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Introdução
A sustentabilidade de um projeto é sua capacidade de continuar existindo ao
longo do tempo sem perda de qualidade. É evidente que para ser sustentável um projeto
precisa ser útil para seus beneficiários e, mais do que isso, a população deve perceber
essa utilidade. Afinal, manter recursos públicos ou privados alocados a um projeto
dependem, em boa medida, da pressão e do esforço da comunidade.
O projeto Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso pretende ser sustentável e, para
isso, não há uma exceção: precisa ter impacto. Embora esteja fora do escopo desse
relatório apresentar estimativas de impacto do projeto, será nosso objetivo tratar de seus
principais determinantes e avaliar como cada um deles se relaciona com a
sustentabilidade. Os principais determinantes do impacto aqui investigados são: a
qualidade dos serviços, seu grau de utilização e gestão. Para dar conta dessa análise,
desenvolvemos um arcabouço lógico que dá base à relação entre os determinantes do
impacto e a sustentabilidade de um projeto, o qual será apresentado na seqüência.
A investigação exigiu ir a campo para levantar informações sobre as bibliotecas
nessas três dimensões. Entre os meses de outubro e dezembro de 2007 foi elaborada a
Pesquisa Infra-estrutura, Funcionamento e Gestão das Bibliotecas Comunitárias. O
processamento desses resultados levou à produção de um conjunto de cerca de mil e
quinhentos indicadores, sendo os principais deles analisados nesse relatório.

O que é o projeto Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso?

O Projeto Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso tem como objetivo principal
contribuir para o desenvolvimento de competências de leitura e escrita de indivíduos, as
quais são consideradas essenciais à emancipação e ao protagonismo dos mesmos.
Acredita-se que a identificação dos leitores com personagens e estórias os melhor
prepara para entender o mundo a sua volta e interagir com ele.
O projeto atua implantando Bibliotecas Comunitárias em comunidades, em
geral, de baixo nível de desenvolvimento humano. As instituições externas que
participam da implantação se retiram logo após a estrutura operacional esteja concluída,
deixando com a comunidade e o poder público local a responsabilidade pela
manutenção do serviço.
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Para implantar cada Biblioteca Comunitária, o Instituto Ecofuturo conta com
uma Empresa Patrocinadora que financia o processo e decide qual município receberá a
biblioteca. Um dos funcionários da empresa é designado para atuar como Interlocutor
Institucional, responsável pela comunicação com a comunidade e o Instituto Ecofuturo.
O Interlocutor deve se manter em contato com a biblioteca mesmo após a implantação
estar concluída, auxiliando-a na gestão e na busca por recursos para sua manutenção.
Para a escolha do acervo e impressão de qualidade mínima ao funcionamento
das bibliotecas, o Instituto Ecofuturo contrata a Fundação Nacional do Livro da Infância
e Juventude – FNLIJ. Essa instituição presta assistência técnica às bibliotecas na
compra de 700 livros comuns a todas e mais 300 livros específicos a cada uma,
escolhidos pelos responsáveis locais. Além disso, cabe à Fundação a capacitação de um
conjunto de profissionais locais para atuação na biblioteca, seja como auxiliar ou como
promotor de leitura. Em geral, os profissionais capacitados são professores da rede
pública de ensino. Além do acervo, as Bibliotecas Comunitárias devem realizar uma
série de atividades culturais ligadas à leitura e a escrita, também abertas a toda a
comunidade. O conteúdo e a organização de tais atividades fazem parte da capacitação
oferecida pela Fundação.
O projeto antes de ser implantado requer que a comunidade seja mobilizada para
receber a biblioteca e desse trabalho se ocupa o Instituto Ecofuturo. O poder público
local é contactado, assim como algumas das principais instituições da sociedade civil.
À comunidade cabe ceder o espaço físico para funcionamento da biblioteca
como uma contrapartida local ao investimento, além de assumir a responsabilidade pela
manutenção posterior do serviço.
A fim de zelar pela sustentabilidade das bibliotecas, essas são incentivadas a
constituir um Conselho Gestor, com representantes de todas as instituições parceiras,
públicas ou privadas, o qual deve se reunir com freqüência para planejar atividades e
avaliar o que está sendo feito.

Qual noção de sustentabilidade o Instituto Ecofuturo pretende que as bibliotecas
sejam capazes de alcançar?

Muitas são as noções de sustentabilidade possíveis de serem perseguidas.
Veremos algumas na seqüência.
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A sustentabilidade pode ser alcançada de uma maneira externa, situação em que
um agente externo à comunidade se responsabiliza por manter o serviço em
funcionamento. Nesse caso, ou a comunidade não dispõe dos recursos para tal ou
dispõe, mas não escolhe gastá-los dessa forma, o que torna a ação do agente externo um
tanto paternalista.
Uma segunda forma para se alcançar sustentabilidade é manter o poder público
local mobilizado para gastar recursos públicos com o serviço. Note que é possível ter a
comunidade pressionando e cobrando das autoridades a alocação de recursos à
manutenção do serviço. Mas também é possível que a comunidade não demande
explicitamente o serviço e que mesmo assim, o governante opte por mantê-lo. Esse
último caso também está imbuído de um certo paternalismo.
Uma terceira forma de alcançar a sustentabilidade é ter a comunidade
permanentemente mobilizada para obter os recursos necessários ao funcionamento do
serviço, sem importar se esses são públicos ou privados e se a rotatividade de parceiros
é elevada.
A noção de sustentabilidade incentivada pelo Instituto Ecofuturo é híbrida e
mistura, em doses distintas, as três noções descritas acima. A mais forte é a noção de
que a comunidade deve ser a principal responsável pela sustentabilidade das bibliotecas
e, portanto, uma visão comunitarista da manutenção do serviço. Por outro lado, com
uma certa desconfiança do sucesso que as comunidades terão para mobilizar recursos e
com um certo senso de que bibliotecas são um direito social, está a preocupação em
envolver o poder público local. Em escala menor aparece a figura do interlocutor
institucional que deve permanecer acompanhando a gestão das bibliotecas e
eventualmente contribuindo na superação de suas dificuldades.

Modelo analítico para análise da sustentabilidade
Não basta ter os recursos se as bibliotecas não são genuinamente úteis para as
comunidades que atendem. Afinal, nenhum financiador estaria disposto a manter um
empreendimento sem utilidade ou impacto.
Não conhecemos por ora o impacto das Bibliotecas Comunitárias. Algumas
evidências preliminares indicam que, em termos de aprendizado escolar, elas parecem
ter grande contribuição: municípios que têm o projeto apresentam melhor desempenho
educacional de suas crianças do que outros com características socioeconômicas
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semelhantes sem o projeto. Contudo, a estimação do impacto do projeto será tema de
outro estudo. Nesse momento, tudo o que teremos acesso é a descrição de como estão se
comportando os determinantes do impacto. O diagrama 1 resume como se relacionam o
impacto, seus determinantes e a sustentabilidade de um serviço.
Em primeiro lugar, temos que para a biblioteca ser capaz de gerar impacto, é
preciso que o serviço oferecido tenha qualidade. Quanto mais alta a qualidade, maior
deverá ser o impacto. A relação entre sustentabilidade e qualidade, por sua vez, é de
mão dupla. Se o volume de recursos para manter as bibliotecas cair com o tempo,
invariavelmente a qualidade dos serviços também deverá cair. A qualidade, por sua vez,
afeta o impacto do serviço prestado de forma direta ou indireta (via utilização mais
intensiva do serviço prestado). Quando a qualidade e o impacto são elevados, os
patrocinadores são estimulados a investir mais. Portanto, quanto maior a qualidade,
maior a probabilidade do serviço ser sustentável.

Diagrama 1: Relação entre qualidade e sustentantabilidade

Recursos

Gestão

Qualidade

Impacto

Utilização

Sustentabilidade

No presente estudo serão avaliadas diversas dimensões da qualidade das
Bibliotecas Comunitárias. Veremos que, em se tratando de serviços, pode ser difícil
separar insumos e produtos e, portanto, a análise proposta trata tanto da qualidade do
serviço finalmente produzido, como da qualidade dos insumos utilizados. A seção 1
dedica-se inteiramente ao estudo das dimensões da qualidade das bibliotecas. Mais
especificamente, veremos as condições das bibliotecas quanto à qualidade dos seguintes
insumos: infra-estrutura, mobiliário, equipamentos e material de consumo, além de
recursos humanos. Do ponto de vista do serviço finalmente produzido, nosso foco
recairá sobre o acervo, a variedade de atividades promovidas e a adequação dos serviços
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às necessidades dos usuários. Sobre a adequação dos serviços vale um comentário.
Enquanto a qualidade de insumos e produtos é um atributo exclusivo do serviço
ofertado, a adequação vem do confronto entre os serviços e as características
idiossincráticas da demanda. Note que, por vezes, um supermercado grande, com
variedade de produtos e bom preço pode ser inadequado para quem deseja comprar
apenas um saco de biscoitos ou uma garrafa de refrigerante. Isto é, por maior que seja a
qualidade, dependendo da demanda, o serviço pode se tornar inadequado.
A acessibilidade dos serviços para a população é um atributo adicional da
qualidade que afeta diretamente o grau de utilização dos serviços. Como é o trajeto para
se chegar até o prédio onde funciona a biblioteca? Com que facilidade o usuário
consegue se locomover dentro do prédio? Existe divulgação? Os dias e horários de
funcionamento são adequados? E o acervo, está totalmente acessível aos usuários?
Essas são algumas questões que buscamos responder na seção 2.
Se a qualidade é boa, mais importante ainda é que as pessoas freqüentem a
biblioteca. Caso contrário, o impacto não vai aparecer. Na seção 3 analisamos a
freqüência atual dos usuários à biblioteca.
Uma melhor gestão, por sua vez, pode fazer com que o serviço tenha mais
impacto sobre os usuários de forma direta e indireta, sendo tais questões analisadas na
seção 4. Diretamente, a gestão atua elevando a qualidade e a adequação dos serviços.
Indiretamente, a gestão torna os serviços mais atrativos (com maior qualidade,
adequação e acessibilidade), elevando assim o seu grau de utilização. A gestão também
tem uma relação direta e indireta com a sustentabilidade (veja Diagrama 1).
Diretamente, como uma boa gestão leva à eficiência, e, portanto, a que os recursos
disponíveis estejam sendo utilizados da melhor forma possível, os patrocinadores atuais
estarão satisfeitos com a forma como os recursos aportados vêm sendo utilizados e
acabam mais propensos a dar continuidade ao patrocínio. Indiretamente, uma boa gestão
promove a sustentabilidade na medida em que leva a maior eficácia e projetos mais
eficazes são mais fáceis de encontrar financiamento.

