaixo do programa em 

2004, quase sempre buscando alternativas para o quadro precário da leitura no Brasil. Ações 

inovadoras precisavam ser tomadas. A maior parte delas surgiu no Ministério da Cultura, 

quando o ex-ministro Gil sintetizou o seu papel na condução das políticas de leitura nesse 

momento: 

A sociedade brasileira é ainda muito associada a fases da modernidade 
tardia, em que o Estado e o arcabouço institucional do Estado estavam 
muito, tributavam muito, um modelo europeu, e a Educação sempre foi um 
pouco isso. Esteve sempre ali um pouco afastada, não sentia muita 
necessidade de dialogar com o Ministério da Cultura, tinha sua própria 
agenda, tinha suas pautas, tinha suas coisas comuns, quer dizer, fazia política 
de livro, por exemplo. Política de livro e leitura que é uma atribuição nossa, 
do Ministério da Cultura, quer dizer, o Ministério da Educação tendia, por 
uma questão de, eu diria de hábito mesmo, e de inércia, um movimento 
inercial, a ficar com a sua própria visão dessas políticas com muita 
dificuldade de afinar, de se aproximar nos primeiros dois anos, a partir do 
terceiro ano [2005] é que nós começamos a criar uma agenda mais comum, 
especialmente depois da vinda de Haddad, ministro Haddad, que chegou 
com uma visão mais jovem, mais contemporânea da questão da educação, 
com uma crítica ao modelo educacional um pouco mais efetiva, querendo 
deslocar a visão da educação daquele panorama, daquele modelo anacrônico, 
daquela visão tradicionalista de sala de aula, etc., etc. (GIL, 2008, p.194-
195). 
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 Como destacado na fala do ex-ministro, a ideia de parceria entre os Ministérios da 

Cultura e Educação, partiu de sua visão complementada pelo ex-ministro da Educação 

Fernando Haddad propondo a colaboração do Sistema Educacional mas buscando inserir um 

novo paradigma de atuação para além da convenção tradicional das políticas públicas 

adotadas nas duas áreas.  

 Um novo projeto surgiu em 2005, ano comemorativo da leitura, o Vivaleitura. De 

acordo com Silva (2009, p.88-90), esse projeto foi fundamental para o estabelecimento do 

diálogo formador dos fóruns do Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) formalizado no 

ano seguinte justamente em parceria entre os ministérios da Educação e Cultura por meio das 

portarias interministeriais nº 1.442/2006 e nº 1.537/2006. O PNLL destacou-se inclusive nas 

reuniões do Mercosul daquele ano, apresentado como uma das grandes ações do Brasil na 

área da cultura que poderia despertar cooperação internacional. 

  

As linhas de ação do PNLL estão dividas em quatro eixos: democratização 
do acesso, fomento à leitura e formação, valorização da leitura e 
comunicação e apoio à economia do livro. O âmbito do Plano prevê desde a 
implantação de novas bibliotecas municipais e escolares, além da 
continuidade do programa de distribuição de livros para as escolas; dos 
programas de formação de mediadores de leitura até o financiamento para 
gráficas e editoras (SILVA, 2009, p.88-90).  
 

 O PNLL está divido em 19 eixos, sendo estruturado institucionalmente e a aplicado a 

partir de um Conselho Diretivo envolvem membros do ministério da cultura, da educação e 

outros órgãos, assim como a busca de organização de operações conjuntas dos três níveis da 

federação (governos federal, estadual e municipal) em prol da definição de medidas aplicáveis 

ao conjunto da nação. Destacam-se os eixos mais significativos para realização da análise: 

 

 Art. 10.  O PNLL está estruturado em quatro eixos estratégicos e dezenove 
linhas de ação.  Parágrafo único.  São eixos estratégicos e respectivas linhas 
de ação do PNLL: I - eixo estratégico I - democratização do acesso: a) linha 
de ação 1 - implantação de novas bibliotecas contemplando os requisitos de 
acessibilidade; b) linha de ação 2 - fortalecimento da rede atual de 
bibliotecas de acesso público integradas à comunidade, contemplando os 
requisitos de acessibilidade; c) linha de ação 3 - criação de novos espaços de 
leitura; d) linha de ação 4 - distribuição de livros gratuitos que contemplem 
as especificidades dos neoleitores jovens e adultos, em diversos formatos 
acessíveis; e) linha de ação 5 - melhoria do acesso ao livro e a outras formas 
de expressão da leitura; e f) linha de ação 6 - disponibilização e uso de 
tecnologias de informação e comunicação, contemplando os requisitos de 
acessibilidade; II - eixo estratégico II - fomento à leitura e à formação de 
mediadores … 10 - estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da 
leitura; 14 - ações para criar consciência sobre o valor social do livro e da 
leitura; e IV - eixo estratégico IV - fomento à cadeia criativa e à cadeia 
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produtiva do livro: a) linha de ação 15 - desenvolvimento da cadeia 
produtiva do livro; b) linha de ação 16 - fomento à distribuição, circulação e 
consumo de bens de leitura; c) linha de ação (BRASIL, 2006, s. p.). 

 

 Uma das grandes conquistas do plano foi a regulamentação do processo de 

disponibilidade de condições acessíveis para democratização do espaço bibliotecário para 

pessoas com deficiência (eixo 2). Nesse sentido, é recuperado e ampliado o espírito da lei do 

livro de 2003, que já pressupunha medidas para acessibilidade, como visto há pouco. Também 

tem-se a preocupação com novos leitores, entendidos para além do grupo dos “jovens”, 

crianças e adolescentes (eixo 4). Tem-se  ainda a preocupação com o fomento de livros em 

outros meios que não o impresso, o que é uma igual preocupação dos planos chilenos e 

colombianos. Os eixos 15 e 16 retomam a lei de desoneração de tributos dos livros de 2004 (a 

ser discutida tão logo encerre essa apreciação do plano), reafirmando o compromisso do 

Estado brasileiro na ampliação do consumo individual de livros, que também teve um efeito 

muito positivo na promoção das editoras nacionais, que na maioria encontravam-se em uma 

situação bastante dificultosa para se manterem e muitas delas já haviam sido vendidas para 

grandes corporações internacionais da área de edição. 

 Mas diferente do que foi feito na Colômbia,  não há metas quantificadas, com prazo e 

destinação de dotações orçamentárias para cumpri-las. Sem dúvida, o PNLL de 2006 tem 

muitos pontos positivos, como apresentado logo a seguir. Recaí-se na convencional maneira 

de apontar os caminhos sem levantar os recursos. A inovação fica no planos das ideias e acaba 

presa a elas. Na Colômbia, indiscutivemente, base legal das políticas públicas prima pelos 

bons princípios de gestão e deve ser usada como inspiração para os brasileiros nesse aspecto. 

 Ainda no ano de 2006 foi discutido o projeto “Mais Cultura”, que entrou em vigor 

apenas dois anos após sua concepção, mas ainda está efetivado. A partir dele, o governo cria  

um benefício trabalhista pelo qual os trabalhadores, principalmente das instituições públicas e 

estatais, devem passar a receber um cartão condicionado para a compra de bens e serviços 

culturais, entre eles, o livro. Com o “Mais Cultura” muitos trabalhadores conseguem adquirir 

livros e poder ter mais acesso à leitura. Outras iniciativas da sociedade foram tentadas para 

ampliar a aplicação do PNLL, o exemplo do Movimento Livro Livre. 

 Um aspecto que o governo brasileiro demorou para se manifestar como parte 

complementar  a essas políticas em questão, foi sobre o investimento a importância do 

profissional bibliotecário que atuam na base da formação educacional.  Apenas em 2010, sete 

anos após a lei do livro, foi sancionada uma lei federal nº 12.244 estabelecendo que cada 

escola pública tenha uma biblioteca e nela pelo menos um bibliotecário atuando. 
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 A lei criou uma demanda de quase 150 mil bibliotecários até 2020, um número difícil 

de ser atingido. A profissão de bibliotecário, regulamentada em 1965 pelo decreto-lei nº. 

9674, conta com Instituições de Ensino Superior (IES), instaladas e funcionando em todos os 

estados brasileiros, contudo, ainda é insuficiente o número de IES que oferte em seus elencos 

de curso a formação para bibliotecários. Assim torna-se difícil que haja um bibliotecário por 

escola como demanda a lei.  

 Na Bahia, por exemplo, apenas uma única instituição de ensino volta-se para a 

formação de bibliotecários. O Instituto de Ciência da Informação (ICI) unidade de ensino da 

Universidade Federal da Bahia forma uma média de 30 bibliotecários por ano, sendo que no 

Sistema Estadual de Ensino da Bahia registra-se aproximadamente 2.174 unidades escolares. 

  Por um lado, a lei 12.244/10 foi positiva ao estabelecer a exigência de bibliotecários 

formados para atuar em todas as bibliotecas escolares. Por outro lado, essa norma, assim 

como a maioria das normas e políticas públicas foi omissa em apontar os meios e os recursos 

para atingir as metas. No Brasil, esse é um grave problema para as políticas públicas: propor a 

meta e não propor nem criar os meios para que efetivem as ações. Tem-se com belas leis e, 

muitas vezes, é possível transformar a realidade por falta de meios que não foram previstos na 

concepção da lei. 

 Após a saída de Gilberto Gil do Ministério da Cultura em 2008, a política de leitura 

perdeu um pouco a sua força. O Ministro Juca Ferreira, em sua primeira passagem pelo 

ministério, entre 2008 e 2010, tentou articular iniciativas. As ministras Ana de Hollanda e 

Marta Suplicy não deram tanta ênfase as questões relativos aos livros. Juca Ferreira ao  

retornar para o MinC em 2015 afirma que a política da leitura é estratégica para o 

desenvolvimento do país e  em uma entrevista disse que: 
A questão da leitura e da relação com o livro é um flagelo no Brasil. O 
número de livro per capita é de 1,7 livros lidos por ano e são escandalosos os 
números de analfabetos funcionais. Um problema que precisa ser enfrentado, 
porque quem não lê ou é semianalfabeto não tem condições de inserção 
completa na sociedade e no mundo. Este dado não pode ser encarado como 
um dado natural, normal da sociedade. Evidente que a solução definitiva 
disso – a médio e longo prazo – é ter uma escola de qualidade e ao acesso de 
todos, porque ela é o primeiro e maior indutor de leitura, seguida da família 
e das bibliotecas (BRASIL, 2015).  
 

Espera-se que com otimismo que o ministro demostra, seja possível desenvolver novas 

iniciativas com a mesma competência que a Colômbia e o Chile fizeram, que desta vez, as 

metas orçadas e monitoradas possam surgir para melhorar e democratizar o acesso às 

bibliotecas públicas (tornadas finalmente acessíveis para todas as pessoas que vivem no país), 

aumentar quantidade e qualidade da formação de bibliotecários, fortalecer a ação cultural em 
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bibliotecas, ampliar a participação popular nas bibliotecas públicas, aumentar o número de 

leitores da população brasileira e a quantidade de livros lidos por ano, entre outras medidas. 

No final do trabalho nos anexos encontram-se os extratos dos três planos, bem como 

as leis que sobre a biblioteca, levantam-se os seguintes indicadores para a análise das políticas 

propostas: objetivos, metas, estratégias ou eixos; o lugar da biblioteca pública. 

7.2 INDICADORES SELECIONADOS ENTRE OS TRÊS PLANOS DO LIVRO, LEITURA 
E BIBLIOTECA - ANÁLISE 

  

Para iniciar a análise a seguir é importante reforçar o entendimento sobre o que é um 

Plano Nacional de Leitura, segundo Mejía e Lozano (2013, p. 20) é um projeto liderado pelo 

Estado para “concretar y fortalecer su política pública de lectura mediante la concertación y la 

articulación de esfuerzos adelantados por diversos actores: la sociedad civil organizada, la 

empresa privada y la academia, entre otros”. O processo é desenvolvido em várias fases, 

sendo flexível e adequada a cada realidade sobre onde opera. 

Diante dos três planos e das propostas que cada um contém, registra-se a necessidade 

de enfatizar as convergências e divergências substanciais encontradas, realizando ao mesmo 

tempo, uma análise geral das políticas sugeridas.  

A análise tem seu primeiro elemento para observação o seu título que cada plano 

apresentou como sendo seu discurso fundador, em seguida observa-se, à luz do segundo e 

terceiro objetivo indicados no início desta tese a construção do que revela cada projeto 

político, levantando mais dois indicadores para realizar a discussão central do trabalho.  

Nesse sentido, os indicadores selecionados são: 

- o título dos planos 

- objetivo geral (OG) 

- objetivo específico (OE) 

1º INDICADOR – TÍTULO DOS PLANOS 

Levando-se em consideração que a palavra “título” segundo o dicionário Aurélio (.....) 

etmologicamente vem do latim tutulus que significa inscrição, marca, que designava a 

etiqueta anexada à extremidade do bastão sobre o qual se enrolava a banda de papiro que 

constituía o volume escrito, dispensando assim,o ato de o desenrolar para identificar o autor 

da obra ou o seu assunto. O  título surge para, em princípio, como anúncio e rótulo. O título, 

portanto, anuncia um texto, pode-se observar que se trata de um metatexto, ou seja, um texto 

que se refere e se relaciona com outro texto, anunciando-o, representando-o. 
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Assim sendo, ao se observar o que é anunciado por cada título dos planos aqui 

estudados configura-se em um elemento siginificativo para a análise. 

CHILE: PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA. Como visto 

anteioromente, havia no Chile uma preocupação com a queda nos índices de leitura do país, 

assim sendo o título do PNFL anuncia essa preocupação: fomento à leitura. A biblioteca não 

tem lugar nesse indicador. Esse plano apresenta-se como uma política pública que supõe um 

esforço conjunto do Ministério da Educação e da DIBAM.  

A análise desse item do indicador destaca: não há no títulodo PNFL a preocupação 

com a biblioteca pública. 

COLÔMBIA: PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS. O título do 

plano anuncia a preocupação colombiana com a elaboração de uma política pública que 

contemple a biblioteca pública, associando às questões da leitura. A responsabilidade pela 

condução dos trabalhos ficou a cargo do Ministério da Educação e Cultura. 

A análise desse item do indicador destaca: está evidenciada no título do PNLB a 

preocupação com a biblioteca pública. 

BRASIL: PLANO NACIONAL DO LIVRO E LEITURA. Assim como o que ocorreu 

no plano chileno, o PNLL anuncia em seu título uma preocupação direta com as questões do 

livro e da leitura.  No Brasil verificam-se índices preocupantes no que se refere ao letramento 

da população. Um contingente significativo pouco lê pouco adquire livros, assim a marca do 

título volta-se para essa preocupação. A biblioteca pública não foi lembrada no título, embora 

se saiba que se trata de um importante elemento para o acesso ao livro e à leitura. 

Quanto ao segundo inicador – objetivo geral, é válido observar que a definição dos 

objetivos se constituem em uma das tarefas mais importantes do processo de formulação de 

qualquer plano de leitura “ya que éstos resultan determinantes tanto para orientar la selección 

de las acciones que se van a realizar, como para su posterior seguimiento y evaluación”. 

(MEJÍA ; LOZANO, 2014, p.72). 