Fonte de informações
A coleta de informações para a avaliação da sustentabilidade do projeto foi
realizada através de visitas às bibliotecas já implantadas, onde buscamos investigar o
seu padrão de qualidade e funcionamento após a saída do Instituto Ecofuturo. Além das
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visitas locais, foram também aplicados (à distância) formulários específicos para três
diferentes atores: a) interlocutores institucionais das empresas patrocinadoras, b)
representante do poder público municipal, e c) líder do Conselho Gestor1. O objetivo
dessas entrevistas foi avaliar o que eles têm feito pelas bibliotecas comunitárias, sua
percepção sobre o que deveria ser melhorado no funcionamento e, principalmente, sobre
sua participação no Conselho Gestor.
Das sessenta e uma Bibliotecas Comunitárias implantadas até 2007, foram
visitadas cinqüenta e cinco espalhadas por cinco estados – Espírito Santo, Bahia,
Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro2. O trabalho de campo foi realizado entre os
meses de outubro e dezembro de 2007.
O questionário utilizado nas visitas às bibliotecas tratou minuciosamente da
situação delas. As questões foram estruturadas em vinte e três blocos, sendo o primeiro
dedicado apenas ao controle da entrevista. Os demais vinte e dois blocos trataram das
seguintes questões:

a) acessibilidade (tanto com relação ao entorno ou área onde a biblioteca está
localizada, quanto com relação ao acesso interno ao prédio - escadas,
exigência de documentos etc.);
b) independência do prédio (se a biblioteca compartilha espaço com outra
instituição, qual instituição, e quais espaços compartilha);
c) dias e horário de funcionamento da biblioteca;
d) infra-estrutura e material permanente (estado de conservação externo e
interno do prédio, a área interna, condições de ventilação, iluminação, etc.);
e) utilização do espaço da biblioteca (se os espaços para leitura adulta, infantil,
para funcionários, para acervo, entre outros, são suficientes, e se a disposição
do material e dos móveis é boa);
f) funcionamento em escolas (para as bibliotecas que funcionam em escolas
investigamos se ela é acessível ao público não escolar);
1

Os entrevistadores entregaram em mãos ao representante do poder público local e ao líder do Conselho
Gestor os formulários a serem preenchidos em papel que depois foram devolvidos por correio em
envelope previamente selado. O questionário dos interlocutores institucionais foi preenchido pela internet.
2
O ideal seria ter visitado todas as bibliotecas. Contudo, em Pernambuco existem duas que estão muito
distantes das demais - em Fernando de Noronha e Garanhuns. No estado do Maranhão, há apenas uma
biblioteca, em Urbano Santos; e em Minas Gerais são apenas três bibliotecas do projeto espalhadas pelo
estado (Turmalina, Aimorés e Barroso). O custo de deslocamento para chegar a essas bibliotecas seria
bastante elevado. Assim sendo, optou-se por deixar de lado essas seis bibliotecas e ir às outras cinqüenta e
cinco, localizadas nos estados de Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro.
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g) mobiliário, equipamentos, recursos tecnológicos e material de escritório
(se os itens estão disponíveis em quantidade suficiente e que estado de
conservação se encontram);
h) melhoria na biblioteca (percepção do responsável pela biblioteca sobre o
que prioritariamente deveria ser melhorado na biblioteca);
i) pessoal/funcionários (quantidade de funcionários, escolaridade dos mesmos,
respectivas funções, jornada, tipo de contrato e remuneração);
j) uso do tempo (como os funcionários costumam gastar seu tempo semanal na
biblioteca);
k) voluntários esporádicos (se a biblioteca recebe voluntários, com que
freqüência, e para fazer o que);
l) atividades (atividades realizadas pela biblioteca, freqüência e público);
m) acervo (tamanho atual do acervo, perdas e aquisições, composição do
mesmo);
n) utilização do acervo (mecanismos de busca do acervo, acesso dos usuários
ao acervo, de controle de empréstimos e volume de empréstimos realizados);
o) empréstimos de livros (regras para emprestar e sanções para a não devolução
dos livros);
p) usuários (controle de freqüência e conhecimento do perfil de seu usuário);
q) atendimento a pessoas com necessidades especiais (se a biblioteca recebe
usuários com necessidades especiais e o quão preparada está para atender a
esses usuários).
r) parcerias e contrapartidas (quem são os parceiros atuais, quais assinaram o
termo de parceria, desde quando são parceiros e quais os resultados das
parcerias);
s) gestão (existência de Conselho Gestor, constituição, atribuições e
efetividade);
t) planejamento, supervisão e avaliação das atividades (existência de
planejamento, quem planeja, existência de supervisão e quem supervisiona);
u) adequação do funcionamento da biblioteca (percepção do responsável pela
biblioteca sobre a adequação do funcionamento da mesma);
v) relações externas (freqüência de contato com o Instituto Ecofuturo,
efetividade dessa comunicação, em que o Ecofuturo deveria ajudar mais,
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além da existência de contato com outras bibliotecas do projeto, freqüência e
importância).
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1. Qualidade das bibliotecas comunitárias

1. Qualidade das bibliotecas comunitárias
Quando nos referimos à relação entre a qualidade de um serviço e seu impacto, a
qualidade, nesse caso, refere-se ao serviço final e não aos insumos utilizados em sua
produção. Em se tratando de bibliotecas, a qualidade do serviço final é uma
característica do atendimento em si e das atividades, ao passo que a qualidade dos
insumos refere-se a recursos como infra-estrutura, materiais, equipamentos, recursos
humanos e tudo o que for utilizado para produzir um bom serviço.
Embora se deva admitir que existem dois tipos de qualidade - dos insumos
utilizados na produção e do serviço - quando falamos de serviços, ao contrário do que
ocorre na produção de um bem, a relação entre insumo e produto é muito próxima e a
distinção entre os dois conceitos pode ser difícil.
Quanto mais a qualidade do serviço depender da qualidade dos insumos, menos
importante será tal diferenciação de conceitos. Contudo, muitas vezes, e no caso das
bibliotecas comunitárias isso é verdade, é possível melhorar a qualidade dos serviços
simplesmente aumentando o volume de insumos, sem alterar sua qualidade inicial. Por
exemplo, o serviço prestado pode ganhar mais qualidade empregando-se mais
funcionários com a mesma qualificação dos atuais ou comprando-se mais livros tão
bons quanto os que já compõem o acervo.
Na seção 1.1 investigamos a disponibilidade e a qualidade dos insumos
utilizados na produção dos serviços de bibliotecas, os quais foram organizados em três
grandes grupos: (a) infra-estrutura, (b) itens indispensáveis ao funcionamento
(mobiliário, equipamentos e material de consumo) e (c) recursos humanos.
Na seção 1.2 nos voltamos para a análise do serviço propriamente dito,
enfocando três dimensões: (a) acervo, (b) variedade de atividades, (c) adequação do
serviço.
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1.1.1.Infra-estrutura

1.1 Responsabilidade e qualidade dos insumos

1.1.1 Infra-estrutura

A infra-estrutura das bibliotecas foi investigada nos Blocos 5, 6 e 9 da pesquisa
“Infra-Estrutura, Funcionamento e Gestão das Bibliotecas Comunitárias”. Com base nas
informações disponíveis, podemos avaliar três aspectos da qualidade da infra-estrutura:
(a) estado de conservação do prédio, (b) ambiente interno (iluminação, ventilação e
barulho) e (c) disponibilidade e organização interna do espaço.

Estado de conservação do prédio

No que se refere ao estado de conservação do prédio, é importante separar entre
as situações externa e interna. Indicadores dessa natureza são apresentados na tabela 1.
O problema externo mais freqüente, o qual atinge a 43% das bibliotecas, é a
pintura danificada. Talvez mais preocupante seja o fato de que em 1/3 das bibliotecas
existem goteiras, que podem vir a danificar equipamentos e o acervo.
Com relação à conservação da parte interna do prédio, cerca de 1/3 das
bibliotecas apresentam algum problema: 28% têm teto com infiltração ou rachadura, a
mesma porcentagem possui pisos danificados e 30% têm paredes com pintura
danificada. Embora todas as bibliotecas disponham de banheiros, apenas 1/3 os têm em
perfeito estado de funcionamento.
Em conjunto, verifica-se que aproximadamente 90% das bibliotecas têm alguma
deficiência no estado de conservação do prédio, seja externa ou interna. Cerca de 60%
têm simultaneamente problemas externos e internos.
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1.1.1.Infra-estrutura

Tabela 1: Qualidade do prédio das bibliotecas
Indicadores

Total

Situação externa
Porcentagem de Bibliotecas com:
Parede externa com rachaduras ou buracos

15

Parede externa com pintura danificada

43

Telhado danificado

24

Goteiras

33

Situação interna
Porcentagem de Bibliotecas:
Com teto com pintura danificada ou rachaduras

28

Com paredes internas com pintura danificada

31

Com paredes internas com infiltrações

28

Com pisos internos danificados

28

Sem banheiro
Sem banheiro funcionando perfeitamente

4
33

Combinações
Porcentagem de Bibliotecas com problemas:
Externo ou interno

91

Externo e interno

59

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Qualidade do ambiente interno

Por qualidade do ambiente interno entendemos as condições de iluminação,
ventilação e barulho das bibliotecas. Indicadores dessa natureza são apresentados na
tabela 2. Note que 15% das bibliotecas não têm condições mínimas para funcionar a
qualquer hora do dia, uma vez que não contam com iluminação artificial adequada.
Mais preocupante talvez seja a falta de ventilação adequada: 20% das bibliotecas não
são naturalmente arejadas, não têm ventiladores em número suficiente para refrescar
todo o ambiente e tampouco têm ar refrigerado que funcione com a potência necessária
para refrescar o ambiente. Contudo, o maior problema parece mesmo ser o barulho:
quase 80% das bibliotecas estão expostas a barulho externo.
Em suma, os resultados obtidos indicam que apenas cerca de 75% das
bibliotecas têm ambiente interno adequado, isto é têm iluminação artificial, não estão
expostas ao barulho e são naturalmente arejadas ou contam com ventiladores ou ar
condicionado que funcionam e estão disponíveis em quantidade suficiente.
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Tabela 2: Qualidade do ambiente interno das bibliotecas
Indicadores

Total

Iluminação
Porcentagem de Bibliotecas que não têm:
Iuminação natural

22

Iluminação artificial adequada

15

Iluminação natural nem iluminação artificial adequada

7

Ventilação
Porcentagem de Bibliotecas que não têm:
Ventiladores nem ar condicionado que atendam as necessidades

91

Ventilação natural adequada nem ventiladores ou ar
condicionado que atendam as necessidades

20

Barulho
Porcentagem de Bibliotecas com:
Exposição à barulho

78

Combinação
Porcentagem de Bibliotecas com:
Iluminação artificial e ventilação adequada (naturalmente
arejadas, tem vetiladores e ar condicionados que funcionam e
atendem as necessidades), e não está exposta à barulho externo

76

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Disponibilidade e organização interna do espaço

Embora o espaço interno mínimo necessário para que uma biblioteca possa
desempenhar adequadamente suas funções dependa do tamanho do acervo e do volume
de usuários, estima-se que uma biblioteca comunitária deveria ter uma área interna de
pelo menos 50 m2 e um espaço para trabalho de no mínimo 4 m2 por funcionário.
Cerca de 20% das bibliotecas declararam ter uma área interna inferior a 50 m2
(veja tabela 3) e, portanto, inferior ao mínimo recomendado para seu funcionamento.
Assim, como a área da biblioteca é um parâmetro definido durante a implantação, existe
evidência de que ocorreram falhas na escolha do local para uma parcela significativa
das bibliotecas.
Note que 44% das bibliotecas investigadas têm área de trabalho interna
exclusiva igual ou superior a 4 m2 por funcionário. Logo, quase 60% das bibliotecas não
têm espaço adequado para os funcionários trabalharem.
Entretanto, nenhuma das bibliotecas investigadas declarou que, na eventualidade
de contar com espaço adicional, alocaria parte para acomodar melhor os funcionários.
Pelo que tudo indica, as bibliotecas não parecem precisar de 4 m2 como espaço mínimo
para o trabalho dos funcionários.
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No que se refere ao atendimento ao público, um pouco menos da metade (48%)
tem espaço adequado para atendimento e suficiente para a leitura de crianças, jovens e
adultos. A falta de espaço para o usuário é percebida pelos responsáveis pela biblioteca
como um problema. De fato, mais de 70% dos que declararam necessitar de expansão
de espaço, utilizariam a área adicional para atender melhor aos usuários.
Com relação à acomodação do acervo, cerca de 20% das bibliotecas ou não têm
espaço para acomodar todo o acervo no interior da biblioteca ou o espaço para
circulação entre as estantes é inadequado ou ambos. Apesar disso, poucas bibliotecas
(6%) julgam que, na eventualidade de uma expansão do espaço disponível, uma parcela
deva ser alocada para acomodar melhor o acervo.
Em conjunto chega-se a conclusão que apenas 17% das bibliotecas têm espaço
adequado para desempenhar suas funções, uma vez que simultaneamente contam com
mais de 50 m2 ou mais de espaço total, dispõem de área de trabalho igual ou maior a
4m2 por funcionário de área de trabalho, têm espaço adequado para o atendimento dos
usuários e para a leitura, todo o acervo encontra-se acomodado no interior da biblioteca
e o espaço de circulação entre as estantes é adequado.
Como cerca de 60% das bibliotecas têm mais de 50 m2 e mesmo assim
encontram dificuldades de encontrar espaço para realizar todas suas funções (bibliotecas
com área superior a 50 m² que declaram necessitar expandir o espaço físico disponível),
parece existir indicações de que, dado o acervo, a área mínima deveria ser superior a 50
m2 .
Entretanto, como aproximadamente 80% das bibliotecas têm todo o seu acervo
acomodado no interior e têm espaço adequado para circulação entre as estantes, parece
existir também evidência de que talvez o espaço disponível não esteja sendo bem
utilizado. De fato, 26% das bibliotecas declaram que o espaço interno não se encontra
bem distribuído.
Em suma, a divisão do espaço das bibliotecas comunitárias parece favorecer o
atendimento ao público: a porcentagem de bibliotecas com espaço suficiente para
atendimento e leitura é bem superior à porcentagem com espaço exclusivo mínimo para
o trabalho dos funcionários.
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Tabela 3: Disponibilidade e organização interna do espaço
Indicadores

Total

Tamanho
Porcentagem das bibliotecas:
Com área interna igual ou superior a 50m²

81

Com espaço exclusivo igual ou superior a 4m² por funcionário

44

Acomodação do acervo
Porcentagem das bibliotecas:
Com todo o acervo localizado dentro da biblioteca e espaço para funcionários ou
usuários circularem

78

Com área interna igual ou superior a 50m², espaço para funcionários igual ou
superior a 4m², espaço para atendimento ao público, espaços suficientes para
leitura de jovens e adultos e de crianças, com todo o acervo dentro da biblioteca
e com espaço para funcionários ou usuários circularem

17

Necessidade de expansão do espaço
Porcentagem das Bibliotecas com mais de 50m² que necessitam de expansão do
espaço físico

59

Porcentagem das bibliotecas que declaram necessitar de expansão e a utilizariam
para:
Acomodar melhor o acervo

6

Atender melhor aos usuários

73

Alocar melhor os funcionários

0

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Ordenando as bibliotecas quanto à qualidade da infra-estrutura

Até então, vimos que apenas 9% das bibliotecas não têm qualquer problema
interno ou externo com o prédio, 76% têm condições ambientais (iluminação,
refrigeração e barulho) adequadas e somente 20% têm espaço interno adequado para a
realização de suas atividades básicas. Em conjunto, somente 2% das bibliotecas não
possuem qualquer deficiência de infra-estrutura, isto é, não têm problema interno ou
externo no prédio, possuem iluminação artificial adequada, ventilação natural,
ventiladores ou ar condicionado suficientes para refrescar todo o ambiente, sem barulho
externo e com 50 m2 ou mais de espaço físico.
A fim de identificar as bibliotecas com maiores deficiências em termos de infraestrutura, construímos um índice sintético composto de 15 indicadores básicos
estruturados de acordo com a tabela 4.
O gráfico 1 apresenta o indicador sintético de qualidade da infra-estrutura para
cada uma das bibliotecas estudadas. As três bibliotecas com pior infra-estrutura estão
todas na Bahia: Mascote, Mucuri, Piraí do Norte. Vale ressaltar que a Bahia possui uma
lista de 5 bibliotecas com índice global de qualidade da infra-estrutura igual a zero,
composta pelas três citadas anteriormente, mais Alcobaça e Caturama.
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Entre as três bibliotecas com melhor desempenho, duas estão em Pernambuco
(Venturosa e Lagoa dos Gatos) e uma no Sudeste (Mauá).
Em suma, do ponto de vista regional, encontramos que a infra-estrutura tende a
ser bem pior nas bibliotecas da Bahia. O desempenho das bibliotecas em São Paulo/Rio
de Janeiro e as de Pernambuco é similar.