 Em virtude da característica que há na costrução dos objetivos, tanto geral quanto 

específicos e pelo fato de que os três planos apresentam esse elemento em seus projetos é que 

os dados foram agrupados em carategorias temáticas (objetivos). Estas segundo Bardin (2011, 

p.147) “[...] são rubricadas ou classes, as quais reúnem um grupo de elemento [...] sob um 

título genérico, agrupamento esse, efetuado em razão das caracterísitcas comuns desses 

elementos. 

A análise desses indicadores deverá atender ao segundo e terceiro objetivo da 

pesquisa, ou seja, identificar indicadores que contribuam para a avaliação das políticas 
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públicas apresentadas nos planos do livro, leitura e biblioteca dos países em análise e delinear 

as convergências e divergências evidenciadas na formulação dos planos dos três países, 

respectivamente.  

A discussão é feita com base na análise de conteúdo que segundo (Bardin, 2011, p. 34) 

“corresponde aos seguintes objetivos: a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura”. 

Assim, a análise busca ir além do enunciado nos indicadores selecionados, tratando a 

informação neles contidas a fim de localizar as convergências e divergências existentes.  

No segundo Indicador em apreciação, foram elencados cinco itens para o 

desenvolvimento da análise, denominando-se de categorias de análise, sendo: 

1- Destaque para a ação proposta, relacionada à escolha do verbo, elemento condutor 

da ideia fundamental do OG; 

2- Verificação da existência de convergência ou divergência na ação; 

3-  Sentido da ação, ou significado do verbo escolhido, visando compreender a ideia 

central do que está exposto no OG;  

4- Discussão acerca do que está enunciado no OG visando encontrar convergências 

ou divergências no indicador. 

5-  Verificar se a biblioteca pública encontra-se anunciada ou subentendida no OG. 

2º INDICADOR – OBJETIVO GERAL  

Chile (PNFL): promover a formação de uma sociedade de leitores e leitoras, que 

valorize a leitura como instrumento que permita as pessoas melhorar o seu nível educativo, 

desenvolver sua criatividade, sensibilidade e pensamento crítico. 

 Colômbia (PNLB): promover a leitura, melhorando o acesso e estimulando o interesse 

da população colombiana frente aos livros e demais meios de difusão do conhecimento. 

 Brasil (PNLL): assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a 

sociedade, com base na compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos 

indispensáveis na época contemporânea para que o ser humano possa desenvolver plenamente 

suas capacidades, seja no nível individual, seja no âmbito coletivo.  

A Figura 16 ilustra a ação principal que cada  OG propõe:  
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Figura 15  - Ação (verbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Converge 

Diverge 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Planos. 

 

A primeira categoria analisada diz respeito ao que está evidenciada na ação do OG de 

cada plano, assim sendo, o verbo promover apresenta-se em dois planos, o PNFL e o PNLB, 

havendo, portanto, uma convergência nesse indicador.  

Quanto ao Brasil, observa-se uma divergência evidenciada na escolha do verbo 

assegurar. Também há uma segunda ação ligada à primeira ideia, com a presença do verbo 

democratizar.  

O sentido da ação, representado na Figura 15 a seguir, indica que os planos do Chile e 

da Colômbia demonstrarm uma preocupação em dar impulso ou  favorecer o progresso, 

trabalhando  em busca de soluções para causas que incomodavam esses países, como os 

baixos índices de leitura da população. Portanto, para seguir as orientações feitas no XIII 

Reunião Iberoamericana de chefes de estado XIII Reunião Iberoamericana de Chefes de 

Estado ocorrida em novembro de 2003, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, seguiram-se as 

construções de políticas públicas direcionadas para o livro, leitura e biblioteca.  

No caso brasileiro, a ação de assegurar procedida pela ação de democratizar o acesso 

ao universo do livro e da leitura sugere que já havia sido disparado no país um processo nesse 

sentido, tornando-se necessário garantir as conquistas, o que não se pode afirmar como algo 

efetivo, tendo os índices apresentados no decorrer dessa pesquisa, conforme figura 16.  
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Figura 16-  Sentido da Ação 
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Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Planos. 

 

Figura 17 -  Enunciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Planos. 

 

No que se refere à categoria “enunciado”, observa-se, conforme a Figura 16 que o 

PNFL apresenta no OG uma preocupação com a “formação de uma sociedade de leitores e 

 

 

Dar impulso, favorecer o progresso 
de, fomentar, trabalhar a favor de. 

Tornar seguro; garantir; afirmar com 
segurança ou certeza, asserverar. 
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leitoras [...] para melhorar o seu nível educativo” contribuindo para a postura crítica dos 

indivíduos. Essa questão remete-se à preocupação do país frente ao crescente número de 

analafabetos funcionais que os índices de avaliação de leitura, como o relatório PISA 

apresentou sobre o país no início dos anos 2000, conforme evidenciado a seguir: 

A su vez, en los resultados del proyecto PISA 2006 13 llevado a cabo por la 
OECD, muestran que los estudiantes chilenos en las tareas de lectura y en 
lectura global, tienen un rendimiento significativamente menor al promedio 
de los países de la OECD y en ninguna de ellas llegan a 500 puntos, que 
corresponde al rendimiento promedio de los alumnos de los países de la 
OECD, Chile tiene un rendimiento 442 en lectura global respecto de 493 
puntos de la OECD, en la anterior medición de la misma encuesta, Chile 
tenía 410 y los países de la OECD 500. (RAMOS CURD, 2009, p.15). 

 Portanto, o PNFL está focado em medidas que melhorarem a deficiência dos níveis de 

apropriação de leitura verificados no Chile. 

Quanto aos resultados alcançados, as análises realizadas pelos órgãos governamentais 

chilenos apontam avanços. As políticas nessa área avançam, tanto que já encontra-se na 

terceira edição, tendo em vista o Lee Chile lee (2010) e o Plano Nacional de Leitura (PNL) 

2015.  

O PNLB aponta no seu OG a preocupação em melhorar “o acesso à leitura” o que 

remete ao uso dos espaços de leitura como a biblioteca a fim de que os “livros e demais meios 

de difusão do conhecimento” cheguem para toda a população. Nesse caso, é possível lembrar 

a crise que o país vivenciou relacionada com a violência, fruto do tráfico de drogas e que no 

momento da construção do plano as Bibliotecas Parque surgem como um dos mecanismos 

importantes para contribuir com o fim daquela crise social.  

O PNLB foi criado primordialmente para enfrentar os desafios relacionados à 

apreensão da leitura, preocupando-se com as bibliotecas que se encontravam fechadas, a 

ausência das BP em muitas províncias e voltando-se para ofertar o acesso (lugar físico) para a 

leitura. 

Quanto ao Brasil, o objetivo geral do PNLL anuncia “assegurar e democratizar o 

acesso à leitura” o que induz a reconhecer a existência de uma parcela da população que já 

tem acesso à leitura e ao livro, ou seja, com proficiência em leitura. Sabe-se que essas pessoas 

representam uma camada relativamente pequena, considerando o total da população 

brasileira, consequentemente, verifica-se um contigente maior de brasileiros analfabetos e 

analfabetos funcionais. Observa-se que o referido objetivo é muito amplo, principalmente 

quando aborda o “desenvolvimento das capacidades” individuais e coletivas do ser humano. 

Não se percebe um compromisso efetivo do PNLL para alcançar a democratização sugerida. 
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Se o objetivo estivesse focado na realidade nacional, deveria apontar caminhos à luz dos 

resultados pouco satisfatórios que o relatório PISA, por exemplo, tornou público na ocasião 

da elaboração do plano. 

 Esse objetivo geral também aponta para uma inquietação no que se refere a 

compreensão da leitura e escrita como “instrumentos indispensáveis na época 

contemporânea”, o que permite inferir que trata-se de uma afirmação incontestável, porém, 

não demonstra compromisso político para alterar o quadro de desigualdade social vivenciado 

no país. 

Figura 18 – Lugar da BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Planos. 

 

 A última categoria do indicador OG e ilustrada pela Figura 17 permite observar que 

apenas o PNLB demonstrou preocupação quanto à inserção da biblioteca pública no objetivo 

geral do seu plano, isso é inferido a partir da seguinte expressão do OG:  “melhorar o acesso” 

sugerindo  a existência de um lugar adequado a ser melhorado e capaz de promover o acesso 

aos livros e à leitura. O Chile e o Brasil não fazem referência às BP, sendo possível dizer que 

ambos os países convergem seus OG nessa categoria. 
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3º INDICADOR: OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

 O segundo indicador selecionado, localiza nos objetivos específicos (OE) o lugar da 

biblioteca pública. Os OE estão dispostos nos planos da seguinte forma: Chile e Colômbia - 

cinco itens; no Brasil são elencados dezessete itens. A seguir apresentam-se os objetivos 

específicos de cada plano, com destaque para o item que faz referência a biblioteca, sala de 

leitura ou aos emprétimos/ devoluções de livros.  

 

CHILE: PNFL 

1- Garantir e democratizar o acesso à leitura para todos os habitantes do país, 

mediante a ampliação e fortalecimento das bibliotecas, espaços de leitura e novos 

pontos de emprétimo; 

2- Vincular aos distintos setores do âmbito da leitura para trabalhar articuladamente 

com a formação do leitor e por sua vez, potencializar e tornar visíveis suas ações e 

atividades; 

3- Potencializar e articular a formação de mediadores de leitura e ações de mediação 

que impulsionem a formação do leitor; 

4- Impulsionar estratégias regionais e locais para conseguir a formação de planos 

locais em sintonia com as linhas e objetivos gerais do PNFL; 

5- Desenvolver pesquisas para enriquecer os diagnósticos sobre a formação do leitor 

para orientar as ações do PNFL. 

COLÔMBIA: PNLB 

1-  Consolidar um marco institucional que possibilite articular todos os esforços das 

diferentes organizações públicas da sociedade civil, vinculadas à promoção e 

fomento a leitura, potencializando o papel da biblioteca pública como elemento 

central de estratégia e articulando-se com o setor editorial como ator fundamental 

na produção de livros e material bibliográfico; 

2-  Melhorar os níveis de cobertura e qualidade das bibliotecas públicas e dos 

sistemas que as integram, interferindo na ampliação e melhoramento de suas 

coleções, equipamentos, infraestruturas e serviços. Desta meneira, se espera 

consolidar o seu papel protagonista no desenvolvimento social do país, ao atender 
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as necessidades de informação, leitura e conhecimento das comunidades locais, 

tanto aquelas que participam dos processos formais de educação como as que 

encontram fora deles; 

3-  Consolidar um sistema de informação que apoie as bibliotecas públicas na 

realização de atividades e processos técnicos próprios de sua operação, em que 

gere mais informação que apoie os diferentes atores para que se desenvolvam de 

maneira mais efetivas seus processos de tomada de decisões e estabeleça linhas de 

políticas nos diferentes níveis de governo; 

4-  Dinamizar os mercados locais do livro, revertendo o processo de estagnação do 

mercado interno observado nos últimos anos, no qual além de incidir 

negativamente sobre o acesso ao conhecimento e entretenimento escrito afetando a 

dinâmica de um setor produtivo de interesse nacional; 

5-  Consolidar estratégias de promoção e fomento da leitura, tanto no nível de 

educação formal como não formal, de maneira que se contribua amplamente na 

melhoria das capacidades dos recursos humanos das bibliotecas públicas e se 

consolidem comunidades leitoras em torno dessas instituições. 

BRASIL: PNLL 

1- Formar leitores, buscando, de maneira continuada, substantivo aumento do índice 

nacional de leitura (número de livros lidos por habitante/ano) em todas as faixas 

etárias e do nível qualitativo das leituras; 

2- Implantação, modernização e qualificação de acervos, equipamentos e instalações 

de bibliotecas de acesso público nos municípios brasileiros; 

3- Fomentar a formação de mediadores e agentes de leitura; 

4- Incentivar programas de bolsas de criação, formação, intercâmbio, pesquisa e 

residências literárias; 

5- Realização bienal de pesquisa nacional sobre leitura; 

6- Implementação e fomento de núcleos voltados a pesquisas, estudos e indicadores 

nas áreas da leitura e do livro em universidades e outros centros; 
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7- Concessão de prêmio anual de reconhecimento a projetos e ações de fomento e 

estímulo às práticas sociais de leitura; 

8- Expansão permanente do número de salas de leitura e ambientes diversificados 

voltados à leitura; 

9- Identificação e cadastro contínuos das ações de fomento à leitura em curso no país; 

10- Identificação e cadastro contínuos dos pontos de vendas de livros e outros 

materiais impressos não periódicos; 

11- Elevação significativa do índice de empréstimos de livro em biblioteca (sobre o 

total de livros lidos no país); 

12- Aumento do número de títulos editados e exemplares impressos no país e elevação 

do número de livrarias do país; 

13- Aumento da exportação de livros; expansão do número de autores brasileiros 

traduzidos no exterior; 

14- Aumento do índice per capita de livros não didáticos adquiridos; ampliação do 

índice de pessoas acima de 14 anos, com o hábito de leitura e que possuam ao 

menos dez livros em casa; 

15- Estimular continuamente a criação de planos estaduais e municipais de leitura; 

16- Apoiar o debate e a utilização de copyrights não restritivos (copyleft e creative 

commons), equilibrando o direito de autor com direitos de acesso à cultura escrita; 

17- Assegurar o acesso a pessoas com deficiência, conforme determinações da 

legislação brasileira e dos imperativos conceituais e objetivos expressos no amplo 

direito à leitura para todos os brasileiros contidos neste Plano. 

 

 O que ganha destaque em uma comparação entre os três objetivos específicos é a 

quantidade de itens elencados pelo plano brasileiro. Enquanto os outros dois países 

levantaram cinco objetivos específicos, o Brasil apresenta dezessete objetivos para a política 

do livro, leitura e biblioteca se estabeleça. Esse grande número de objetivo demonstra pouca 

preocupação por se estabecer focos básicos para um trabalho mais direcionado e efetivo, ao 

contrário, o pulveriza o número maior de objetivos do PNLL não significou maior 
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preocupação com a biblioteca pública que aparece em apenas um item. Mas, seguindo a 

ordem escolhida para a análise desse indicador, o plano chileno é o primeio a ser tratado. 

A análise do PNFL aponta o empenho chileno em solucionar os problemas de leitura, 

conforme expressa CURD (2009, p.10) “[...] la Política Nacional del Libro y la Lectura, 

documento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que busca una solución sistemática 

para elevar los hábitos lectores, aumentar la comprensión lectora [...]”. As bibliotecas são 

lembradas no plano para colaborar com a solução do problema. Desse modo, cria-se a 

Biblioteca Viva e Bibliometro que oferecem para a população novas opções para o acesso aos 

livros. São ambientes confortáveis, dinamizados e instalados em centros comerciais e estação 

do metrô, respectivamente, ou seja, em locais de grande circulação de pessoas. 

 Os outros quatro OE do plano se referem à formação do leitor; à formação de 

mediadores de leitura; à criação de planos locais e ao desenvolvimento de pesquisas sobre o 

tema. 

 Quanto ao plano colombiano, observam-se várias questões ligadas à biblioteca 

pública. Dos cinco itens elencados, quatro abordam temas ligados diretamente às BP e as 

relacionam com o setor editorial, como o papel protagonista no desenvolvimento social do 

país; sobre biblioteca e processos técnicos e biblioteca e educação. 

 O realce que a BP recebe no PNLB está ligado, muito provavelmente, ao processo pelo 

qual foram construídas as estruturas políticas desses equipamentos culturais naquele país. 