Tabela 4: Índice de qualidade da Infraestrutura das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso
São Paulo
e Rio de
Janeiro

Bahia e
Espírito
Santo

Pernambuco

Bibliotecas
em
escolas

Total

0,7

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

0,4

0,7

0,7

0,6

0,4

0,3

0,6

0,6

0,4

Telhado não danificado, com forro e sem goteiras

0,3

0,3

0,5

0,5

0,4

Parede externa sem rachadura e com pintura não
danificada

0,6

0,3

0,7

0,7

0,5

0,8

0,5

0,8

0,8

0,7

1,0

0,4

0,9

0,9

0,7

0,6

0,4

0,9

0,9

0,6

0,8

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,5

0,8

0,7

0,6

0,9

0,7

1,0

0,9

0,9

0,9

0,7

1,0

0,9

0,9

0,9

0,7

1,0

0,9

0,8

0,9

0,7

1,0

0,9

0,8

0,1

0,1

0,5

0,3

0,2

Não exposta a barulho externo

0,1

0,1

0,5

0,3

0,2

Disponibilidade e organização do espaço interno

0,8

0,6

0,6

0,5

0,7

0,9

0,9

0,7

0,6

0,8

0,9

0,9

0,7

0,6

0,8

0,8

0,5

0,5

0,3

0,6

Área de trabalho superior à 4 m² por funcionário

0,8

0,4

0,4

0,3

0,5

Área de atendimento adequada

0,9

0,6

0,6

0,4

0,7

0,8

0,4

0,4

0,3

0,5

Área de leitura para jovens e adultos adequada

0,7

0,4

0,6

0,4

0,5

Área de leitura para crianças adequada

0,8

0,5

0,3

0,3

0,5

0,9

0,8

1,0

0,9

0,9

Todo o acervo se encontra dentro da biblioteca

0,8

0,8

1,0

0,9

0,9

Existe espaço para circulação entre estantes

1,0

0,8

1,0

0,9

0,9

Componentes/subcomponente/indicador
Indicador sintético
Qualidade do Prédio
Externa

Interna
Teto com pintura não danificada
Paredes internas sem infiltrações e com pintura não
danificada
Banheiro com pia e sanitários funcionando
perfeitamente
Qualidade do Ambiente
Iluminação dispõe de iluminação artificial adequada
Dispõe de iluminação artificial adequada
Ventilação
Naturalmente arejada ou dispõe de ventiladores ou ar
condicionado em quantidade e potência suficiente
Barulho

Área total
Área interna maior que 50m²
Área de trabalho e atendimento

Área de leitura

Espaço para o acervo

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.
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Gráfico 1: Indicador sintético da qualidade da infra-estrutura das bibliotecas
comunitárias - recorte regional
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O contraste entre a situação das bibliotecas em escolas e aquelas fora da escola é
de certa forma surpreendente (ver gráfico 2), na medida em que indica que a infraestrutura das bibliotecas localizadas fora das escolas é melhor do que a das localizadas
em escolas.

Gráfico 2: Indicador sintético da qualidade da infra-estrutura das bibliotecas comunitárias recorte localização dentro ou fora de escolas
LAGOA DOS GATOS
MAUA
RUY BARBOSA
PEDRA
NATIVIDADE DA SERRA
CONCEICAO DA BARRA
CALCADO
ARCOVERDE
MOGI DAS CRUZES
ALTINHO
QUIXABEIRA
SAIRE
BUIQUE
BONITO
ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS
SAO LUIZ DO PARAITINGA
MAIRIPORA
BEZERROS
ITATINGA
BOM CONSELHO
ALAGOINHAS
MANARI
LAGOA DO CARRO
RIO FORMOSO
CARAIBAS
RECIFE
SALVADOR
BOA NOVA
TEIXEIRA DE FREITAS
ITAGUAI
CAMOCIN DE SAO FELIX
SUZANO
BIRITIBA MIRIM
NOVO HORIZONTE
ALAMBARI
MOGI - TAIAÇUPEBA
SAO MIGUEL ARCANJO
VASSOURAS
MARACAS
CAMACAR
ALAGOINHA
TRINDADE
GRANITO
NOVA VICOSA
CASINHAS
SAUBARA
CARAVELAS
MUCURI
CATURAMA
ALCOBACA
PIRAI DO NORTE
MUCURI
MASCOTE

Dentro da escola
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Fora da escola
80

85

90

95

100

As deficiências das bibliotecas, entretanto, são variadas. Bibliotecas com um
índice geral de qualidade da infra-estrutura superior podem em algumas dimensões
apresentar situação pior do que de outra biblioteca com índice geral inferior. Para
investigar tal heterogeneidade, decompomos o índice de qualidade da infra-estrutura em
suas três dimensões: qualidade do prédio, qualidade do ambiente e disponibilidade e
organização do espaço interno. Os gráficos 3 a 5 apresentam como os sub-índices
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associados a cada uma destas dimensões variam de acordo com a localização das
bibliotecas.
Observando o gráfico 3, o município de Mauá, por exemplo, embora possua o
indicador sintético de qualidade de infra-estrutura bem superior ao do município de
Bonito, quando desagregamos o indicador por dimensão, observamos que a qualidade
do prédio das bibliotecas de Bonito é muito superior ao das bibliotecas de Mauá.

Gráfico 3: Indicador sintético da qualidade do prédio das bibliotecas comunitárias
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Com relação à qualidade do ambiente interno, as divergências entre ela e o
índice global são ainda maiores (veja gráfico 4). O município de Granito, por exemplo,
tem um dos piores desempenhos ao nível geral, mas possui o segundo melhor indicador
de qualidade do ambiente interno das bibliotecas.
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Gráfico 4: Indicador sintético da qualidade do ambiente interno das bibliotecas
comunitárias
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Por último, quanto à disponibilidade e organização do espaço interno (veja
gráfico 5), o município de Buíque, apresenta excelente desempenho, mas está longe dos
melhores no índice global.

Gráfico 5: Indicador sintético da disponibilidade e organização do espaço interno das
bibliotecas comunitárias
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De uma maneira geral, Pernambuco possui um índice global tão bom quanto São
Paulo e Rio de Janeiro. Contudo, as vantagens de Pernambuco estão em qualidade do
prédio e do ambiente interno, enquanto que São Paulo e Rio de Janeiro possuem maior
disponibilidade e organização do espaço interno. As bibliotecas da Bahia têm, em
qualquer dimensão analisada da infra-estrutura, os piores resultados, mas o que mais
puxa seu desempenho geral para baixo é a falta de qualidade no prédio.
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Considerações adicionais

A qualidade da infra-estrutura das bibliotecas comunitárias apresenta desvios
significativos em relação ao que se poderia considerar ideal. Parte deles poderia ter sido
identificada no momento da seleção do local para implantação da biblioteca (evitar
prédios com pouco espaço, sem banheiro ou expostos a barulho externo). Portanto,
resulta de deficiências no processo de escolha ou mesmo de uma severa falta de
alternativas.
Na medida em que não existirem melhores alternativas de espaço físico no
momento da implantação das bibliotecas, seria importante prever recursos para a
ampliação e adequação do prédio selecionado.
Contudo, outra parte das deficiências deve ter surgido da falta de manutenção
durante a utilização das bibliotecas. A superação destas deficiências de infra-estrutura
não deveria requerer recursos externos. Em princípio, a própria comunidade, através do
setor público ou trabalho voluntário, teria plenas condições para reparar as paredes, o
teto e o piso da biblioteca, melhorar a iluminação e a ventilação natural. O fato de que
nem o setor público local nem a comunidade se mobilizam para realizar estes reparos,
revela certa naturalização destas deficiências. Dada a realidade da comunidade, estas
deficiências parecem não ser percebidas como sérias. De fato, conforme vimos na tabela
1, restaurar pintura externa e consertar infiltrações não são atividades vistas como
prioridades locais. Já o reparo do banheiro, do telhado e a pintura das paredes internas
parecem ser mais freqüentes. Resta saber por que as outras deficiências não são
solucionadas localmente.
De qualquer forma, para os parceiros externos fica a oportunidade para
promover ações ou de desnaturalização das deficiências na infra-estrutura das
bibliotecas ou de mobilização das comunidades em torno de uma melhor manutenção.
Um comentário final é que muitas bibliotecas sofrem de falta de refrigeração
adequada. 20% delas não são naturalmente arejadas nem têm ventiladores ou ar
condicionado em quantidade suficiente. Mais de 40% das bibliotecas declararam que se
tivessem recursos adicionais dariam prioridade à refrigeração. O apoio externo pode ser
importante na provisão dos recursos necessários para a melhoria da refrigeração do
ambiente das bibliotecas, uma vez que a compra e a instalação dos equipamentos
necessários pode estar acima das possibilidades locais.
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1.1.2 Itens indispensáveis ao funcionamento das Bibliotecas Comunitárias
(mobiliário, equipamentos e material de consumo)

A disponibilidade de mobiliário, equipamentos e material de consumo foi
investigada no bloco 8 da “Pesquisa Infra-Estrutura, Funcionamento e Gestão das
Bibliotecas Comunitárias”.
Com base nestas informações, a disponibilidade de quatro itens indispensáveis
ao funcionamento das bibliotecas pôde ser analisada: (a) mobiliário, (b) equipamentos,
(c) recursos tecnológicos e (d) material de escritório.