Primeiro na década de 1950 com a criação das primeiras bibliotecas públicas e muito a 

formação de bibliotecárias (os) com ênfase em bibliotecas públicas e ação cultural pela 

universidade de Antioquia.  

 A década de 1990 também trouxe avanças para as BP na Colômbia, segundo Jaramillo 

(2006) o país no início dos anos 90 registra um bom número de bibliotecas, produzindo  uma 

série de publicações e ações orientadas para a capacitação de profissionais da 

biblioteconomia, mas sem ter um marco legal que legitimasse essas estratégias, garantindo 

normativamente a criação, desenvolvimento e funcionamento das BP.  
En este contexto, en el año de 1993, se promulga la Ley 60 sobre 
distribución de competencias entre entidades territoriales y recursos del 
situado fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la nación. El 
Artículo 22, numeral 4°, regula las transferencias para la cultura, al 
consignar: “las transferencias de La nación se pueden utilizar para la 
construcción, mantenimiento y rehabilitación de casas de la cultura, 
bibliotecas y museos. Los alcaldes deben asig-a a nar el 5% del total 
transferido por ingresos corrientes de la Nación, en partes equitativas para 
educación física, deportes, cultura y aprovechamiento del tiempo libre”12 . 
Disposición que luego es retomada en el Artículo 25 de La Ley General de 
Cultura.(JARAMILLO, 2006, p. 18). 
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 O PNLB é o um importante instrumento de controle social em que as políticas 

públicas voltadas para as BP garantem bons resultados e reconhecimento internacional.  

 No Brasil, a análise levantou três itens dos OE no PNLL que fazem referência à 

biblioteca. O item que trata sobre a implantação e modernização das BP configura-se em um 

importante desafio político, dada a extensão territorial e o número de municípios. Em alguns 

estados brasileiros a meta chegou próximo de ser alcançada. Contudo, essa meta não é nova, 

porque zerar o déficit de bibliotecas públicas por municípios no país é uma intenção que 

existe desde o Estado Novo, quando o INL sinalizou para esse mesmo objetivo. 

 

Gráfico 6 - Evolução percentual dos municípios que possuem bibliotecas públicas 
no Brasil — 1999-2012 

 

 Percebe-se, conforme Gráfico 6, que entre os anos de 2006 e 2012 houve um avanço 

na criação de novas BP no país. O ano de 2006 foi o ano em que o PNLL é instituído, de onde 

pode-se concluir que esta política influenciou na implantação dessas bibliotecas.  

Refletindo sobre os impactos das mudanças alcançadas pelo PNLL no país, alguns dos 

dados parecem incontestáveis, a exemplo da proliferação das bibliotecas públicas: “Se hoje 

todas as cidades receberam bibliotecas em todo o Brasil, em 2003 eram cerca de 1.170 

municípios sem este equipamento cultural. Estamos alcançando a meta [do PNLL] de zerar 

este número” (ASSUMÇÃO, 2010, p. 193). De fato, em 2015, o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas tinha cadastrado 6.102 bibliotecas públicas (SNBP, 2015), indicando um 

crescimento significativo na última década. 

 O fato das BP serem os equipamentos culturais mais presentes nos municípios 

brasileiros, conforme dados apresentados pelo IBGE/Munic (2010) em 93,2% dos 5.564 

municípios brasileiros há uma biblioteca instalada sendo que os teatros alcançam 21,1%, os 

museus, 23% e os cinemas, 9,1% demonstrando o potencial a ser explorado tanto pelos 

profissionais que atuam nesses espaços como pelos órgãos públicos responsáveis pelo 

funcionamento das BP.  
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Este é um investimento com retorno direto para a sociedade, sendo intangível porque 

na medida em que a BP oferece serviço de qualidade, levando em conta alguns pressupostos 

como: uma política de desenvolvimento de coleções, que satisfaça o perfil sociocultural da 

comunidade; um mobiliário adequado para atender aos diferentes tipos de usuários (cegos, 

cadeirantes, idosos, crianças, etc); equipamentos audiovisuais que possibilitem o 

desenvolvimento de ações culturais; um bom sistema de tecnologias de informação (internet e 

computadores) e profissionais habilitados para o atendimento do público, essa BP garanhará 

respeito de todos e não terá suas portas fechadas, por exemplo, quando se encerrar um 

mandato de prefeito como ocorre em muitos municípios brasileiros. 

A “modernização de bibliotecas” está relacionada ao objetivo de atrair “não leitores”, 

ou leitores em pontencial para que possam desenvolver práticas de leitura no ambiente das BP. 

Dessa forma, as bibliotecas não seriam úteis apenas para aqueles sujeitos proficientes em 

leitura, e sim abertas de maneira democraticamente para todos, proporcionando melhores 

serviços, dentre eles outro item dos OE em discussão nessa análise: o aumento dos 

empréstimos de livros. Para aumentar o número de livros emprestados é necessário que haja 

um sistema de acesso às publicações que serão emprestadas, sendo esse lugar a bibliotecas, ou 

algo semelhante ao Bibliometro do Chile. 

Quanto a elevação do número de salas de leitura, é possível remeter a ideia dos pontos 

de cultura, que tiveram grande incentivo para a criação nos últimos anos, por meio de editais 

do MinC. Porém, as salas de leitura são ambientes onde há acesso à leitura pública e coleções 

de livros e, como não são chamadas de bibliotecas, a fiscalização do Conselho Regional de 

Biblioteconomia (CRB) não pode exigir a contratação de bibliotecários para tais espaços. 

Desse modo, o PNLL não fez menção em ampliar o número de bibliotecários, ou de qualificá-

los frente às demandas tecnológicas e transformações sociais que se apresentam, a exemplo 

do PNBL. 

Os planos analisados nesta pesquisa passaram por avaliações feitas por equipes 

especializadas e se encontram em fase de revisão e atualização das propostas em seus países.   

A figura que segue evidencia o lugar da biblioteca no contexto de cada OE: 
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Figura 19 – Lugar da Biblioteca nos Planos 

  

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Planos. 

 

 A figura 19 evidencia como cada plano se preocupou com a biblioteca pública. O 

Chile que elencou cinco objetivos específicos dedicou apenas um deles para a biblioteca. Isso 

demonstra pouca preocupação com as BP no país, quando se trata de elaborar políticas 

públicas nesse campo. Exatamente o contrário é visto no PNLB que entre os cinco OE, quatro 

deles trazem a biblioteca como elemento principal para a estruturação de metas públicas a 

serem alcançadas visando a estruturação dos projetos para alcançar os resultados esperados. 

Essa postura demonstra a preocupação com o papel da biblioteca pública naquele país. Os 

objetivos falam sobre o papel social da biblioteca e sobre os serviços meios (processamento 

técnico) que são desenvolvidos dentro das BP. 

No caso do PNLL existem dezessete objetivos específicos, mas a biblioteca só figura 

em um dos itens, porém como as salas de leitura, são ambientes em que o acesso aos livros é 

público, admitiu-se nessa análise, que tais espaços podem ser considerados bibliotecas. 

Também foi considerado que os serviços de empréstimo e devoluções de livros, 

ocorrem em bibliotecas ou salas de leitura, assim sendo, destacou-se esse item dos objetivos 

específicos para agregá-lo na análise do lugar das BP no plano brasileiro. 

Ao tratar sobre as convergências e divergências nesse momento do trabalho é possível 

perceber o lugar da BP nos três planos. A Colômbia, de fato, se preocupou em elaborar uma 

política pública considerando a biblioteca pública um equipamento cultural importante para o 

país, o que fica claro desde a escolha do nome dado ao plano: Plano Nacional de Leitura e 

Biblioteca e essa forma de construir a política cultural no país diverge do Brasil e do Chile. 

PNFL - CHILE 
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Os dois países, pouco evidenciaram preocupação com as bibliotecas públicas nos seus planos. 

Esse caráter semelhante se configura em uma convergência entre eles 
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8 CONCLUSÕES 

 

As políticas públicas no campo da cultura, educação e informação, dentre outras 

estratégias regulatórias dos governos são resultantes de fenômenos exercidos junto à 

sociedade e, de um modo geral, subjazem a ideia de controle. Vários estudos no campo da 

Ciência da Informação referem-se às políticas de informação, ou seja, das ações do Estado 

para subsidiar decisões governamentais. 

Dadas às características desta pesquisa, a discussão se desenvolveu entre dois campos 

de estudo, o das Ciências Socias e da CI inserida nesse campo maior. O processo de análise 

das políticas públicas do livro, leitura e bibliotecas pode ser considerado amplo e complexo 

porque envolve vários elementos: atores sociais, recursos e canais informacionais, além de 

ações provenientes dos procedimentos utilizados para realizar as análises. Esses elementos, na 

concepção de González de Gómez (1999), compõem os Regimes de Informação, 

consequentemente, as políticas de informação e as políticas públicas, por considerarem a 

informação o fio condutor destes temas é o fator determinante para a organização e para as 

relações que se estabelecem no contexto da atual Sociedade da Informação/Conhecimento. 

Vários fatores podem interferir na análise, o lugar do discurso interfere na forma como 

se elaboram as discussões. O véis selecionado neste trabalho manteve-se ancorado na CI, 

preocupando-se em contribuir com as investigações da área. 

Conhecer o lugar da BP na contemporaneidade contribuiu para reforçar que embora as 

bibliotecas existam desde a antguidade, elas se renovam, preservando a memória e se 

adaptando aos novos modos de convivência humana. 

 Países mais avançados socialmente empreendem um movimento de valorização das 

BP, embora se saiba que a maioria deles nunca deixou de apoiar as bibliotecas públicas, por 

compreenderem sua importância. Ao redor do mundo, as BP contemporâneas destacam-se 

pela arquitetura moderna. São prédios com designers arrojados, como o da biblioteca pública 

da cidade de Kansas City que chama a atenção pela sua fachada em formato de livros.  

 As novas BP buscam se comunicar diretamente com a cidade e o público, não apenas 

pela fachada, é evidente, mas principalmente pelo seu caráter híbrido (físico e virtual) que 

fotalece os laços com a comunidade próxima e ao mesmo tempo estabelece relação para além 

das fronteiras geográficas. Passam a dar forte ênfase no uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) como dispositos capazes de contribuírem para o protagonismo social da 

população. Oferecem mecanismos para uma aprendizagem contínua e amplia ações que 
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permitem o acessso das pessoas menos prestigiadas socialmente (analfabetos, deficientes, 

idosos, pessoas vulneráveis à violência), ao universo da informação e lazer. 

 Consata-se, portanto, que o novo paradigma das BP instaladas em países mais 

desenvolvidos economicamente, se verifica também nas bibliotecas latinoamericanas em 

análise. Desse modo, é possível afirmar que nos três países analisados existe a preocupação 

em manter as BP atuantes, cumprindo o seu papel social.  

 O Chile, por manifestar preocupação com o nível de leitura da população, investe por 

meio das políticas públicas em ações que modifiquem essa realidade. A Colômbia, por outro 

lado, obteve êxito diante do desafio de superar problemas sociais relacionados às drogas ao 

priorizar políticas públicas voltadas para a BP.  

Por fim, o Brasil busca introduzir políticas públicas que contemplem ações de 

incentivo à leitura, investindo na instalação e modernização das BP e valorizando questões 

ligadas à acessibilidade, evidenciando uma vocação com vistas a solucionar problemas 

recorrentes de acesso à informação a um público pouco prestigiado e alijado do universo do 

conhecimento.  

 Ao descrever o processo de contrução das políticas públicas culturais foi possível 

perceber que os planos do livro, leitura e biblioteca estão alinhados e atentos às demandas 

sociais. 

 Quanto aos indicadores selecionados no fito de melhor compreender os dados 

levantados nesta pesquisa, é possível inferir que os planos do Chile e do Brasil tratam a BP 

com certa inibição, configurando-se em uma convergência entre eles. Por outro lado, a 

Colômbia diverge dos dois países em estudo, ao realçar a importância da BP na sua política, o 

que justifica o destaque das bibliotecas colombianas mensurado com frequência por parte da 

comunidade científica. 

Para sugerir a assimilação, desses modelos contemporâneos de BP, adequando-os à 

nossa realidade tornam-se pertinentes algumas reflexões. Primeiramente destacar que o 

processo histórico pelo qual passaram as bibliotecas chilenas e colombianas, tornaram-nas 

equipamentos culturais mais integrados ao contexto social, diferente do verificado no Brasil, 

que embora registre sua primeira biblioteca pública criada no início do século XIX, não foi 

capaz de empreender uma política pública forte nesse campo.  

O Chile ao criar a DIBAM em 1929 semeou um percurso sólido para as BP do país 

que soma duas experiências promissoras: A “Biblioteca Viva”, e a “Bibliometro”. É 

importante lembrar que a “Biblioteca Viva” é um modelo de biblioteca de caráter público, 
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mas é mantida pela iniciativa privada. A “Bibliometro” criada em 1995 é fruto de uma aliança 

entre a DIBAM e o Metrô de Santiago, portanto, uma parceria público-privada.  

Na Colômbia, o modelo bem sucedido das Bibliotecas-Parque Espanha, muito 

provavelmente teve sua origem, nos incrementos acontecidos na década de 1950, quando se 

expandiram as BP do país, favorecidas por uma série de medidas, tais como o convênio 

firmado com a UNESCO para o funcionamento da Biblioteca Piloto de Medellin; a criação e 

abertura do programa de formação em Bibliotecologia de Antioquia com ênfase na formação 

de profissionais habilitados em biblioteca pública e promoção da leitura. 

Considerada um modelo contemporâneo de biblioteca pública, as Bibliotecas-Parque 

Espanha, são BP modernas, conectadas às redes de comunicação digital com instalações 

confortáveis e acervos atualizados. Trata-se de um novo conceito de biblioteca dinâmica, que 

se estabelece além da coleção, porque está interligada a outros dispositivos sociais: esporte, 

lazer e comércio.  

 Com o objetivo de obter resultados tão positivos como os da Colômbia foram criadas 

no Estado do Rio de Janeiro algumas Bibliotecas-Parque. Contudo, esse projeto tem gerado 

sérios problemas de manutenação, correndo o risco de fechar as portas.  As razões para esse 

impasse são desde a falta de dotações orçamentárias até a ausência da noção de pertencimento 

das comunidades beneficiadas, ou seja, a profusão real do conceito das BPE, até o momento 

não foi replicado para a realidade brasileira. 

Por fim, é oportuno expor a satisfação pela conclusão desta pesquisa, cujo foco foi 

estudar realidades próximas conhecendo projetos bem sucedidos e que por muitas vezes são 

relegados ao segundo plano, pela área da Ciência da Informação em nosso país. Registra-se 

que o número de pesquisas sobre experiências na América Latina em CI, ainda é pequeno, 

quando comparadas aos estudos em territórios europeus e norte americano. Esse olhar sobre 

contextos que passaram por processos civilizatórios semelhantes, em tempo e espaço 

análogos, contribuirão, por certo, para o desenvolvimento de outras descobertas, tendo em 

vista que este trabalho sinaliza variadas questões que aproximam as nações do sul da América 

e certemente novas pesquisas em curso, ou encerradas também sinalizam para variados 

questionamentos a serem explorados pela área nessa parte do continente. 
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Lee Chile Lee,  
Plan Nacional de Fomento de la Lectura 
 

El Plan Nacional de Fomento de la Lectura, “Lee Chile Lee” corresponde a una política 

pública que supone un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación, la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Lee Chile Lee tiene como propósito garantizar y democratizar el acceso a la lectura, 

entendiendo que esta es una herramienta fundamental para que las personas desarrollen 

en forma plena sus capacidades. Apunta a que todos los chilenos puedan tener un espacio 

en la sociedad de la información mejorando su nivel educativo en un sentido amplio, 

permitiendo el acceso al conocimiento,  el desarrollo de la creatividad, así como también 

al ejercicio de los derechos ciudadanos y los valores democráticos. 