Mobiliário
O mobiliário das bibliotecas é composto de diversos itens. Para trazer maior
racionalidade à análise, os 23 itens de mobiliário investigados foram agrupados de
acordo com sua função. Ao todo, chegou-se a cinco funções básicas: (a) utilização pelos
funcionários para desempenho de suas atividades meio, isto é, aquelas atividades de
organização ou outras não relacionadas diretamente ao atendimento ao usuário, (b) o
atendimento aos usuários, (c) oferta de informação aos usuários, o que pode motivá-los
a utilizar mais a biblioteca, (d) leitura e (e) acomodação do acervo.
O questionário indagou a cada biblioteca sobre a disponibilidade de cada um dos
23 itens e, ainda, se estes, quando existiam, eram em quantidade suficiente. Na tabela 1,
organizamos todos os itens de acordo com as cinco categorias de uso e apresentamos a
porcentagem de bibliotecas que não têm o item disponível3. Na tabela 2, mostramos a
porcentagem do total de bibliotecas que têm o mobiliário disponível em quantidade
suficiente.
A tabela 1 revela que uma grande parte das bibliotecas analisadas possui lacunas
no que diz respeito ao mobiliário básico necessário ao seu funcionamento. No que se
refere ao mobiliário utilizado pelos funcionários para a execução de atividades meio,
cerca de 20% das bibliotecas não possuem mesa de escritório e 68% não dispõem de
armário de aço ou de outros materiais.
3

É importante chamar atenção para o fato de que essas perguntas, tal como formuladas no questionário
aplicado, pediam ao respondente que indicasse com um X os itens que a biblioteca possuía. Portanto, os
quesitos deixados em branco podem representar tanto uma resposta negativa (o respondente não possui o
item investigado, como uma falta de resposta (o respondente simplesmente pulou a questão por qualquer
razão). Como não há marcações no questionário feitas pelos entrevistadores que indiquem recusa a
responder alguma questão e dada a ótima qualidade técnica dos entrevistadores, a probabilidade de falta
de resposta é realmente nesses quesitos é mínima e, portanto, vamos interpretá-la como nula.

23

1.1.2.Itens indispensáveis ao funcionamento das bibliotecas comunitárias (mobiliário, equipamentos e material de consumo)

Tabela 1: Mobiliário das Bibliotecas
Indicadores

Total

Utilização dos Funcionários
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Mesa de escritório

22

Cadeira para funcionários

20

Arquivo para pasta

50

Armário de aço

44

Armário de outros materiais

22

Atendimento ao usuário
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Mesa-balcão

83

Caixas plásticas

89

Tapete de borracha

96

Cabideiro

89

Informação e motivação
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Estante inclinada

85

Quadro-negro

85

Suporte para TV

69

Painel informativo

31

Leitura
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Mesa redonda de fórmica com cadeiras

81

Mesas com cadeiras para leitura

41

Mesa de leitura para criança com cadeiras com
cadeiras com especificação padrão

96

Mesa de leitura para criança com cadeiras com
outras especificações

31

Acervo
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Estantes para adultos nas dimensões padrão

26

Estante para adulto

4

Estante para criança nas dimensões padrão

69

Estante para crianças

20

Bibliocantos

33

Escadas para alcançar as prateleiras mais altas das
estantes, embora precisem

82

Algum item essencial para o funcionamento (mesabalcão, cadeiras para funcionários, armário, mesa
de leitura e painel informativo)

98

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Tabela 2: Mobiliário da Biblioteca em quantidade
suficiente
Indicadores

Total

Utilização dos Funcionários
Porcentagem de bibliotecas com quantidade suficiente de:
Mesa de escritório

57

Cadeira para funcionários

52

Arquivo para pasta

31

Armário de aço

26

Armário de outros materiais

39

Atendimento ao usuário
Porcentagem de bibliotecas com quantidade suficiente de:
Mesa-balcão

15

Caixas plásticas

2

Tapete de borracha

2

Cabideiro

2

Informação e motivação
Porcentagem de bibliotecas com quantidade suficiente de:
Estante inclinada
Quadro-negro

6
6

Suporte para TV

26

Painel informativo

39

Leitura
Porcentagem de bibliotecas com quantidade suficiente de:
Mesa redonda de fórmica com cadeiras
Mesas com cadeiras para leitura
Mesa de leitura para criança com cadeiras com especificação
padrão
Mesa de leitura para criança com cadeiras com outras
especificações
Mesa e cadeiras na especificação padrão para crianças e
também para adultos

9
30
2
33
9

Acervo
Porcentagem de bibliotecas com quantidade suficiente de:
Estantes para adultos nas dimensões padrão

28

Estante para adulto

39

Estante para criança nas dimensões padrão

11

Estante para crianças

31

Bibliocantos

19

Combinações
Porcentagem de bibliotecas com quantidade suficiente de:
Mesa-balcão, algum tipo de mesa e cadeira para adultos e
estantes de qualquer tipo para adultos em quantidade
suficiente

20

Estantes para adultos (de qualquer especificação) em
quantidade suficiente e com escadas disponíveis para se
alcançar as prateleiras mais altas das estantes

0

Algum item essencial para o funcionamento: mesa-balcão,
cadeiras para funcionários, armário, mesa de leitura e painel
informativo

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Para prestar atendimento ao usuário, é necessário contar com uma mesa-balcão.
Entretanto, mais de 80% das bibliotecas declararam não possuir uma. Já o atendimento
às crianças requer o uso de caixas plásticas coloridas com gibis, jogos, brinquedos e
tapetes de borracha coloridos. Das bibliotecas investigadas, pouco mais de 10%
declararam ter caixas plásticas coloridas e menos de 5% declararam ter tapetes de
borrachas. Nesses termos, verificamos que a maioria das bibliotecas encontra limitações
em oferecer atendimento adequado aos seus usuários, sejam jovens, adultos ou crianças.
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No que tange à informação e motivação dos usuários é importante que a
biblioteca possua um painel informativo ou mural e uma estante inclinada para a
exposição de livros. Cerca de 70% tinham painel informativo, embora apenas 40%
declararam ter o item em quantidade suficiente. Em se tratando de estantes inclinadas,
85% não as tinham em nenhuma quantidade.
A análise das condições para consulta e leitura indica que 30% das bibliotecas
visitadas tinham mesas com cadeiras para jovens e adultos em quantidade suficiente.
Além disso, a situação mostra-se mais grave no que se refere às necessidades infantis,
uma vez que somente 2% declararam ter mesas e cadeiras para crianças com as
especificações adequadas em quantidade suficiente. Em conjunto, apenas 9% das
bibliotecas investigadas tinham mesas e cadeiras, na especificação padrão, para adultos4
e crianças em quantidade satisfatória.
A acomodação do acervo requer a disponibilidade de estantes. Apenas 40% das
bibliotecas declararam ter estantes para adultos em quantidade suficiente (ver tabela 2).
Além disso, 82% precisam, mas não possuem escadas para alcançar as prateleiras mais
altas das estantes. Em suma, pelo menos metade das bibliotecas não tem o mobiliário
adequado para armazenar e consultar seu acervo.
É difícil imaginar que uma biblioteca possa executar suas atividades básicas
adequadamente sem a disponibilidade em quantidade suficiente de mesa-balcão, mesa e
cadeiras para a leitura e estantes para adultos. Se tomarmos este conjunto de móveis
como o mínimo necessário, encontramos que apenas 20% das bibliotecas investigadas
atendem a esse padrão. Como a aquisição do mobiliário básico parece totalmente dentro
das possibilidades das comunidades e dos governos locais, tal carência pode ser
considerada como um indicador da limitada mobilização local em prol do bom
funcionamento da biblioteca.

Equipamentos
A capacidade de atendimento de uma biblioteca e sua capacidade de promover
atividades culturais dependem, em grande medida, da disponibilidade de equipamentos
computacionais, audiovisuais, de comunicação e copiadoras.
No que diz respeito ao acesso a computador e impressora, encontramos que 20%
das bibliotecas não têm computador, 39% não têm computador e impressora e em quase
4

Foram consideradas adequadas as mesas redondas para leitura de adultos que sejam de fórmica e com 80
cm de altura e 1 a 1,2 m de diâmetro.

26

1.1.2.Itens indispensáveis ao funcionamento das bibliotecas comunitárias (mobiliário, equipamentos e material de consumo)

90% dos casos não existem computadores acessíveis aos usuários (ver tabela 3). O fato
de algumas bibliotecas ainda não possuírem computador limita a utilização de registro
de usuários, catalogação do acervo, controle de empréstimos e devoluções
informatizados.
Muitas das atividades, tanto meio como fins, dependem da reprodução de textos.
Daí a importância de impressora, máquina copiadora ou mesmo mimeógrafo. De acordo
com a tabela 3, nenhuma das bibliotecas possui simultaneamente os três equipamentos
de reprodução (impressora, copiadora e mimeógrafo.
Quanto à disponibilidade de equipamentos audiovisuais a situação é dual. De um
lado, praticamente nenhuma biblioteca tem acesso aos equipamentos mais modernos
como data show ou mesmo retro projetor. Por outro, cerca de 40% têm acesso à
televisão e DVD ou vídeo cassete. Surpreendentemente, pouco mais de 10% das
bibliotecas possuem aparelho de som.
Por fim, no que se refere aos equipamentos de comunicação, é alarmante o fato
de quase 80% das bibliotecas não possuírem telefone. Se considerarmos como
fundamental que toda biblioteca deva contar pelo menos com um computador e um
telefone, encontraremos que cerca de 20% das bibliotecas não atendem a esse
requerimento básico. Por quê? Pode ser que as comunidades não tenham recursos
suficientes para superar essas carências. Nesse caso, uma ação dos patrocinadores
voltada para equipar as bibliotecas com computadores e telefone seria de extrema
utilidade.
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Tabela 3: Equipamentos das Bibliotecas
Indicadores

Total

Equipamentos computacionais
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Computador

20

Computador para usuários

87

Computador e impressora

39

Computador ou máquina de escrever

91

Copiadoras
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Xerox

89

Mimeografo

98

Impressora, copiadora ou mimeógrafo

69

Impressora, copiadora e mimeógrafo

26

Equipamentos audiovisuais
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Computador e datashow

100

Retroprojetor

98

TV

52

TV e DVD ou videocassete

59

Aparelho de som

89

Equipamentos de comunicação
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Telefone

78

Telefone e fax

94

Outros
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Extintor de incêndio

89

Bebedouro

39

Combinações
Porcentagem de bibliotecas que não têm:
Computador, impressora, telefone e bebedouro
Computador, impressora, xerox, telefone e
bebedouro
Computador e telefone

81
100
20

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Recursos tecnológicos
Pouca utilidade terá para o funcionamento da biblioteca equipá-la com
computadores sem lhe dar acesso a aplicativos fundamentais, como para catalogação do
acervo, registro de usuários e controle de empréstimos. Além disso, o acesso à internet
pode ser tão ou mais importante em termos de comunicação do que o simples acesso ao
telefone e ao computador.
Das bibliotecas investigadas, embora 80% tenham computador, apenas ¼ tem
acesso à internet (ver tabela 4). Quanto aos aplicativos úteis à gestão da biblioteca,
menos de 40% têm acesso a um programa para o gerenciamento de acervo e menos de
20% utilizam programas para cadastrar ou para controlar empréstimos e devoluções de
livros. Este é um resultado inesperado, dado que uma das ações do Instituto Ecofuturo é
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ceder a cada biblioteca implantada um aplicativo para gerenciamento/catalogação do
acervo.