La implementación del plan busca desarrollar en la ciudadanía una actitud reflexiva y 

responsable frente a la información y los hechos sociales, económicos y políticos, 

mejorando así la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. 

Por ello, se fijarán cuatro líneas de acción: 

 Acceso 

 Formación 

 Desarrollo 

 Difusión 

 

I. Acceso 

Esta línea de acción está orientada hacia la democratización de la lectura ampliando las 

oportunidades que los ciudadanos tienen de leer y garantizando que todos puedan 

hacerlo en cada una de las etapas de su vida: desde la cuna hasta la vejez. 

Con esta finalidad, se han definido los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la infraestructura de las bibliotecas públicas para aumentar la cantidad de 

usuarios. 

2. Catastrar y acondicionar bibliotecas escolares para abrirlas a la comunidad. 



3. Definir estándares de funcionamiento para bibliotecas públicas, comunitarias y 

escolares, considerando aspectos como espacio, colección y equipos de trabajo. Los 

estándares permitirán implementar un sistema de evaluación de bibliotecas.  

4. Asegurar que todas las personas tengan acceso igualitario a la lectura y a las 

bibliotecas (niños en riesgo social, discapacitados, pueblos originarios, inmigrantes, 

personas privadas de libertad). 

5. Generar nuevos espacios para la lectura. El acceso a los libros debe también 

producirse en lugares de circulación pública como por ejemplo paseos peatonales, 

ferias libres y consultorios. Asimismo, deben fomentarse que los libros lleguen a la 

población en lugares de difícil acceso, a través de formas no tradicionales como 

bibliobuses o bibliolanchas. 

6. Insertar textos literarios en medios masivos de comunicación y en soportes no 

tradicionales. 

7. Desarrollar y utilizar tecnología al servicio de la lectura.  

8. Fomentar la publicación editorial en Chile.  

 

II. Formación 

Esta línea de acción está orientada a trabajar con personas que actúan como mediadores 

con la comunidad; es decir, aquellas personas que contribuyen a fomentar la lectura.  

Con la finalidad de tener más y mejores mediadores de la lectura, se ha definido la 

necesidad de generar un sistema de capacitación continua con los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Incluir el fomento a la lectura en las mallas curriculares de las carreras de 

pedagogía, párvulos y bibliotecología y documentación. 

2. Capacitar bibliotecarios, encargados de bibliotecas y libreros. 

3. Capacitar profesores y educadoras de párvulos. 

4. Orientar y capacitar  a los padres para que animen a sus hijos en la lectura.  

5. Organizar una red de mediadores de la lectura.  

 



III. Desarrollo 

Para que el Lee Chile Lee tenga permanencia en el tiempo es fundamental trabajar en una 

línea de acción que contribuya a fortalecer el estatuto de la lectura y de los libros en la 

sociedad chilena, por ello se incluyen dentro de esta línea de acción, medidas dirigidas a 

consolidar una institucionalidad del libro y la lectura. 

Los objetivos en la línea de desarrollo son:  

1. Generar alianzas estratégicas con universidades: 

a. Fomentar la investigación y los estudios en torno a la lectura y las  

estrategias de fomento lector, etc. 

b. Organizar seminarios, en alianza con instituciones de investigación, sobre 

lectura, literatura, fomento de la lectura, industria editorial, etc. 

2. Fomentar la creación de literatura infantil y juvenil: 

a. Otorgar becas a creadores de literatura infantil y juvenil. 

b. Incentivar ferias de libros en regiones que incluyan seminarios de fomento 

lector. 

3. Crear premios de literatura infantil y de ilustración. 

4. Apoyar el emprendimiento de editores no tradicionales. 

5. Coordinar acciones conjuntas con otras instituciones que trabajan en fomento 

lector. 

6. Integrar a actores privados, fundaciones y corporaciones al plan Lee Chile Lee. Esta 

incorporación implica reconocer el aporte y convertirlos en aliados para participar 

tanto en el diseño de acciones específicas del plan, como en la ejecución. 



IV. Difusión 

1. Modelar una actitud positiva hacia la lectura a través de los medios. 

2. Instalar un plan de difusión en T.V., radios, blogs, web, twitter, etc. 

3. Actualizar la página web del Plan Nacional de Fomento a la Lectura. 
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• PNLB 2003 –  Fase I - contrato 192054 – Fonade – Fundalectura  

Objeto: Prestar los servicios profesionales para el procesamiento técnico y físico, el ingreso en 
la base de datos, ordenación según destino, empaque y distribución para la totalidad del 
material documental, adquirido para dotar 165 bibliotecas públicas del país, conforme a la 
ejecución del “PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS 

Beneficiados 165 bibliotecas publicas  

• Libros 377.235 libros 
• 9.405 materiales adicionales  (CD’s, DVD’s, Casettes) 
• Televisores,  computadores, VHS, estantes de madera. 

 
• PNLB 2004 –   Fase II - Contrato 2041847 – Fonade Fundalectura  

Objeto: Procesamiento técnico bajo la plataforma Siabuc 8, procesamiento físico, ingreso en la 
base de datos, ordenación según destino, empaque y coordinación de la distribución para la 
totalidad del material documental adquirido para dotar 150 bibliotecas públicas del país, 
conforme a la ejecución del “Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”, y 13 bibliotecas rurales 
dotadas por FONADE. 

Beneficiados 150 bibliotecas públicas del PNLB   

• Televisores,  computadores, VHS, estantes de madera. 
• 13 Bibliotecas rurales  
• Total Libros    379.910 así:  

para bibliotecas públicas:  

Libros 341.711 
Disquetes 1.050 
CD-Rom 6.900 
CD 1.650 
Videos 20.700 
Moldes (patrones) 150 
Folletos 300 
Total unidades procesadas 372.461 

 

Para las 13 bibliotecas rurales  

 

 

Libros 7.319 
Disquetes 13 
CD 39 
Videos 78 
Total unidades procesadas 7.449 



• PNLB 2005 –   Fase III - Contrato 2051651 – Fonade  Fundalectura  

Objeto: Procesamiento técnico bajo la plataforma Siabuc 8, procesamiento físico, ingreso en la 
base de datos, ordenación según destino, bodegaje,  empaque y coordinación de la distribución 
para la totalidad del material documental adquirido para dotar 220 bibliotecas públicas del país, 
conforme a la ejecución de la Tercera Fase del “Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”.  

• Beneficiados 210 bibliotecas  publicas 
• 10 bibliotecas rurales  
• Libros  543.530 
• Televisores,  computadores, VHS, estantes de madera. 

 
• PNLB 2006 –   Fase IV - Contrato 2060990 – Fonade  Fundalectura  

Objeto: Procesamiento técnico bajo la plataforma Siabuc 8, procesamiento físico, ingreso en la 
base de datos, ordenación según destino, bodegaje,  empaque y coordinación de la distribución 
para la totalidad del material documental adquirido para dotar 92 bibliotecas públicas del país, 
conforme a la ejecución de la Cuarta Fase del “Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”.  

• Beneficiados 79  bibliotecas  publicas 
• 13 bibliotecas  rurales  dotadas por isagen.  
• Libros  223.887 
• Televisores,  computadores, VHS, películas, estantes de madera. 

 
• PNLB 2007 –   Fase V - Contrato 2071984  – Fonade  Fundalectura  

 

Objeto: Procesamiento técnico bajo la plataforma Siabuc 8, procesamiento físico, ingreso en la 
base de datos, ordenación según destino, bodegaje, empaque y coordinación de la distribución 
para la totalidad del material documental adquirido para dotar 67 bibliotecas públicas del país, 
conforme a la ejecución del “Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas”. 

Procesamiento técnico, físico, ordenación según destino y coordinación de la distribución del 
material bibliográfico  adquirido para el proyecto Fiesta de la Lectura del ICBF – 195 
colecciones.  

 

• Beneficiados 67  bibliotecas  publicas 
• Libros  183.893 (incluye los libros para el ICBF)  
• Televisores,  computadores, VHS, películas, estantes de madera, didácticos.  

 

 



• PNLB 2008 –   Fase VI - Contrato 2082064  – Fonade  Fundalectura 
 

Objeto: Procesamiento técnico bajo la plataforma Siabuc 8, procesamiento físico, ingreso en la 
base de datos, ordenación según destino, bodegaje,  empaque y coordinación de la distribución 
para la totalidad del material documental adquirido para dotar 84 bibliotecas públicas del país y 
una biblioteca rural, conforme a la ejecución de la Sexta Fase del “Plan Nacional de Lectura y 
Bibliotecas”.   

• Beneficiados 62  bibliotecas  publicas 
• 2 bibliotecas rurales 
• Libros  213.386 
• Afiches, plegables, mapas, didácticos, folletos.   

 
 

• PNLB 2009 –   Fase VII – Contrato 2092018  – Fonade  Fundalectura 

Objeto: Prestar servicios para el procesamiento físico y técnico del material bibliográfico 
adquirido por Fonade con destino a las bibliotecas beneficiarias por el Plan Nacional de Lectura 
y Bibliotecas 

• Beneficiados 64 bibliotecas publicas  
• Libros 266.154 
• Fax,  Videocámaras, Cámaras Panasonic, Grabadoras ICD VX71F, Estabilizadores de 

voltaje, Impresoras  HP Office, Computadores, Computadores de la Biblioteca 
Nacional 
 

• PNLB 2010 – Fase  VIII  - Contrato  adición 2092018 – Fonade Fundalectura  

Objeto: Prestar servicios para el procesamiento físico y técnico del material bibliográfico 
adquirido por Fonade con destino a las bibliotecas beneficiarias por el Plan Nacional de Lectura 
y Bibliotecas 

• Beneficiados 272 bibliotecas  

• Libros 268.503 así:  
• 80 colecciones de PNLB 
• 200 colecciones para discapacitados 
• 30 colecciones para Leer sin Fronteras 
• 74 colecciones para proyectos especiales de la Biblioteca Nacional 
• 100 estuches con películas del programa PAN, Fax,  Videocámaras, Cámaras Panasonic, 

Grabadoras ICD VX71F, Estabilizadores de voltaje, Impresoras  HP Office, Computadores, 
Computadores de la Biblioteca Nacional 
 



 
 

• PNLB – Fortalecimiento  bibliotecas  Contrato  adición 2102395 – Fonade Fundalectura  

Objeto: Prestar servicios para el procesamiento físico y técnico del material bibliográfico 
adquirido por Fonade con destino a las bibliotecas beneficiarias por el Plan Nacional de Lectura 
y Bibliotecas 

• Beneficiarios  

19 colecciones con destino a cárceles 

 3 colecciones para comunidades Afro 

 3 colecciones para comunidades Indígenas 

 5 colecciones para comunidades rurales nuevas 

 5 colecciones para comunidades rurales de fortalecimiento 

30 colecciones para bibliotecas de Frontera 

• Libros 29.502 
• libros, CDs, DVD, folletos 
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LER É ABRIR JANELAS 
Gilberto Gil 
 

Ler é transcender, é possibilitar, é ir além do nosso por vezes cruel mundo 

imediato – tantas e tantas vezes nos abrigamos no confronto acolhedor da leitura 

quando estamos amuados ou pesarosos. Ler é abrir janelas, destramelar portas, 

enxergar com outros olhares, estabelecer novas conexões, construir pontes que ligam 

o que somos com o que outros, tantos outros, imaginaram, pensaram, escreveram.  

Ler é fazer-nos expandidos. 

E que convívio maravilhoso se dá numa Biblioteca, esta magnífica invenção 

coletiva da Humanidade: envoltos no manto do silêncio que aí reside e que nos 

convida à concentração e à reflexão, as Bibliotecas nos dão acesso aos infindáveis 

conhecimentos encontrados nos livros, dispostos em convívio pacífico, lado a lado, em 

suas estantes e prateleiras. 

As bibliotecas e os livros colocam ao nosso alcance saberes tão diversos como 

aqueles sobre a matemática aplicada à construção de relógios e ao vôo dos aviões; o 

desenho geométrico que fará casas e estradas; a composição molecular inscrita no 

cerne de nossas células ou nos alimentos que nos dão uma vida mais saudável; a 

história do comércio, dos transportes e também a história daquela risonha menina a 

caminho. E até àquele poema que usamos para enternecer a quem amamos. 

Seria um exercício absolutamente fascinante remontar em quantas dimensões, em 

quantos momentos, de quantas formas a leitura marcou a vida de cada um, a vida de 

cada cidade, de cad sociedade. 

A partir do ato da leitura podemos então desenvolver um certo número de 

operações cognitivas, hierarquizando os argumentos, comparando os enunciados, 

descartando idéias que pouco nos agradam, destacando outras e colocando aquelas 

que mais apreciamos em contato com idéias e enunciados de outros livros, de outros 

temas, de outros autores, de outros mundos. Usamos essas idéias – que agora já nos 

constituem – nas conversas com nossos amigos, em nosso trabalho, em nossos lares. 

Nos utilizamos delas para sermos melhores amigos e amigas, melhores pais e mães, 

melhores trabalhadores, melhores empresários ou melhores políticos. 

Quando falamos de livro e leitura falamos, portanto, de expansões e de 

potencialidades. 

É por esta razão básica que encaramos neste governo o conjunto de políticas que 

possibilitam a ampliação do acesso ao livro e à leitura como políticas fundamentais 

para a construção plena da cidadania em nosso país. Acompanhamos nisso a ONU, 
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que em seu último Relatório de Desenvolvimento Humano incluiu o acesso a bens, 

serviços e equipamentos culturais como componente do Índice de Desenvolvimento 

Humano. O IDH, a partir de agora, põe a cultura ao lado da educação, da saúde e de 

outras questões vitais. A cultura, portanto, não apenas é assumida pela ONU como 

tarefa do governo, mas como uma tarefa prioritária de governo, capaz de definiro grau 

de desenvolvimento econômico e social de um país. 

Entendemos, assim, que o acesso (ou o não-acesso) ao livro e à leitura molda 

substantivamente as condições de vida das populações. E que construir políticas 

públicas duradouras que assegurem a ampliação do número de leitores no Brasil, que 

aperfeiçoem as condições para uma leitura crítica e construtiva do que foi lido, e que 

possibilitem as melhores condições para o pleno desenvolvimento de uma indústria 

competitiva e dinâmica do livro no país são tarefas intransferíveis do estado, a serem 

formuladas e executadas conjuntamente com os diversos segmentos da sociedade. 

Há tempos temos destacado que a leitura é simultaneamente um componente do 

que chamamos cidadania e um componente do que chamamos desenvolvimento. Para 

que ela cumpra o seu papel nessas duas áreas, é fundamental que o governo crie um 

ambiente favorável à sua multiplicação, à sua afirmação. Quem faz cultura é a 

Sociedade, não é o Estado. Mas, cabe ao Estado – porque issoé do mais alto 

interesse público – amplificar as possibilidades para a produção cultural e para a 

multiplicação dos canais de difusão e das oportunidades de acesso. 