Tabela 4: Recursos tecnológicos das Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm:
Internet

26

Internet a cabo

24

Programa de registro de acervo

37

Programa para cadastrar usuários

17

Programa para controle de empréstimo ou devolução

19

Programa para registro de acervo, para cadastrar usuários e
controle de empréstimo e devolução

9

Programa para registro de acervo, para cadastrar usuários,
controle de empréstimo e devolução e acesso à Internet

2

Programa para registro de acervo, para cadastrar usuários,
controle de empréstimo e devolução e acesso à Internet a
cabo

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A evidência disponível não deixa dúvidas de que o grau de informatização das
atividades da biblioteca é extremamente limitado. Resta saber se a informatização é ou
não fundamental para um bom funcionamento das bibliotecas comunitárias. Podem
estas bibliotecas recorrer a sistemas manuais mais tradicionais para o controle de seu
acervo e do atendimento a usuários e mesmo assim funcionar de forma efetiva? Se a
informatização é de fato imprescindível, temos uma grande lacuna que requer a atenção
imediata dos patrocinadores externos (não locais) do programa. Neste caso, é necessário
desenhar uma ação voltada para equipar as bibliotecas com computadores e os
aplicativos necessários à gestão do acervo e do atendimento aos usuários. Note que pode
ser também essencial prover as bibliotecas de assistência técnica e formação
profissional na área de informática básica aplicada à gestão de bibliotecas.

Material de escritório
Nesta subseção investigamos a disponibilidade de material de consumo básico
ao funcionamento das bibliotecas. Na tabela 5 apresentamos a porcentagem de
bibliotecas com itens básicos para o seu funcionamento diário em quantidade suficiente.
Cerca de 75% das bibliotecas têm canetas em quantidade suficiente, ao mesmo tempo
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em que 20% não têm papel bastante. Além disso, aproximadamente metade das
bibliotecas não tem fichas de catalogação nem etiquetas em quantidade adequada.
Assumindo que uma biblioteca não pode funcionar de forma apropriada sem
uma quantidade suficiente de canetas, papel, etiquetas e fichas de catalogação,
chegamos à conclusão que ¾ das bibliotecas investigadas não têm condições de
funcionamento por falta de acesso a materiais básicos de consumo.

Tabela 5: Material de escritório da Biblioteca
em quantidade suficiente
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas com quantidade
suficiente de:
Lápis

78

Canetas

76

Borracha

74

Apontador

78

Papel (A4 ou carta)

81

Cartucho para impressora

31

Etiquetas

54

Pastas

57

Caixas

28

Cola

76

Grampeador

85

Grampos ou clips

83

Corretivo

72

Durex

67

Giz ou caneta para quadro branco

20

Apagador

13

Cartolina

69

Fichas para catalogação dos livros

52

Material essencial (caneta, papel, cola,
etiqueta e ficha para catalogação)

26

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento
e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Como a garantia de um nível adequado de acesso a estes materiais de consumo
encontra-se seguramente ao alcance de todas as comunidades e seus governos locais,
obtém-se a evidência de que o grau de mobilização local e a prioridade dada às
bibliotecas estão abaixo do esperado. Por que os governos locais não aportam recursos
para superar estas carências? Por que a comunidade local não o faz? Estaria a
comunidade local mal informada sobre as carências da biblioteca? Como uma
comunidade utilizaria intensamente uma biblioteca e não estaria informada sobre suas
necessidades? Se a comunidade está informada sobre as carências da biblioteca, por que
não se mobiliza para superá-las? Será o elevado grau de carência é reflexo de
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dificuldades da comunidade em ter suas demandas atendidas pelo poder público local ou
será que as comunidades simplesmente não estão suficientemente organizadas e
mobilizadas para estabelecer a demanda? Qualquer que seja a razão para a persistência
de tais deficiências, está claro que existem falhas no sistema de gestão utilizado.

Ordenando as bibliotecas quanto à disponibilidade de itens indispensáveis ao seu
funcionamento diário

Anteriormente, vimos que apenas 26% das bibliotecas estão providas do material
de consumo básico de que necessitam, 20% têm o mobiliário básico, 20% possuem os
equipamentos computacionais e de comunicação que precisam, e apenas 9% têm acesso
aos aplicativos necessários para informatizar o seu atendimento.
Em conjunto, menos de 10% das bibliotecas possuem o mobiliário e os
equipamentos essenciais não danificados, algum programa para registro de acervo, para
cadastrar usuários, controle de empréstimo e devolução e material de escritório em
quantidade suficiente (ver tabela 6). Isso significa dizer que mais de 90% das bibliotecas
analisadas têm alguma carência em termos de acesso a estes insumos, evidenciando alta
precariedade no funcionamento.

Tabela 6: Mobiliário, equipamentos e material de
escritório da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm:
Mesa de escritório, cadeira, algum armário e arquivo

24

Mobilário e equipamentos essenciais não danificados, e
material de escritório em quantidade suficiente

19

Mobilário e equipamentos essenciais não danificados,
programa para registro de acervo, para cadastrar usuários,
controle de empréstimo e devolução e material de escritório
em quantidade suficiente

9

Mobilário em quantidade suficiente, equipamentos
essenciais não danificados, programa para registro de
acervo, para cadastrar usuários, controle de empréstimo e
devolução e material de escritório em quantidade suficiente

4

Mesa-balcão e painel informativo em quantidade suficiente

4

Mesa e cadeiras (qualquer tipo) para crianças em
quantidade suficiente

43

Mesa e cadeiras (qualquer tipo) para crianças e também
para adultos em quantidade suficiente

35

Algum tipo de estante para adultos em quantidade
suficiente

39

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Com o objetivo de identificar as bibliotecas com maiores deficiências,
construímos um índice sintético composto de 19 indicadores básicos estruturados de
acordo com a tabela 7. Os gráficos 1a e 1b apresentam o desempenho das bibliotecas
ordenadas em termos de disponibilidade de itens indispensáveis ao seu funcionamento.
De acordo com este índice, as bibliotecas com pior desempenho são aquelas localizadas
nos municípios de Sairé (PE), Quixabeira (BA) e Piraí do Norte (BA) e aquelas com
melhor desempenho são as de São Miguel Arcanjo (SP), Bom Conselho (PE) e Itaguaí
(RJ) (ver gráfico 1a).

Tabela 7: Índice de qualidade do mobiliário, equipamentos, recursos
tecnológicos e material de consumo das Bibliotecas Comunitárias
Componentes/subcomponente/indicador
Indicador sintético
Mobiliário
Utilização dos funcionários
Tem mesa de escritório e cadeira para funcionários em quantidade suficiente
Atendimento ao usuário
Tem mesa-balcão em quantidade suficiente
Informação e motivação
Tem painel informativo em quantidade suficiente
Leitura
Mesas e cadeiras para adultos em quantidade suficiente
Mesas e cadeira para crianças em quantidade suficiente
Acervo
Estantes para adultos em quantidade suficiente
Escada disponível sempre que necessário
Equipamentos
Informática
Dispõe de computador e impressora não danificados
Copiadora
Dispõe de copiadora e mimeógrafo não danificado
Audiovisual
Dispõe de televisão e DVD ou vídeo cassete não danificados
Comunicação
Dispõe de telefone não danificado
Recursos Tecnológicos
Internet
Tem acesso a internet
Programa gerenciamento de acervo
Tem programa para gerenciamento de acervo
Programa para cadastro de usuários
Tem programa para cadastro de usuários
Programa para gestão de empréstimos e devoluções
Tem programa para gestão de empréstimos e devoluções
Material de Consumo
Caneta
Possuem caneta em quantidade suficiente
Acesso a papel
Tem acesso a papel em quantidade suficiente
Etiqueta
Tem acesso a etiqueta em quantidade suficiente
Acesso a ficha para catalogação
Tem acesso a ficha para catalogação em quantidade suficiente

Total
0,4
0,3
0,4
0,4
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
0,4
0,0
0,0
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Gráfico 1a: Disponibilidade e situação dos equipamentos e materiais das bibliotecas
segundo a unidade da federação
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Em termos regionais, encontramos que a disponibilidade de itens indispensáveis
ao funcionamento das bibliotecas tende a ser bem melhor na região Sudeste (São Paulo
e Rio de Janeiro). Dentre as bibliotecas localizadas em Pernambuco e Bahia, as
pernambucanas tendem a apresentar melhor desempenho.
O contraste entre a situação das bibliotecas em escolas e aquelas fora da escola
não é particularmente distinto do contraste regional. Mais uma vez, os municípios de
Sairé (PE), Quixabeira (BA) e Piraí do Norte (BA) despontam entre os últimos (ver
gráfico 1b).