As indústrias criativas – e em seu interior, a importantíssima indústria editorial – 

também são centrais no que podemos chamar de “projeto nacional”. As indústrias 

criativas têm um vasto potencial de geração de empregos, renda e felicidade. Estão 

entre os setores mais dinâmicos da economia contemporânea: cresceram nas duas 

últimas décadas em média três vezes mais rapidamente que os setores econômicos 

tradicionais. Não é, em hipótese alguma, mero acaso que o país hegemônico na 

economia mundial tenha como o seu principal setor exportador, a partir do ano de 

1996, as suas indústrias criativas. 

Construir, portanto, uma política pública duradoura para o setor cultural constitui-

se, indubitavelmente, numa daquelas grandes demandas da Sociedade, e que está 

inscrita profundamente nas atribuições de suas instituições políticas. 

Trata-se de termos uma visão mais pragmática e menos ideologizada do papel do 

Estado, que incorpore o papel de regulação econômica dos setores culturais, tão 

comum nos países mais dinâmicos da economia mundial. Enquanto setor econômico, 

as indústrias criativas geram empregos, recolhem impostos, geram divisas e podem 

apresentar distorções em seus elos produtivos que impedem seu pleno 

desenvolvimento. 
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É importante reafirmar que temos desafios bastante graves a serem suplantados. 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, por exemplo, apontou que 61% dos 

brasileiros adultos alfabetizados têm muito pouco ou nenhum contato com livros: 6,5 

milhões de pessoas das camadas mais pobres da população dizem não ter nenhuma 

condição de adquirir um livro; 73% dos livros estão concentrados em apenas 16% da 

população brasileira. 

Tal contexto impõe uma ação consistente e articulada para o estímulo à leitura e 

para a democratização do acesso ao livro via a instalação de bibliotecas públicas e 

livrarias, em cidades e em regiões metropolitanas desprovidas ou escassamente 

providas destes bens e equipamentos culturais. É preciso salientar que nós só 

teremos sucesso se conseguirmos consolidar efetivamente um pacto republicano para 

a atuação conjunta: não é nenhum governo, nem um setor em particular, é a 

Sociedade brasileira que exige a consolidação de uma ação concertada para o livro e 

leitura em nosso país. Todo investimento neste setor é extremamente recompensador. 

A sociedade reconhece e agradece. 

 
Gilberto Gil é Ministro de Estado da Cultura 
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O LIVRO, A ESCOLA E A LEITURA 
Fernando Haddad  
 

João Cabral de Mello Neto diz sobre o livro: 

 

“silencioso: quer fechado ou aberto inclusive o que grita dentro; 
anônimo: só expõe o tombo, posto na estante; 
(...) 
modesto: só se abre se alguém o abre 
(...) 
Mas apesar disso e apesar de paciente (deixa-se ler onde queiram), 
severo: 
exige que lhe extraiam, o interroguem; 
e jamais exala: fechado, mesmo aberto.” 

 
 

Os desafios da educação brasileira são muitos e superá-los exige, 

necessariamente, uma política consistente que promova o domínio da leitura e da 

escrita  ao longo da vida escolar.  

Cabe à escola o papel central na garantia do direito à educação e, além dele, 

do direito a aprender. Se hoje, no Brasil, estamos próximos de alcançar a 

universalização do ensino fundamental, as questões relativas à melhoria da qualidade 

e da aprendizagem ainda se constituem em desafios importantes. 

Na verdade, nesse início do século XXI, quando a sociedade brasileira conta 

com mais de 97% das crianças de 7 a 14 anos na escola, o país tem a oportunidade 

histórica de formar uma geração que teve acesso à educação e formá-la na 

valorização da leitura, no domínio da escrita, na visão crítica das informações que 

recebe e no exercício da produção e criação de sentido para suas práticas cotidianas. 

O MEC, por meio do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – realizou avaliação, em matemática e português 

(leitura), de mais de 3 milhões de alunos de 4ª e 8ª séries em 40 mil escolas do país 

através do Prova Brasil. Os resultados motivaram uma pesquisa conduzida pela 

UNICEF sobre como algumas escolas, inseridas em contextos socioeconômicos 

desfavoráveis, alcançaram resultados acima da média nacional no desempenho de 

seus estudantes. Há muitas respostas para essa questão, mas sobressai a 

regularidade das práticas de leitura, do estímulo às atividades de criação de textos, da 

valorização das experiências e saberes de seus alunos e das comunidades em que 

estão inseridas. A leitura e a escrita têm, nessas escolas, o caráter de uma atividade 

cotidiana, que vai além da função didática.  
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A formação de leitores se inicia na escola e deve prosseguir no ambiente 

familiar e comunitário. No entanto, nosso país ainda sofre as conseqüências de 

históricos processos de exclusão que afastaram milhões de brasileiros dos bancos 

escolares. Hoje, mais de 60 milhões, com idade superior a 15 anos, não concluíram 

oito anos de estudos, período mínimo de escolaridade garantido como direito de todos 

pela Constituição Federal.  

Os efeitos perversos desse processo ainda repercutem na trajetória escolar 

dos filhos dessas gerações. Em ambientes familiares, marcados pela baixa 

escolaridade ou pela sensação de fracasso, as novas gerações não têm os estímulos 

necessários para que o aprendizado do que se ensina na escola tenha, na família, seu 

acompanhamento e complementação que contribuem para o sucesso. 

É preciso, portanto, que – da educação infantil à pós-graduação – a 

criança/aluno participe de um ambiente de forte e permanente estímulo à leitura, quer 

através do livro, quer através dos demais suportes que tornam a leitura uma atividade 

cada dia mais  necessária a todos.  

O desenvolvimento de uma política pública voltada para a promoção do livro e 

para a formação de leitores depende, fundamentalmente, da participação dos sistemas 

públicos de ensino. O MEC vem desenvolvendo, em parceria com os municípios, uma 

proposta de ação pública e conjunta de formação de leitores e de incentivo à leitura, 

que tem por princípio proporcionar melhores condições de inserção dos alunos na 

cultura letrada, no momento de sua escolarização.  

Essa proposta, focada essencialmente na qualificação dos recursos humanos e 

na ampliação das oportunidades de acesso da comunidade escolar a diferentes 

materiais de leitura, consubstancia-se em quatro ações principais: (1) Formação 

continuada de profissionais da escola e da biblioteca – professores, gestores e demais 

agentes responsáveis pela área da leitura; (2) Produção e distribuição de materiais de 

orientação, como a revista LeituraS; (3) Parcerias e redes de leitura: implantação de 

Centros de Leitura Multimídia: (4) Ampliação e implementação de bibliotecas escolares 

e dotação de acervos – Programa Nacional Biblioteca da Escola/PNBE. 

Essas ações decorrem de uma visão política que, no campo do livro e da 

leitura, considera dois grandes eixos. De uma parte, o acesso ao livro, de outra a 

formação de leitores. Afinal, parafraseando o poeta, precisa-se do livro fechado, mas 

também de quem o abra, interrogando-o. 

Ao longo de várias décadas, a atuação do MEC no campo do livro de 

circulação escolar foi centrada na distribuição de livros a alunos e a bibliotecas das 

escolas públicas do Ensino Fundamental. Por meio da Secretaria de Educação Básica 

– SEB e do Fundo de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o MEC coordena dois 
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importantes Programas – o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD e o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE que poderiam ser chamados dos 

grandes portais para o acesso ao livro no Brasil, pois atendem a milhões de alunos 

das escolas públicas.  

Com a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica – FUNDEB, esses Programas serão ampliados para atender aos alunos das 

instituições de educação infantil e das escolas do ensino médio. 

Nos últimos quatro anos, o MEC vem implementando uma série de ações de 

formação, em parceria com diversas universidades, entre elas o Programa de 

Formação Continuada de Professores das Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(Pró-Letramento) nas áreas de Alfabetização e Linguagem e de Matemática. Esse 

Programa desenvolve, em um dos módulos, propostas para utilização dos acervos do 

PNBE e organização da biblioteca escolar, investindo, assim, na formação dos 

professores como mediadores de leitura.  

No acesso às novas mídias, merecem destaque as ações realizadas por meio 

da Secretaria de Educação a Distância – SEED, como os programas TV Escola e Mídias na 

Educação.  

Através das ações do programa Mídias na Educação, implementado na 

modalidade a distância com estrutura modular, busca-se alcançar o objetivo de 

proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias 

da informação e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impressos – de 

forma integrada ao processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a formação 

de um leitor crítico e criativo, capaz de produzir e estimular a produção nas diversas 

mídias. 

Além das ações que têm como centro a escola regular, é importante considerar 

os públicos, hoje adultos, que não concluíram o ensino fundamental ou sequer 

alcançaram o domínio da leitura e da escrita. A promoção da alfabetização de jovens e 

adultos através das ações do Programa Brasil Alfabetizado é complementada pela 

produção de material de leitura dedicado especificamente aos neo-leitores, jovens e 

adultos recém alfabetizados. A realização do 1º Concurso Literatura para Todos, é um 

marco na política de ampliar o acesso ao livro para jovens e adultos que estão 

adquirindo essa habilidade. 

O MEC também inovou com o PNLEM – Programa Nacional do Livro Didático 

para o ensino Médio que adquiriu e entregou 12, 5 milhões de exemplares de livros 

didáticos das disciplinas de português e matemática para estudantes de escolas 

públicas de nível médio. Também inova em outras ações como os programas do livro 
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em Braille e os livros e materiais didáticos específicos para a educação das 

comunidades indígenas e quilombolas.  

No ensino superior, a formação de acervos bibliográficos nos cursos de 

graduação é exigência básica para credenciamentos, autorizações e reconhecimentos 

de cursos. O Portal dos Periódicos da CAPES e a janela do “Domínio Público” na 

página do MEC também contribuem para a melhoria da qualidade na educação e para 

a formação de novos leitores ao facilitar o acesso a obras literárias e à produção 

científica. 

O incentivo à leitura, à divulgação do livro e à produção de textos é outra 

vertente da política que busca a melhoria da qualidade da educação. Junto com o 

Ministério da Cultura e a OEI – Organização dos Estados Ibero-americanos, o MEC 

lançou o Prêmio Vivaleitura, que visa reconhecer e premiar boas experiências de 

formação de leitores.  

Formar uma geração de leitores nas condições de desigualdade que persistem 

na sociedade brasileira é tarefa complexa que exige esforços conjugados de todos que 

têm compromissos e responsabilidades com o país. O Ministério da Educação, os 

sistemas municipais e estaduais de ensino, as universidades e centros de pesquisa, 

entidades da sociedade civil têm unido seus esforços para melhorar a qualidade da 

educação, o acesso ao livro e a formação de leitores. Os desafios devem ser 

assumidos por todos e um dos passos essenciais está formalizado nesse documento 

que apresentamos. O Plano Nacional do Livro e Leitura pode e deve tornar-se um 

documento de referência, em constante atualização, de modo a registrar 

compromissos, ações e esforços dos diferentes órgãos e entidades comprometidos 

com suas metas. 

Dar a público as diretrizes do Plano Nacional do Livro e Leitura é, portanto, uma 

ação que une a responsabilidade inerente ao poder público com o convite para a 

mobilização da sociedade de modo que as conquistas e os avanços no acesso ao livro 

e na promoção da leitura sejam um patrimônio da nação brasileira, construído e 

comemorado coletivamente. 

 
Fernando Haddad é ministro de Estado da Educação 
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1. Introdução 

 

As diretrizes para uma política pública voltada à leitura e ao livro no Brasil (e, em 

particular, à biblioteca e à formação de mediadores), apresentadas neste Plano, levam 

em conta o papel de destaque que essas instâncias assumem no desenvolvimento 

social e da cidadania e nas transformações necessárias da sociedade para a 

construção de um projeto de Nação com uma organização social mais justa. Têm por 

base a necessidade de se formar uma sociedade leitora como condição essencial e 

decisiva para promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito 

a bens, serviços e cultura, garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país 

economicamente viável.  

Pretende-se conferir a este Plano a dimensão de uma Política de Estado, de 

natureza abrangente, que possa nortear e garantir alguma organicidade a políticas, 

programas, projetos e ações continuadas desenvolvidos no âmbito de ministérios – em 

particular o da Cultura e o da Educação –, governos estaduais e municipais, empresas 

públicas e privadas, organizações da sociedade e de voluntários em geral, buscando 

evitar o caráter por demais assistemático, fragmentário e pulverizado com que se têm 

implementado essas iniciativas em nosso país, desde, pelo menos, o início do século 

XIX.  

Essa Política de Estado deverá traduzir-se em amplos programas do governo, com 

coordenações interministeriais, devidamente articuladas com Estados, Municípios, 

empresas e instituições do Terceiro Setor, para alcançar sinergia, objetividade e 

resultados de fôlego quanto às metas que venham a ser estabelecidas. Quatro eixos 

principais orientam a organização do Plano: 

 

 Democratização do acesso 

 Fomento à leitura e à formação de mediadores 

 Valorização do livro e comunicação 

 Desenvolvimento da Economia do Livro  

 

O Plano como aqui se vê configurado é produto do compromisso do Governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de construir políticas públicas e culturais com 

base em um amplo debate com a sociedade e, em especial, com todos os setores 

interessados no tema. Sob a coordenação do Ministério da Cultura e do Ministério da 

Educação, participaram do debate que conduziu à elaboração deste documento 

representantes de toda a cadeia produtiva do livro – editores, livreiros, distribuidores, 
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gráficas, fabricantes de papel, escritores, administradores, gestores públicos e outros 

profissionais do livro –, bem como educadores, bibliotecários, universidades, 

especialistas em livro e leitura, organizações da sociedade, empresas públicas e 

privadas, governos estaduais, Prefeituras e interessados em geral. 

Entre as diversas iniciativas em que houve contribuição direta para a elaboração 

deste Plano, podem ser lembradas: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o 

PNBE (Programa Nacional da Biblioteca Escolar), o fórum da Câmara Setorial do 

Livro, Literatura e Leitura, o Projeto Fome de Livro (iniciativa do MEC/ Biblioteca 

Nacional), o PNLEM (Programa Nacional do Livro no Ensino Médio), o Programa de 

Formação do Aluno e do Professor Leitor e o Vivaleitura – Ano Ibero-americano da 

Leitura (2005), imenso programa desenvolvido pelo MinC, MEC organismos 

internacionais e entidades da sociedade. Merece especial ênfase, também, a 

contribuição oferecida pelo Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), que, 

com a experiência acumulada ao longo de mais de uma década na realização de 

projetos de fomento à leitura por todo o País, com a promoção de oficinas, cursos, 

palestras e eventos artístico-culturais das mais diferentes naturezas, pôde fortalecer 

subsídios importantes para o debate em questão. 

Vale destacar que, entre junho de 2004 e dezembro de 2005, foram realizados 

“encontros preparatórios” em todas as macro-regiões do Brasil (Rio Grande do Sul, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará e Pará), a fim de 

colher sugestões para o Plano, debater o conhecimento acumulado sobre o assunto e 

integrar novos olhares. Também foram realizadas cinco videoconferências regionais, 

além de uma com abrangência nacional, reunindo nesse debate todos os estados 

brasileiros e o Distrito Federal – todas transmitidas ao vivo pela Internet, com forte 

interação nacional e acompanhada por observadores de diversos países da região 

ibero-americana. Houve 97 encontros, na forma de debates, conferências, palestras, 

oficinas, seminários e mesas-redondas, realizados por todo o país em feiras de livros, 

festivais de literatura, fóruns, congressos e colóquios, envolvendo não apenas os 

profissionais da leitura e do livro, mas cidadãos de modo geral (líderes indígenas, 

comunidades quilombolas, grupos de deficientes visuais, movimentos sociais, 

sindicatos de trabalhadores, parlamento, igreja e clubes de serviço, entre outros). 