Gráfico 1b: Disponibilidade e situação dos equipamentos e materiais das bibliotecas
segundo a localização dentro ou fora de escolas
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As deficiências das bibliotecas, entretanto, são variadas. Bibliotecas com índices
de disponibilidade de itens indispensáveis ao funcionamento diário similares podem ter
carências de naturezas muito distintas. A fim de investigar esta heterogeneidade,
decompomos o índice global em suas quatro dimensões. Os gráficos 2a a 2b apresentam
como os sub-índices associados a cada uma destas dimensões variam de acordo com a
localização das bibliotecas. O gráfico 2a traz as comparações regionais: São Paulo e Rio
de Janeiro estão sempre melhores nas quatro dimensões. Já na comparação entre
Bahia/Espírito Santo e Pernambuco, note que Pernambuco está melhor que
Bahia/Espírito Santo em recursos tecnológicos e mobiliário, mas não em equipamentos.
Com relação à localização dentro ou fora das escolas, o gráfico 2b indica que
bibliotecas em escolas têm melhor mobiliário e recursos tecnológicos, porém usufruem
menos de material de consumo e equipamentos.

Gráfico 2a: Indicador sintético de mobiliário/equipamento segundo estado
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Gráfico 2b: Indicador sintético de mobiliário/equipamento segundo bibliotecas em
escolas
Mobiliário
1,0

0,8

0,5

0,3

Material de Consumo

0,0

Equipamentos

Total
Bibliotecas em escolas

Recursos Tecnológicos

34

1.1.2.Itens indispensáveis ao funcionamento das bibliotecas comunitárias (mobiliário, equipamentos e material de consumo)

Considerações adicionais

Assim como no caso da análise da infra-estrutura, a disponibilidade de itens
indispensáveis ao funcionamento diário das bibliotecas também está longe do que se
poderia considerar ideal.
Conforme buscamos ressaltar, parte destes desvios poderia ser eliminada pela
comunidade local, como é o caso da insuficiência de mobiliário e material de consumo
básico. Parte dessas carências, no entanto, requer apoio financeiro e técnico dos
patrocinadores externos, como, por exemplo, é o caso da falta de telefones,
computadores e aplicativos necessários para informatizar a gestão da biblioteca.
A solução para as deficiências identificadas, portanto, parece requerer uma ação
conjunta da comunidade e dos patrocinadores. O papel dos patrocinadores não deveria
limitar-se apenas a financiar parte das melhorais necessárias, mas também fornecer
assistência técnica e, como veremos na próxima seção, recursos adicionais para
qualificação profissional, principalmente na área de informática.
Além disso, a existência de carências tão acentuadas, e de fácil solução local,
revela uma boa dose de falta de mobilização comunitária em torno da biblioteca. A falta
de uma mesa-balcão, canetas ou papel na biblioteca não pode ser interpretada como
naturalização das carências, tal como consideramos na seção sobre infra-estrutura.
Nesse sentido, parte da atuação dos patrocinadores deve ser voltada para
programas de conscientização da comunidade sobre a importância da biblioteca.
Também devem ser priorizados programas de mobilização da comunidade para
reestruturar o sistema de gestão atual, que não parece estar respondendo de forma
adequada às necessidades mais básicas das bibliotecas.
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1.1.3. Recursos humanos

A quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos por uma biblioteca
dependem da disponibilidade de mão de obra, sua qualificação e motivação. Esses
fatores afetam o custo operacional que pode ser significativamente incrementado
dependendo dos níveis de remuneração da mão de obra e também do número de
funcionários e respectiva qualificação. Assim, uma gestão efetiva da biblioteca deve
balancear a necessidade de uma maior disponibilidade de mão de obra, seu nível de
qualificação e os custos envolvidos. Entre as principais questões relativas à gestão de
recursos humanos estão: quantos funcionários são necessários para o bom
funcionamento de uma biblioteca comunitária? Qual a melhor divisão de funções e
atividades entre os funcionários? Que nível educacional e qual qualificação devem ter?

Disponibilidade de mão de obra
Segundo o documento “Roteiro de Implantação das Bibliotecas”, idealmente,
cada biblioteca necessitaria de dois funcionários: um auxiliar e um promotor de leitura.
Para funcionar 40 horas por semana, esses dois funcionários seriam suficientes.
Entretanto, na medida em que a biblioteca ficar aberta durante a noite e em finais de
semana, um número maior de funcionários torna-se necessário. Além disso, há também
a necessidade de funcionários responsáveis pela limpeza .
Com base nas informações da pesquisa “Infra-Estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias”, verificamos que quase 90% das bibliotecas investigadas
têm ao menos dois funcionários. Entretanto, mais de ¾ delas têm mais de dois
funcionários e, em média, o número de funcionários chega a quatro, bem acima da
dupla prevista pelo “Roteiro de Implantação das Bibliotecas” (veja tabelas 1 e 2). Vale
também ressaltar que menos de ¼ das bibliotecas tem auxiliares de limpeza, indicando
que mesmo quando nos limitamos a bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores
de leitura, cada biblioteca continua com uma média bem acima de dois (veja tabela 3 e
4). Apenas 26% dos funcionários das bibliotecas não ocupam uma destas três funções
fins da biblioteca (bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura) (veja
tabela 5).
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Tabela 1: Funcionários da Biblioteca

Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm:
Apenas um funcionário

11

Ao menos dois funcionários

89

Número médio de funcionários da biblioteca

4

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 2: Distribuição das Bibliotecas segundo o
número de funcionários
Indicadors

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm:
Um funcionário

11

Dois funcionários

13

Três funcionários

28

Quatro funcionários

13

Cinco funcionários

17

Mais de cinco funcionários

19

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 3: Ocupação dos funcionários
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm:
Bibliotecário

11

Bibliotecário ou auxiliar de bibliotecário

96

Promotor de leitura

28

Promotor de leitura e auxiliar de bibliotecário ou
bibliotecário

28

Auxiliar de limpeza

24

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento
e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Tabela 4: Quantidade de funcionários segundo a ocupação
Região

Funcionários

Bibliotecários ou
Promotores de
auxiliares de bibliotecas
leitura

Auxiliares de
limpeza

Outros

Bahia/ES

4

3

0

1

1

Pernambuco

5

3

0

1

1

São Paulo/Rio de Janeiro

3

2

1

0

1

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 5: Distribuição dos funcionários
segundo a ocupação
Indicadores

Total

Porcentagem de funcionários que são:
Bibliotecário

3

Auxiliar de Biblioteca

63

Promotor de Leitura

8

Auxiliar de limpeza

9

Outros

17

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

O número de funcionários de uma biblioteca pode ser uma medida enganosa da
disponibilidade de mão de obra, caso uma boa parte trabalhe apenas em tempo parcial.
Para isso, o ideal seria contar com informação sobre a jornada de trabalho semanal.
Infelizmente, a jornada semanal foi investigada apenas para o responsável pela
biblioteca. Os resultados encontrados revelam que o responsável, de fato, dedica 40
horas por semana à biblioteca e que cerca de 85% dos funcionários trabalha 5 dias por
semana (veja tabelas 6 e 7). Assim, tudo indica que apenas uma pequena fração dos
funcionários trabalha em tempo parcial. Não incorremos, portanto, em grande erro ao
medir a disponibilidade de mão de obra pelo número de funcionários.
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Tabela 6: Uso do tempo pelos funcionários¹
Indicadores

Total

Número médio de horas gasto pelo responsável da
Biblioteca com:
Orientação aos usuários

14

Controle de empréstimo

6

Organização do acervo

6

Limpeza e organização do espaço físico

6

Oficinas (leitura, arte, cultura etc)

2

Atividades pedagógicas

3

Eventos especiais do Ecofuturo/FNLIJ

1

Planejamento de atividades

1

Reunião do Conselho Gestor

0

Relacionamento/busca de parceiros

1

Total de horas trabalhadas na semana

40

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Só foram exluídos do universo os funcionários que responderam menos de 20 horas no somatório das
atividades.

Tabela 7: Dias trabalhados pelos funcionários
Indicadores

Total

Porcentagem de funcionários que trabalham pelo menos 5
dias por semana:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores

85

Bibliotecários e auxiliares de biblioteca

85

Promotores de leitura

83

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Em alguma medida, esse maior número de funcionários poderia ser justificado
por um horário de funcionamento ampliado. Com vistas a verificar tal possibilidade,
estimamos o grau de relação entre o número de funcionários da biblioteca e seu horário
de funcionamento (veja gráfico 1). Este gráfico revela uma média de 24 horas semanais
de funcionamento por par de funcionários. Desta forma, encontramos evidência de que
ou a recomendação do roteiro de implantação precisa ser revista ou existem fortes
evidências de sobre-utilização de pessoal pelas bibliotecas do projeto. Esta sobreutilização de mão de obra pode elevar desnecessariamente o custo operacional limitando
as possibilidades de melhorar a remuneração dos seus funcionários ou expandir a
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compra de material de consumo, equipamentos ou ainda investir nas condições de
funcionamento.