A larga participação de diversos setores da sociedade ligados à questão da leitura 

e do livro, além de assegurar o caráter pluralista e democrático do processo 

desencadeado pela proposição do Plano, procura garantir que se evitem eventuais 

sombreamentos e sobreposições de ações, assim como a preservação da autonomia 

e da independência das iniciativas em curso e das futuras, tudo convergindo para a 
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otimização de recursos e esforços que venham a conferir maior eficácia às políticas 

públicas. 

O consenso a que se chegou com base nesse amplo debate é que para 

transformar o tema da leitura e do livro em Política de Estado neste início de nova 

gestão é preciso concentrar o foco, minimamente, em alguns pontos: 

 

 A criação de um Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) (que aqui se 

consubstancia), traduzindo a Política de Estado para a Leitura e o Livro, 

plenamente assumida pelo governo federal; 

 O estabelecimento da Câmara Setorial, do Livro, Literatura e Leitura como 

espaço institucional por excelência para o debate e a construção de consenso, 

sempre que possível, para avaliar e fazer avançar as políticas setoriais, 

contribuir para amadurecer o processo e legitimar e criar proteções 

institucionais a essas políticas; 

 A fixação de marcos legais, com base na Constituição, que tornem viáveis as 

políticas, programas, projetos e ações continuadas preconizados pelo Plano, 

como a Lei da Desoneração Fiscal do Livro (Lei Federal 11.030, de 

21/12/2004, combinada com a Lei Federal nº 10.865, de 30/04/2004), bem 

como os decretos que instituíram e atribuíram responsabilidades aos 

Ministérios (especialmente da Cultura e da Educação), ao Sistema Nacional de 

Cultura e ao Plano Nacional de Cultura, ou a Lei do Livro (Lei Federal nº 

10.753, de 30/10/2003), ou, ainda, a Lei nº 9.610, de 19/02/1998, que altera, 

atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 

providências todo esse conjunto gerando decretos, portarias e instruções 

normativas, com desdobramentos no âmbito dos estados e dos municípios; 

 A institucionalização de uma Estrutura de Governo, que deve ser consolidada 

e/ou instituída no âmbito da administração pública federal para a área da leitura 

e do livro (e, por conseguinte, da biblioteca e da formação de mediadores) e a 

qual contemple o novo patamar atingido pela articulação entre o MEC e o MinC 

no que se refere às questões em pauta.  

 

2. Justificativa  
 

O Brasil chega ao século XXI, momento em que a difusão do audiovisual 

assume imensas proporções, ainda com enorme déficit no que diz respeito às 

práticas leitoras dos textos escritos. Nossos índices de alfabetização (stricto e lato 

sensu) e de consumo de livros são ainda muito baixos, na comparação com 
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parâmetros de países mais ricos e desenvolvidos e mesmo com alguns dos países 

em desenvolvimento da América Latina e da Ásia. Como têm apontado alguns de 

nossos mais expressivos pensadores no campo das Ciências Humanas, entre eles 

Nelson Werneck Sodré, o Brasil passou abruptamente de um estágio de oralidade 

para a cultura do audiovisual, já desde meados do século XX, quando a indústria 

cultural se fez onipresente entre nós, sem que houvesse efetiva mediação dos 

livros e materiais de leitura uma vez que esta nunca chegou a alcançar largas 

faixas da população, restringindo-se a pequenos e localizados grupos sociais. 

As conseqüências desse hiato fazem-se sentir até hoje, com desdobramentos 

nefastos que se espraiam não apenas no âmbito do universo da cultura e da 

educação, mas, naturalmente, de nossa economia, de nossas práticas políticas e 

de nosso potencial de desenvolvimento. Diversas pesquisas, realizadas nos 

últimos anos, têm-se empenhado em apresentar contornos mais nítidos do cenário 

em que se insere a questão da leitura e do livro no país, permitindo maior 

consciência das mazelas que afligem o setor e oferecendo dados concretos para 

que se possa buscar sua superação. É o caso, por exemplo, do Mapa do 

Alfabetismo no Brasil (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP/MEC, 2003), do Indicador Nacional do Alfabetismo 

Funcional – INAF (2001 e 2005), do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB (2001 e 2003), do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA (2000) e do Retrato da Leitura no Brasil – CBL/Snel (2001). 

De acordo com o Mapa do Alfabetismo no Brasil (INEP, 2003), a evolução da 

taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, no País, diminuiu de 

65,3%, em 1900, para 13,6%, em 2000, realizando grande avanço neste campo ao 

longo do século passado. Apesar desse avanço, entretanto, o Brasil ainda possuía, 

em 2000, cerca de 16 milhões de analfabetos absolutos (pessoas que se 

declararam incapazes de ler e escrever um bilhete simples) e 30 milhões de 

analfabetos funcionais (pessoas de 15 anos ou mais, com menos de quatro séries 

de estudos concluídas). 

Com base nesses dados, o INEP concluiu que, se foi possível reverter o 

crescimento constante do número de analfabetos a partir de década de 1980, o 

número absoluto de analfabetos em 2000 ultrapassou o dobro do que havia em 

1900. E o dado mais estarrecedor, talvez, apontado pela pesquisa, é o de que 35% 

dos analfabetos brasileiros já freqüentaram a escola. 

Com outra abordagem sobre o analfabetismo, os dados de uma das mais 

relevantes pesquisas sobre o assunto, denominada Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional – INAF-2001, realizada pelo Instituto Paulo Montenegro 
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(Ibope pela Educação), definiu três níveis de alfabetismo de acordo com as 

habilidades demonstradas pelos entrevistados no teste aplicado. O resultado do 

INAF 20011 classificou 9% dos entrevistados como analfabetos absolutos; 31% 

foram classificados no nível 1 (rudimentar) de alfabetismo, pois conseguem apenas 

ler títulos ou frases, localizando informações bem explícitas; 34% foram 

classificados no nível 2 (básico) de alfabetismo, pois são aqueles que conseguem 

ler textos curtos, localizando informações explícitas ou que exijam pequena 

inferência; e 26% foram classificados no nível 3 (pleno) de alfabetismo, 

correspondendo àquelas pessoas capazes de ler textos mais longos, localizar e 

relacionar mais de uma informação, comparar vários textos, identificar fontes. 

O INAF 2005 atualiza a pesquisa realizada quatro anos antes e demonstra que, 

ainda que se verifique tendência de diminuição do nível 1 (analfabetismo absoluto) 

e aumento dos que atingem o nível 2 de alfabetismo (básico), a situação dos 

entrevistados que atingem o nível 3 (pleno) de habilidade não teve evolução 

significativa, mantendo-se próximo a um quarto da população estudada. Ou seja, 

apenas um em cada quatro jovens e adultos brasileiros consegue compreender 

totalmente as informações contidas em um texto e relacioná-las com outros dados. 

Configura-se, assim, um quadro perverso de exclusão social, que deixa à margem 

do efetivo letramento cerca de três quartos da população brasileira. 

Deve-se enfatizar que, de acordo com os especialistas, uma das principais 

causas do elevado índice de alfabetismo funcional e das dificuldades 

generalizadas para a compreensão vertical da informação escrita se localiza na 

crônica falta de contato com a leitura, sobretudo entre as populações mais pobres. 

Como os investimentos para combater o analfabetismo têm sido crescentes nos 

últimos anos, isso equivale a dizer que ao mesmo tempo em que milhões de 

brasileiros ingressam a cada ano na categoria de leitores em potencial, outros 

milhões saem pela porta dos fundos – a do alfabetismo funcional. Assim, um 

formidável conjunto de esforços, energia e investimentos públicos e privados não 

se realizam plenamente, não atingindo suas finalidades. 

É importante observar que, embora nas sociedades atuais a leitura seja 

imprescindível para o ingresso no mercado de trabalho e para o exercício da 

cidadania, no Brasil as pesquisas e as avaliações educacionais apontam para a 

precária formação de um público leitor e revelam as imensas dificuldades para o 

sucesso das ações envolvidas na solução do problema. Se, por um lado, o sistema 

educacional brasileiro incluiu os estudantes que estavam fora da escola, por outro, 

                                                 
1 Dados colhidos no site www.ipm.org.br  em novembro de 2006 

http://www.ipm.org.br/
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essa inclusão não foi plena, do ponto de vista qualitativo, porque o desempenho 

dos alunos, revelado em instrumentos de avaliação como o SAEB ou o PISA, tem 

sido baixo, demonstrando sérios problemas no domínio da leitura e da escrita e o 

aprofundamento das desigualdades. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, desenvolvido 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP/MEC) a partir de 1990, aplica, a cada biênio, exames bienais de proficiência 

em Matemática e em Língua Portuguesa (leitura) em uma amostra de estudantes 

de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio, nas redes 

de ensino pública e privada, em todas as regiões do país. No geral, os resultados 

da avaliação têm mostrado sistemática queda no desempenho dos estudantes em 

quase todas as regiões, revelando sérios impasses da escola brasileira. O SAEB-

2001 revela que 59% dos estudantes da 4ª série do Ensino Fundamental ainda 

não desenvolveram as competências básicas de leitura, ou seja, não conseguem 

compreender os níveis mais elementares de um texto. Sob outro prisma, a mesma 

avaliação aponta um desempenho superior de 20% nas escolas em que a prática 

da leitura é mais constante entre os alunos. Tais dados do SAEB-2001 são 

também reforçados pela avaliação das habilidades de leitura dos alunos de 8ª 

série do Ensino Fundamental realizada no SAEB-2003: 4,8% classificam-se em um 

estágio muito crítico, 20,1% em um estágio crítico e 64,8% em um estágio 

intermediário. 

Também o Relatório do PISA-2000, Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, 

reitera os dados mostrados pelo SAEB. O Brasil foi o último colocado na avaliação 

sobre o letramento em leitura obtido por jovens de 15 anos de 32 países 

industrializados naquele Relatório nessa pesquisa em que o conceito de leitura em 

pauta não se resume à noção muito freqüente de mera decodificação e 

compreensão literal de textos escritos, mas à capacidade de o jovem compreender 

e utilizar textos de variada natureza para alcançar seus objetivos, desenvolvendo 

conhecimentos e participando ativamente da sociedade. Daí porque a expressão 

letramento foi escolhida para refletir a complexidade das variáveis em jogo, a 

amplitude de conhecimentos, habilidades e competências em causa, procurando-

se verificar a operacionalização de esquemas cognitivos em termos de: conteúdos 

ou estruturas do conhecimento que os alunos precisam adquirir em cada domínio; 

processos a serem executados; contextos em que esses conhecimentos e 

habilidades são aplicados.  
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Em uma avaliação sofisticada como o PISA, destaca-se ainda mais o péssimo 

desempenho dos alunos brasileiros, próximos do final da escolaridade obrigatória, 

revelando que não estão preparados para enfrentar os desafios do conhecimento 

nas complexas sociedades contemporâneas. Uma performance dessa natureza 

acarreta prejuízos de toda ordem. A baixa competência de leitura não apenas influi 

no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes como também, e até por 

isso, contribui decisivamente para ampliar o gigantesco fosso social existente em 

países como o Brasil, promovendo mais exclusão e menos cidadania. 

Na pesquisa Retrato da leitura no Brasil,2 ainda precária e insuficiente, mas a 

maior investigação já feita no Brasil sobre leitura fora de uma perspectiva 

prioritariamente “escolar” (com leitores com idade igual ou superior a 14 anos e o 

mínimo de três anos de escolaridade), realizada em 2001 pela Câmara Brasileira 

do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) e Associação 

Brasileira dos Editores de Livros (Abrelivros), outros tópicos significativos sobre a 

situação da leitura no país são enfatizados. Um aspecto capital apontado pela 

pesquisa é o de que o brasileiro lê em média 1,8 livro por ano, índice muito baixo, 

se comparado ao de países como a França (7,0), os Estados Unidos (5,1), a 

Inglaterra (4,9) ou a Colômbia (2,4). E esse índice se revela ainda mais crítico 

quando a pesquisa demonstra que a penetração do livro no país e o acesso a esse 

objeto cultural são ainda bastante restritos, concentrando-se o mercado comprador 

de livros nas mãos de 20% da população alfabetizada com 14 anos ou mais, na 

Região Sudeste, nas grandes cidades e metrópoles, nos estratos de renda mais 

elevada (classe A) e com instrução superior.  

Outro dado dos mais preocupantes, apontado pela pesquisa, é o que mostra 

que apenas 50% dos livros de leitura corrente foram comprados, em contraposição 

a 8% pertencentes às bibliotecas e 4% dados pela escola. Ora, o raso acesso a 

livros em escolas e bibliotecas somadas ao baixo poder aquisitivo da absoluta 

maior parte dos leitores, propicia efetivamente alternativas escassas para que se 

concretize a leitura. E é preciso sublinhar que o acesso às bibliotecas é pequeno, 

não apenas por uma questão cultural que remonta a nossa longa história de 

iletramento, mas porque a rede de bibliotecas no país é reduzida, seja em termos 

quantitativos, seja em um plano qualitativo. Ainda assim, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Munic 2003, a biblioteca é um dos 

equipamentos culturais mais importantes do Brasil, presente em cerca de 85% das 

cidades brasileiras, em suas modalidades de bibliotecas públicas municipais, 

                                                 
2 Dados colhidos no site www.cbl.org.br  em novembro de 2006 

http://www.cbl.org.br/
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escolares e comunitárias. Mesmo assim, cerca de 630 municípios brasileiros ainda 

não têm biblioteca pública e grande parte das existentes possui equipamentos 

precários, acervos ínfimos e/ou muito defasados e recursos humanos 

despreparados para um processo de mediação eficiente na formação de leitores. 

Não se pode deixar de lembrar, ainda, que, associado à forte concentração do 

público consumidor de livros segundo critérios geográficos, de classe social e de 

nível educacional – como apontou a pesquisa –, há um déficit considerável de 

livrarias no país. Existem pouco mais de 2.400 livrarias no Brasil,3 quando o ideal, 

segundo, os especialistas, seria por volta de 10.000 para nosso contingente 

populacional. Além disso, a distribuição das livrarias é extremamente desigual, se 

considerarmos que 89% dos municípios não possuem nenhuma livraria. E, 

paradoxalmente, deve ser frisado que esse cenário desolador se insere no 

contexto de um país que é o oitavo produtor de livros do mundo, com um poderoso 

e atualizado mercado editorial, que conta com mais de 2.000 editoras e 

movimentam mais de 12.000 títulos e 300 milhões de exemplares publicados 

anualmente. 

 

 3. Princípios norteadores 
 

 O conjunto de dados aqui evocado, se bem que constitua apenas um esboço 

da questão da leitura e do livro no país, oferece elementos suficientes para 

contextualizar e justificar a proposição de um Plano como este, dada a gravidade 

da situação apontada e a premência de sua superação. Mas, para que se delineie 

com mais precisão o contexto em que se insere a Política de Estado aqui 

defendida, é importante, ainda, explicitar alguns pressupostos básicos sobre os 

quais se assenta o Plano, uma vez que correspondem a uma tomada de posição 

conceitual em relação à leitura e ao livro, e, particularmente, traduzem o horizonte 

das muitas contribuições absorvidas pelo Plano no amplo fórum que se instaurou 

para a discussão do tema: 

 

UNESCO 
 

 O Plano valoriza particularmente três fatores qualitativos e dois  quantitativos 

identificados pela Unesco como necessários para a existência expressiva de 

leitores em um país.  

                                                 
3 Segundo a Associação Nacional de Livrarias – ANL, são consideradas livrarias espaços em que os livros 
são pelo menos 70% dos itens comercializáveis.    
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Os fatores qualitativos são:  

a) O livro deve ocupar destaque no imaginário nacional, sendo dotado 

de forte poder simbólico e valorizado por amplas faixas da população; 

b) Devem existir famílias leitoras, cujos integrantes se interessem 

vivamente pelos livros e compartilhem práticas de leitura, de modo que 

as velhas e novas gerações se influenciem mutuamente e construam 

representações afetivas em torno da leitura; e 

c) Deve haver escolas que saibam formar leitores, valendo-se de 

mediadores bem formados (professores, bibliotecários) e de múltiplas 

estratégias e recursos para alcançar essa finalidade. 

Os fatores quantitativos são:  

d) Deve ser garantido o acesso ao livro, com a disponibilidade de um 

número suficiente de bibliotecas e livrarias, entre outros aspectos; e  

e) O preço do livro deve ser acessível a grandes contingentes de 

potenciais leitores.  

  

Além disso, é importante frisar que esse destaque à leitura e ao livro está 

estreitamente associado à questão geral da competência em informação (information 

literacy) e do aprendizado ao longo da vida, aspectos que têm merecido especial 

atenção por parte da Unesco em diretrizes e políticas mundiais para os próximos anos. 

Sob essa perspectiva, a competência em informação encontra-se no cerne do 

aprendizado ao longo da vida, constituindo direito humano básico em um mundo 

digital, necessário para promover o desenvolvimento, a prosperidade e a liberdade – 

no âmbito individual e coletivo – e para criar condições plenas de inclusão social. 

 

Práticas sociais 
 

 A leitura e a escrita são encaradas aqui como práticas essencialmente sociais 

e culturais, expressão da multiplicidade de visões de mundo, esforço de 

interpretação que se reporta a amplos contextos; a leitura e a escrita são duas 

faces diferentes, mas inseparáveis, de um mesmo fenômeno. 

 

Cidadania 
 

 A leitura e a escrita constituem elementos fundamentais para a construção de 

sociedades democráticas, baseadas na diversidade, na pluralidade e no 

exercício da cidadania; são direitos de todos, constituindo condição necessária 
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para que possam exercer seus direitos fundamentais, viver uma vida digna e 

contribuir na construção de uma sociedade mais justa. 

 

Diversidade cultural 
 

 A leitura e a escrita são, na contemporaneidade, instrumentos decisivos para 

que as pessoas possam desenvolver de maneira plena seu potencial humano e 

caracterizam-se como fundamentais para fortalecer a capacidade de expressão 

da diversidade cultural dos povos, favorecendo todo tipo de intercâmbio 

cultural; são requisitos indispensáveis para alcançar níveis educativos mais 

altos; apresentam-se como condição necessária para o desenvolvimento social 

e econômico. A leitura e o livro são vistos neste plano, não apenas em uma 

dimensão educacional, mas também, em uma perspectiva cultural, na qual se 

reconhecem três dimensões trabalhadas pela atual gestão do Ministério da 

Cultura. A política cultural em voga no Brasil parte de uma perspectiva 

sistêmica, que se desdobra em três dimensões, as quais são absorvidas por 

este plano para o setor de livro e leitura: a cultura como valor simbólico, a 

cultura como direito de cidadania e a cultura como economia. Não há 

preponderância de uma dimensão sobre a outra, embora os focos da 

acessibilidade e do valor simbólico contemplem, mais definidamente, as 

dimensões educacionais (direito de cidadania)  e culturais da leitura. A 

dimensão econômica deve, assim, estar equilibrada por essas duas outras, 

gerais e geradoras de bens públicos. 

 

Construção de sentidos 
 

 A concepção de leitura focalizada pelo Plano é aquela que ultrapassa o código 

da escrita alfabética e a mera capacidade de decifrar caracteres, percebendo-a 

como um processo complexo de compreensão e produção de sentidos, sujeito 

a variáveis diversas, de ordem social, psicológica, fisiológica, lingüística e 

outras; uma perspectiva mecanicista da leitura, que pretende reduzir o ato de 

ler a mera reprodução do que está no texto, tem sido um dos mais graves 

obstáculos para o desenvolvimento da leitura e da escrita. A leitura configura 

um ato criativo de construção de sentidos, realizado pelos leitores a partir de 

um texto criado por outro(s) sujeito(s). 

 

O verbal e o não-verbal 
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 Ao reafirmar a centralidade da palavra escrita, não se desconsidera a validade 

de outros códigos e linguagens, as tradições orais e as novas textualidades 

que surgem com as tecnologias digitais. 

 

Tecnologias e informação 
 

 No contexto atual, é imperativo que a leitura seja tratada no diálogo com as 

diversas tecnologias de gravação, entre os quais o livro se encontra; como 

defende Renato Janine Ribeiro, a maneira adequada de difundir a leitura no 

Brasil não é a de sua “tradição”, mas aquela que considera que o sujeito 

contemporâneo só consegue ser interativo com a mídia sendo, ele mesmo, 

“multimeios”, necessitando da leitura para sê-lo; no mundo de hoje, não apenas 

a prática leitora deve passar pelo uso das tecnologias de informação e 

comunicação, mas o usuário dessas tecnologias deve desenvolver, por 

intermédio da família, da escola e de uma sociedade leitora, a prática de 

leitura. Neste sentido, atenta para as questões contemporâneas a cerca dos 

direitos autorais, fortemente impactados pelas novas possibilidades 

tecnológicas e seus avanços em termos de possibilidade de gravação e cópia. 

O Plano Nacional de Livro e Leitura defende uma perspectiva contemporânea 

do livro e da leitura e propõe um diálogo fecundo com as novas licenças de 

copyrights-não restritivos, no que esses ajudam a equilibrar os direitos de 

autor, com os direitos de acesso. 

 

Biblioteca enquanto dínamo cultural 
 

 A biblioteca não é concebida aqui como um mero depósito de livros, como 

muitas vezes tem-se apresentado, mas assume a dimensão de um dinâmico 

pólo difusor de informação e cultura, centro de educação continuada, núcleo de 

lazer e entretenimento, estimulando a criação e a fruição dos mais 

diversificados bens artístico-culturais; para isso, deve estar sintonizada com as 

tecnologias de informação e comunicação, suportes e linguagens, promovendo 

a interação máxima entre os livros e esse universo que seduz as atuais 

gerações. 

 

Literatura 
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 Entre as muitas possibilidades de textos que podem ser adotados no trabalho 

com a leitura, a literatura merece atenção toda especial no contexto do Plano, 

dada a enorme contribuição que pode trazer para uma formação vertical do 

leitor, consideradas suas três funções essenciais, como tão bem as 

caracterizou Antonio Candido: a) a capacidade que a literatura tem de atender 

à nossa imensa necessidade de ficção e fantasia; b) sua natureza 

essencialmente formativa, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores 

de maneira bastante complexa e dialética, como a própria vida, em oposição 

ao caráter pedagógico e doutrinador de outros textos; c) seu potencial de 

oferecer ao leitor um conhecimento profundo do mundo, tal como faz, por outro 

caminho, a ciência. 

 

EJA 
 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ser objeto de especial atenção no 

que toca a políticas e ações ligadas à leitura, considerando-se imperativo criar 

condições favoráveis de letramento e de acesso ao livro aos jovens e adultos 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio. 

 
Necessidades especiais 
 

 O Plano considera fundamental garantir que portadores de necessidades 

especiais, como as visuais, auditivas e motoras, tenham acesso a livros e 

outros materiais de leitura, valorizando ações como a versão ou a tradução, em 

Libras e em braile das obras em circulação, permitindo a inclusão desses 

potenciais leitores nas escolas regulares. 

 

Meios educativos 
 

 O Plano defende a produção de meios educativos (livros, periódicos e demais 

materiais de leitura a ser utilizados como instrumentos para a educação na 

escola), tal como vem fazendo o MEC, a fim de assegurar o acesso a bens 

culturais produzidos em diferentes linguagens, em diferentes suportes, sobre 

temas diversificados, gerados em diferentes contextos culturais, para leitores 

de diferentes modalidades e de idades variadas, não só estudantes, mas 

também professores, bibliotecários e demais membros da comunidade escolar. 
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Estado da questão 
 

 Políticas públicas para as áreas da leitura, do livro, da biblioteca, da formação 

de mediadores e da literatura devem ter como ponto de partida o conhecimento 

e a valorização do vasto repertório de debates, estudos, pesquisas, 

contribuições diversas e experiências sobre as formas mais efetivas de 

promover a leitura e o livro e de formar leitores, existentes na esfera municipal, 

estadual e nacional, implementados tanto pelo Poder Público como pelas 

organizações da sociedade, atentando-se, ainda, para o contexto internacional, 

em particular, o ibero-americano. 

 

Políticas públicas 
 

 A leitura e a escrita devem ser consideradas base nas políticas públicas de 

educação e cultura dos governos em todos os seus níveis e modalidade de 

ensino e de administração, e, junto com o tema das línguas, perpassá-las 

estruturalmente, tal como proposto no Plano Nacional de Cultura (PNC), 

elaborado pelo Ministério da Cultura. A consolidação de políticas e programas 

de fomento à leitura deve ser pensada a curto, médio e longo prazo, com 

ênfase no caráter permanente. 

 

Integração 
 

 O Plano parte do pressuposto de que é fundamental a integração entre o 

Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério da Educação (MEC), demais 

Ministérios e outras agências públicas federais para otimizar os esforços em 

prol da leitura e do livro no país. O Plano se integra ao Plano Nacional de 

Cultura (PNC), como base para o texto do capítulo específico sobre o tema. Da 

mesma forma, o Plano poderá indicar diretrizes para outros documentos 

oficiais sobre o tema. 

 

Autores, Editoras e Livrarias 
 

 A política para o livro e a leitura deve considerar também as diversas autorias e 

a criação literária, além das questões de fomento do setor editorial e livreiro, de 

forma a criar condições para que a produção dos livros necessários aconteça 
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de forma cada vez mais eficaz, barateando os custos de produção e 

distribuição, eliminando gargalos e debilidades, tudo convergindo para a 

produção de livros em quantidade necessária e a preços compatíveis com a 

capacidade de consumo da população. Deve manter, no entanto, a perspectiva 

sistêmica, exposta anteriormente, em que o econômico se equilibra com o 

direito de cidadania e a dimensão simbólica. 

 

A leitura e o livro 
 

 Este Plano procura contemplar, de forma dialética, um processo de dupla face: 

tanto aquele moldado pelas questões que envolvem a leitura quanto o que se 

configura pelos problemas relativos à cadeia produtiva do livro, buscando evitar 

polarizações que a tradição tem revelado inócuas, no que diz respeito aos 

papéis a ser cumpridos pelo Estado e à dinâmica específica do mercado.  

 

Avaliação contínua 
 

 São necessários mecanismos contínuos de avaliação das metas, dos 

programas e das ações desenvolvidos, para verificar o alcance das iniciativas e 

os resultados obtidos, permitindo ajustes, remodelações e atualizações no 

processo. 

 

4. Objetivos e metas 
 

O objetivo central da Política de Estado aqui delineada é o de assegurar e 

democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a sociedade, com base na 

compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis na época 

contemporânea para que o ser humano possa desenvolver plenamente suas 

capacidades, seja no nível individual, seja no âmbito coletivo. Há a convicção de que 

somente assim é possível que, na sociedade da informação e do conhecimento, ele 

exerça de maneira integral seus direitos, participe efetivamente dessa sociedade, 

melhore seu nível educativo (em amplo sentido), fortaleça os valores democráticos, 

seja criativo, conheça os valores e modos de pensar de outras pessoas e culturas e 

tenha acesso às formas mais verticais do conhecimento e à herança cultural da 

humanidade. Trata-se de intensa valorização dos caminhos abertos ao indivíduo pela 

cultura escrita, sem que se deixe de reconhecer e se tente apoiar e preservar a cultura 

oral de nosso povo. Busca-se criar condições necessárias e apontar diretrizes para a 
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execução de políticas, programas, projetos e ações continuadas por parte do Estado 

em suas diferentes esferas de governo e também por parte das múltiplas organizações 

da sociedade civil, lastreada em uma visão republicana de promoção da cidadania e 

inclusão social e segundo estratégias gerais para o desenvolvimento social e de 

construção de um projeto de Nação que suponha uma organização social mais justa. 

São estabelecidos aqui alguns objetivos que devem ser alcançados a curto, médio 

e em longo prazo:  

 

a) Formar leitores, buscando de maneira continuada substantivo aumento do 

índice nacional de leitura (número de livros lidos por habitante/ano) em todas 

as faixas etárias e do nível qualitativo das leituras realizadas;  

b) implantação de biblioteca em todos os municípios do país (em até 2 anos);  

c) realização bienal de pesquisa nacional sobre leitura;  

d) implementação e fomento de núcleos voltados a pesquisas, estudos e 

indicadores nas áreas da leitura e do livro em universidades e outros centros; 

e)  concessão de prêmio anual de reconhecimento a projetos e ações de fomento 

e estímulo às práticas sociais de leitura; 

f) expansão permanente do número de salas de leitura e ambientes 

diversificados voltados à leitura;  

g) identificação e cadastro contínuos das ações de fomento à leitura em curso no 

país;  

h) identificação e cadastro contínuos dos pontos de vendas de livros e outros 

materiais impressos não periódicos; 

i) elevação significativa do índice de empréstimos de livro em biblioteca (sobre o 

total de livros lidos no país); 

j) aumento do número de títulos editados e exemplares impressos no país;  

l)  elevação do número de livrarias do país; 

m) aumento da exportação de livros; expansão do número de autores brasileiros 

traduzidos no exterior; 

n) aumento do índice per capita de livros não-didáticos adquiridos; ampliação do 

índice de pessoas acima de 14 anos, com o hábito de leitura que possuam ao 

menos 10 livros em casa; 

o) estimular a criação de planos estaduais e municipais de leitura (em até 3 anos), 

p) apoiar o debate e a utilização de copyrigths não-restritivos (copyleft e creative 

commons), equilibrando direito de autor com direitos de acesso à cultura 

escrita. 
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5. Eixos de ação 
 

Eixo 1 - Democratização do acesso 
 

1.1. Implantação de novas bibliotecas 

Implantação de novas bibliotecas municipais e escolares (com acervos que 

atendam, pelo menos, aos mínimos recomendados pela Unesco, incluindo 

livros em braile, livros digitais, audiolivros etc, computadores conectados à 

Internet, jornais, revistas e outras publicações periódicas) e funcionando 

como centros de ampla produção e irradiação cultural. Apoio à abertura de 

bibliotecas comunitárias (periferias urbanas, morros, hospitais, creches, 

igrejas, zonas rurais, clubes de serviços, ONGs etc.). 
 

1.2. Fortalecimento da rede atual de bibliotecas 

Fortalecimento e consolidação do sistema nacional de bibliotecas públicas, 

tornando-o realmente um sistema integrado, com níveis hierárquicos de 

bibliotecas e meios de circulação de acervos, informatização de catálogos, 

capacitação permanente de gestores e bibliotecários como promotores da 

leitura e atualização de acervos. Instituição e/ou fortalecimento dos 

sistemas estaduais e municipais de bibliotecas, com funções de 

gerenciamento entre União, Estados e Municípios. Criação do sistema de 

estatísticas das bibliotecas. Conversão das bibliotecas em centros 

geradores de cultura. Programas permanentes de aquisição e atualização 

de acervos. Transformação das bibliotecas em unidades orçamentárias. 

Bibliotecas públicas com quadro de pessoal adequado às necessidades e 

especializado. 
 

1.3. Conquista de novos espaços de leitura 

Criação e apoio a salas de leitura, bibliotecas circulantes e “pontos de 

leitura” (ônibus, vans, peruas, trens, barcos etc.). Atividades de leitura em 

parques, centros comerciais, aeroportos, estações de metrô, trem e ônibus. 

Leitura em hospitais, asilos, penitenciárias, praças e consultórios 

pediátricos. Leitura com crianças de rua. Espaços de leitura nos locais de 

trabalho. 
 

1.4. Distribuição de livros gratuitos 

Programas governamentais para distribuição de livros didáticos e não-

didáticos para alunos nas escolas. Projetos de educação para a cidadania 
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com livros (saúde, meio ambiente, trânsito, trabalho, juventude etc.). 

Distribuição de livros em cestas básicas, estádios, ginásios etc. 
 

1.5. Melhoria do acesso ao livro e a outras formas de expressão da leitura 

Circuito nacional de feiras do livro. Co-edições de livros em braile, livros 

digitais e audiolivros para atender a portadores de necessidades especiais, 

em especial os deficientes visuais. Projetos editoriais com jornais e 

revistas. Campanhas de doações de livros. 
 

1.6. Incorporação e uso de tecnologias de informação e comunicação 

Formulação e aprimoramento de técnicas que visem a facilitar o acesso à 

informação e à produção do saber, incluindo capacitação continuada para 

melhor aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação. 

Produção e desenvolvimento de tecnologias para a preservação de 

acervos, ampliação e difusão de bens culturais, como livros digitais,  

informatização de bibliotecas e bibliotecas digitais, entre outros. Instalação 

de Centros de Leitura Multimídia, voltados para a pesquisa e divulgação, 

em especial nas áreas da leitura e do livro. 

 

Eixo 2 – Fomento à leitura e à formação de mediadores 
 

2.1. Formação de mediadores de leitura 

Programas de capacitação de educadores, bibliotecários e outros 

mediadores da leitura. Projetos especiais com universidades e centros de 

formação de professores. Cursos de formação de professores com 

estratégia de fomento à leitura e de estudantes que se preparam para o 

magistério em literatura infanto-juvenil. Ampla utilização dos meios de 

educação à distância para formação de promotores de leitura em escolas, 

bibliotecas e comunidades.  
 

2.2. Projetos sociais de leitura 

Projetos para fomentar a leitura. Rodas da leitura, atividades de formação 

do leitor na escola, clubes de leitura. Atividades de leitura em comunidades 

tradicionalmente excluídas (indígenas, quilombolas etc.). Mediadores de 

leitura e contadores de histórias, performances poéticas, rodas literárias e 

murais. Oficinas de criação literária para crianças e jovens. Encontro com 

autores. Banco de dados de projetos de estímulo à leitura, com avaliação e 

formatação para sua replicação. Editais de órgãos públicos e empresas 
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estatais para apoiar projetos. Continuidade e fortalecimento do 

PROLER/FBN e de suas ações. 
 

2.3. Estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura 

Diagnósticos sobre a situação da leitura e do livro. Pesquisas sobre hábitos 

de leitura e consumo de livros. Formação de base de conhecimento sobre 

experiências inovadoras e bem-sucedidas com leitura. Apoio às pesquisas 

sobre a história do livro no Brasil, história editorial brasileira, história das 

bibliotecas, história das práticas sociais de leitura, história das livrarias nos 

núcleos universitários de pesquisa e fora da academia. Programas de 

financiamento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura e a publicação, 

com apoio de instituições oficiais e/ou da sociedade, dos resultados dessas 

pesquisas. 
 

2.4. Sistemas de informação nas áreas de bibliotecas, da bibliografia e do 

mercado editorial 

Estudos e pesquisas para conhecer a realidade das bibliotecas, das 

editoras, das livrarias e do consumo de livros no Brasil. Estudos sobre a 

cadeia produtiva do livro e projetos e programas para a política pública 

setorial. Levantamento de dados para apurar os números de bibliotecas, 

livrarias, investimentos no setor editorial brasileiro, de investimentos das 

políticas públicas etc. Portal de projetos, programas, ações e calendário de 

atividades e eventos da área.  
 

2.5. Prêmios e reconhecimento às ações de  incentivo e fomento às 

práticas sociais de leitura 

Concursos para reconhecer e premiar experiências inovadoras na 

promoção da leitura. Prêmios para ações de fomento à leitura 

desenvolvidas em escola, biblioteca, comunidade, empresa etc. Prêmios 

para identificar, reconhecer e valorizar as diferentes práticas sociais de 

leitura existentes. 

 

Eixo 3 – Valorização da leitura e comunicação 
 

3.1. Ações para criar consciência sobre o valor social do livro e da leitura 

Campanhas institucionais de valorização da leitura, do livro, da literatura e 

das bibliotecas em televisão, rádio, jornal, Internet, revistas, outdoors, 

cinema e outras mídias. Campanhas com testemunhos de formadores de 
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opinião sobre experiências com livros e leitura. Publicações de histórias de 

leitura e dicas de personalidades e pessoas anônimas da comunidade 

sobre livros.  
 

3.2. Ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em 

política de Estado 

Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura (CSLLL). Programa Nacional 

de Incentivo à Leitura – PROLER. Formulação de políticas nacional, 

estaduais e municipais. Marcos legais (Leis do livro federal, estaduais e 

municipais; decretos e portarias). Realização de fóruns, congressos, 

seminários e jornadas para propor agendas sobre o livro e a leitura. 

Pesquisas e estudos sobre políticas públicas do livro, leitura e biblioteca 

pública. Estruturação da área de formulação, coordenação e execução da 

política setorial. Criação de fundos e agências para financiamento e 

fomento à Leitura. Criação de grupos de apoio entre parlamentares e 

formadores de opinião. 
 

3.3. Publicações impressas e outras mídias dedicadas à valorização do 

livro e da leitura 

Publicações de cadernos, suplementos especiais, seções, revistas, jornais, 

portais e sítios na Internet sobre livro, literatura, bibliotecas e leitura. 

Resenhas em jornais e revistas com lançamentos do mercado editorial. 

Programas permanentes e especiais na televisão e no rádio. 

 

Eixo 4 – Desenvolvimento da Economia do Livro 
 

4.1. Desenvolvimento da cadeia produtiva do livro 

Linhas de financiamento para gráficas, editoras, distribuidoras e livrarias e 

para a edição de livros. Programas governamentais de aquisição que 

considerem toda a cadeia produtiva e os interesses das práticas sociais de 

leitura no país. Programas de apoio às micro e pequenas empresas. Fóruns 

sobre políticas do livro e da edição. Programas de formação para editores, 

livreiros e outros profissionais do mercado editorial. Programas para 

ampliação das tiragens, redução de custos e barateamento do preço do 

livro. Programas de apoio ao livro universitário.   
 

4.2. Fomento  à distribuição, circulação e consumo de bens de leitura 
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Política para fomentar a abertura de livrarias e apoiar as existentes. 

Livrarias em praças públicas. Livros em bancas de jornal. Programas de 

formação de livreiros-empreendedores. Apoio e financiamento ao setor 

livreiro. Programas de apoio à abertura de pontos alternativos de venda. 

Programas de educação continuada aos profissionais de livrarias. 

Programas de tarifas diferenciadas para transporte e circulação de bens de 

leitura.   
 

4.3. Apoio à cadeia criativa do livro 

Instituição e estímulo para a concessão de prêmios nas diferentes áreas e 

bolsas de criação literária para apoiar os escritores. Apoio à circulação de 

escritores por escolas, bibliotecas, feiras etc. Defesa dos direitos do 

escritor. Apoio à publicação de novos autores. Programas de apoio à 

tradução. Fóruns de direitos autorais e copyright restritivo e não-restritivo. 
 

4.4. Maior presença no exterior da produção nacional literária científica e 

cultural editada 

Participação em feiras internacionais. Programas de exportação de livros e 

apoio para a tradução de livros brasileiros para edição no exterior. Difusão 

da literatura e dos escritores brasileiros no exterior. Reedição de obras 

importantes, mas fora de circulação.  

 

6. Estrutura para implementação 
 

A lei n.o 10.753, de 30.10.2003, que instituiu a Política Nacional do Livro, é o 

instrumento legal que autoriza o Poder Executivo a criar projetos de incentivo à leitura 

e acesso ao livro. A regulamentação da lei permitirá a criação de instrumentos que 

facilitem a execução do disposto no Art. 13.o e suas alíneas, que incluem a articulação 

de diferentes instâncias e âmbitos governamentais e parcerias com o setor de criação 

e a cadeia produtiva do livro. A regulamentação da Lei 10.753 deverá apresentar o 

Plano Nacional do Livro e Leitura e formas possíveis para sua organização e estrutura, 

capazes de formular, coordenar e executar ações dessa política setorial. Para sua 

implantação, os Ministérios da Cultura e da Educação editaram a Portaria 

Interministerial n. 1442 de 10/08/2006, garantindo a estrutura e o marco legal para 

essa fase do processo, com a criação de um Conselho Diretivo, uma Coordenação 

Executiva e um Conselho Consultivo.  
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O Conselho Diretivo é composto por dois representantes do Ministério a Cultura, 

dois representantes do Ministério da Educação, um representante dos autores, um 

representante dos editores de livros, um representante de especialistas em leitura. A 

Coordenação Executiva é composta por cinco membros, representantes do Ministério 

da Cultura, do Ministério da Educação, da Fundação Biblioteca Nacional e de 

entidades representativas dos bibliotecários que compõem a Câmara Setorial do Livro, 

Literatura e Leitura, hoje coordenada pela Fundação Biblioteca Nacional. O Conselho 

Consultivo é a própria Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura. A coordenação 

dessa estrutura inicial está hoje a cargo de um Secretário Executivo, nomeado pelos 

Ministros da Cultura e da Educação. Outras ações demandarão novos instrumentos 

legais (portarias, outros decretos, leis PECs), bem como os ajustes e a 

institucionalização que se façam necessários na estrutura governamental, de tal modo 

que seja possível enfrentar de forma adequada os novos momentos do processo 

desencadeado por este Plano. Distribuída em várias instâncias diretivas nas últimas 

administrações federais, a formulação e a ordenação de políticas públicas para o livro 

e a leitura requer reflexão dentro do atual momento reformulador expresso pelo PNLL. 

 

Instâncias diretivas atuais: 
 

a) Debate/assessoria – A Câmara Setorial do Livro, Literatura e Leitura, vinculada à 

Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura, que integra o Conselho 

Nacional de Políticas Culturais e, assim, parte do Sistema Nacional de Cultura, 

instituído por Decreto Presidencial em agosto de 2005, é o instrumento de 

participação política na elaboração, monitoramento e execução de políticas 

públicas da leitura, do livro e da biblioteca. É o espaço de concertação para 

articulação, entendimentos e busca do consenso, sempre que possível, na 

implementação de políticas públicas. Assim, será, ainda, o espaço para a 

sociedade legitimar e proteger suas políticas públicas; 

b) Formulação e execução – No âmbito federal, a coordenação da formulação das 

políticas públicas de cultura, dentro do Ministério da Cultura, cabe à Secretaria 

de Políticas Culturais. A Fundação Biblioteca Nacional (em função da 

reformulação ocorrida no MinC, em 2003, que extinguiu a Secretaria Nacional do 

Livro e Leitura) é a instituição vinculada ao Minc responsável pela área da leitura, 

do livro, da biblioteca, da formação de mediadores e da literatura. Cabe, ainda, à 

Fundação Biblioteca Nacional executar projetos e programas da política setorial, 

no âmbito do Ministério da Cultura. No âmbito do Ministério da Educação, cabe 

ao Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional (FNDE) executar 
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programas do livro e apoiar programas de leitura, por meio de convênios. Ao 

MEC cabe dar continuidade às diversas políticas e ações que vem 

implementando nos últimos anos em diferentes frentes (acesso à produção 

científica, didática e artístico-cultural; mediação de leitura; produção de material 

científico, didático e artístico-cultural; pesquisa e avaliação sobre leitura e 

escrita), por meio de Instituições e Programas como o INEP – Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; CIBEC – Centro de 

Informação e Biblioteca em Educação; TV Escola, Portal de Periódicos da 

CAPES; PNLD – Programa Nacional do Livro Didático; PNBE – Programa 

Nacional da Biblioteca Escolar; PNLEM – Programa Nacional do Livro no Ensino 

Médio; NAPRO – Núcleo de Atividades do Projeto Rondon; SINAES – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior; SAEB – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica. 

 

Outros projetos e programas que se relacionam de forma transversal com a política 

setorial – caso, por exemplo, daqueles referentes à cadeia produtiva do livro, como as 

ações de exportação, desenvolvimento da indústria, apoio financeiro às pequenas e 

médias empresas, entre outros – são também desenvolvidos por outros ministérios e 

suas instituições vinculadas a empresas estatais. 

 

7. Financiamento 
 

As fontes de recursos existentes e a explorar, devem abranger fundos públicos, 

privados e mistos. Aos recursos orçamentários vinculados a programas de leitura, 

livros e bibliotecas, outros podem vir a ser criados (loterias culturais, novos editais de 

apoio). Também é imprescindível tornar obrigatória a inclusão de rubricas 

orçamentárias nos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios. Outras 

possibilidades são os fundos de desenvolvimento e os créditos do sistema de 

financiamento e fomento industrial. Algumas possíveis fontes: 

 Orçamento da União (MinC/vinculadas; MEC/vinculadas; outros ministérios 

com ações na área) 

 Orçamento da União (a partir de emendas parlamentares)  

 Editais e orçamentos próprios de empresas estatais federais 

 Orçamentos do Estados (incluindo estatais e vinculadas) 

 Orçamento das Prefeituras (incluindo estatais e vinculadas) 

 Fundo Nacional de Cultura 
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 Recursos de projetos específicos provenientes dos governos (nacional, 

estadual e municipal), organismos internacionais, entidades, empresas e 

outros. 

 Orçamentos das entidades para-estatais (Sistema S, Apex, ABDI etc.) 

 Orçamentos de organismos internacionais (Cerlalc, Unesco, OEI, PNUD, 

OIT etc.) 

 Orçamentos de entidades e empresas privadas 

 Orçamentos de organizações não-governamentais 

 Leis de incentivo à cultura/Renúncia Fiscal (Lei Rouanet, leis estaduais e 

municipais) 

 

As ações e projetos inscritos no PNLL devem ser auto-sustentáveis por orçamentos de 

seus promotores, sejam eles públicos, sejam privados. 

 

 

 

Brasília, dezembro de 2006 
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