Gráfico 1: Relação entre a quantidade de funcionários e o número de horas
de funcionamento por semana das Bibliotecas
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Número de funcionários

Apesar de, em média, as bibliotecas terem mais de quatro funcionários e cerca
de 90% terem pelo menos dois (veja tabela 1), menos de 30% das bibliotecas tem um
promotor de leitura (veja tabela 3), e menos de 10% dos funcionários das bibliotecas são
promotores de leitura. Cerca de 2/3 dos funcionários são auxiliares de biblioteca ou
bibliotecários. Existe, portanto, um claro desvio em relação ao ideal de garantir que
cada biblioteca tenha um promotor de leitura e que exista um balanceamento entre as
duas funções (veja tabela 5).
Acima vimos a disponibilidade de mão de obra permanente das bibliotecas.
Além deste contingente, as bibliotecas também mobilizam voluntários esporádicos.
Entretanto, apenas pouco mais de 1/3 das bibliotecas possui algum voluntário e apenas
¼ tem ao menos um voluntário que vai á biblioteca ao menos uma vez por semana. A
contribuição dos voluntários é, portanto, pequena e esporádica. Menos de 10% das
bibliotecas têm pelos menos dois voluntários uma vez por semana (veja tabela 8).
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Tabela 8: Voluntários esporádicos
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas com:

35

Algum voluntário esporádico
Porcentagem de Bibliotecas que pelo menos uma vez por
semana têm:

24

Algum voluntário esporádico
Ao menos 2 voluntários esporádicos

9

Mais de 2 voluntários esporádicos

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A escassez de voluntários parece não ser um entrave ao funcionamento das
bibliotecas, pois existe um significativo número de funcionários permanentes. Indica,
entretanto, pouco interesse da comunidade em participar na produção dos serviços
oferecidos pela biblioteca. Esse é um fator importante para ser levado em consideração
nessa avaliação da sustentabilidade das bibliotecas comunitárias.
Vale ressaltar que os voluntários esporádicos não são os únicos voluntários
colaborando com as bibliotecas. Também existem voluntários permanentes, que
representam apenas uma pequena parcela (4%) dos funcionários das bibliotecas (veja
tabela 9). Considerando que estes voluntários são particularmente importantes em
bibliotecas com poucos funcionários, seria interessante que pelo menos 10% das
bibliotecas do projeto tivessem ao menos um voluntário em seu quadro permanente
(veja tabela 2).

Tabela 9: Tipo de contrato dos funcionários
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecários, auxiliares de biblioteca e
promotores de leitura que são:
Funcionários públicos
Empregados com carteira (CLT)
Empregados sem carteira

73
4
17

Voluntários

4

Outros

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Atividades realizadas

As atividades desempenhadas pelos funcionários de uma biblioteca são bastante
variadas. Na pesquisa “Infra-Estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias”, 12 atividades foram investigadas separadamente. Do ponto de vista
analítico, é útil organizá-las em seis grupos, já que há uma ampla variedade de
atividades.
Em primeiro lugar, temos as atividades organizacionais (meio) que não
envolvem relação com o público, como a catalogação, organização nas estantes,
tratamento técnico do acervo e organização do espaço físico da biblioteca. Estas
atividades deveriam ser exercidas prioritariamente pelos auxiliares de biblioteca. De
fato, dentre os bibliotecários e auxiliares de biblioteca investigados, pelo menos 90%
declararam se dedicar à organização das estantes, ao tratamento técnico do acervo e à
organização do espaço físico da biblioteca (veja tabela 10). A divisão de tarefas entre
auxiliares de biblioteca e promotores de leitura mostrou-se indefinida, dado que cerca
de 1/3 dos promotores de leitura também se dedicam às mesmas atividades
organizacionais típicas dos auxiliares de biblioteca. Além disso, a análise das atividades
realizadas pelos responsáveis pela biblioteca revela que em quase 95% das bibliotecas,
o responsável se dedica à organização do acervo e em 60% delas, o responsável também
se encarrega da limpeza e organização do espaço. No total, cerca de 30% do tempo do
responsável pela biblioteca é dedicado a tais atividades (veja tabelas 11 e 12). Embora
não sejam as principais tarefas a que se dedicam os voluntários esporádicos, a
arrumação do acervo e limpeza da biblioteca são importantes.
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Tabela 10: Atividades executadas pelos funcionários segundo
a ocupação
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecários e auxiliares de biblioteca que
executam as atividades de:
Catalogar livros

44

Efetuar busca bibliográfica

73

Controlar empréstimos e devolução dos livros

73

Orientar usuários

73

Promover atividades de leitura

41

Organizar livros na estante

73

Tratamento técnico dos livros

69

Utilize os programas de informática para gerenciamento/registro
do acervo

12

Utilizar os programas de informática para cadastrar usuários

2

Utilizar os programas de informática para controle de empréstimo
e devolução de livros

2

Organizar espaço físico

69

Porcentagem de promotores de leitura que executam as
atividades de:
Catalogar livros

28

Efetuar busca bibliográfica

50

Controlar empréstimos e devolução dos livros

56

Orientar usuários

72

Promover atividades de leitura

72

Organizar livros na estante

33

Tratamento técnico dos livros

33

Utilize os programas de informática para gerenciamento/registro
do acervo

17

Utilizar os programas de informática para cadastrar usuários

0

Utilizar os programas de informática para controle de empréstimo
e devolução de livros

6

Organizar espaço físico

44

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 11: Tarefas realizadas pelo Responsável da
Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que os responsáveis
realizam as tarefas de:
Orientação aos usuários

94

Controle de empréstimo

89

Organização do acervo

94

Limpeza e organização do espaço físico

61

Oficinas (leitura, arte, cultura etc)

30

Atividades pedagógicas

26

Eventos especiais do Ecofuturo/FNLIJ

11

Planejamento de atividades

44

Reunião do Conselho Gestor
Relacionamento/busca de parceiros

7
19

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Tabela 12: Uso do tempo pelo Responsável da Biblioteca¹
Indicadores

Total

Número médio de horas gasto pelo responsável da
Biblioteca com:
Orientação aos usuários

14

Controle de empréstimo

6

Organização do acervo

6

Limpeza e organização do espaço físico

6

Oficinas (leitura, arte, cultura etc)

2

Atividades pedagógicas

3

Eventos especiais do Ecofuturo/FNLIJ

1

Planejamento de atividades

1

Reunião do Conselho Gestor

0

Relacionamento/busca de parceiros

1

Total horas trabalhadas na semana

40

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Surpreendentemente, menos da metade dos bibliotecários e auxiliares de
biblioteca declarou se dedicar à catalogação de livros. Mesmo havendo bibliotecas com
mais de um auxiliar, o que levaria a uma melhor distribuição das atividades,
encontramos que nenhum dos funcionários declarou se dedicar à catalogação do acervo
em 20% das bibliotecas investigadas. Esta parece ser uma forte evidência de que nem
todas as bibliotecas têm o seu acervo devidamente catalogado (veja tabela 13).
O segundo grupo é formado pelas atividades organizacionais que, ao contrário
das anteriores, envolvem relacionamento com os usuários. São as atividades ligadas ao
controle de empréstimos e devolução de livros. Cerca de 90% dos responsáveis pela
biblioteca se dedicam a essa atividade, que consome apenas 15% de seu tempo (veja
tabela 12). Surpreende o fato de cerca de 70% dos promotores de leitura também
estarem envolvidos em controle de empréstimos e devolução de livros, demonstrando
novamente uma boa dose de sobreposição de atividades (veja tabela 10).
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Tabela 13: Atividades executadas pelos funcionários
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que possuem algum
funcionário que:
Catalogue livros

80

Efetue busca bibliográfica

85

Controle empréstimos e devolução dos livros

85

Oriente usuários

83

Promove atividades de leitura

65

Organize livros na estante

83

Faça tratamento técnico dos livros

83

Utilize os programas de informática para
gerenciamento/registro do acervo

30

Utilize os programas de informática para cadastrar usuários

9

Utilize os programas de informática para controle de
empréstimo e devolução de livros

7

Organize o espaço físico

80

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Como um terceiro grupo, temos as atividades de atendimento aos usuários que
são aquelas relacionadas à orientação de usuários e a buscas bibliográficas. Novamente
encontramos um grande engajamento dos auxiliares de biblioteca e bibliotecários, com
mais de 90% destes funcionários realizando tais atividades. Neste caso, também quase
95% dos responsáveis declararam executar esse trabalho, o qual lhes consome mais de
1/3 do seu tempo (veja tabelas 11 e 12). Assim, temos evidência de que o atendimento
aos usuários é menos informatizado do que o esperado e mais mecânico, dependente dos
funcionários. O grau de participação dos promotores de leitura também é significativo,
com mais de 70% deles orientando usuários. Dado que essas atividades são comuns
para auxiliares e promotores, era de se esperar uma significativa sobreposição entre eles
(veja tabela 10).
O quarto grupo trata da promoção ativa de leitura, que deveria ser a atividade
principal dos promotores de leitura. Mais de 20% deles declaram não estar envolvidos
em promoção de leitura, ao passo que mais de 40% dos bibliotecários e auxiliares de
biblioteca declararam ter esta como uma das suas atividades. Este resultado revela
novamente uma boa dose de sobreposição (veja tabela 10). O que preocupa é o fato de
que mais de 1/3 das bibliotecas investigadas terem declarado não ter qualquer
funcionário envolvido com a promoção de atividades de leitura e em menos de 1/3, o
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responsável encontra-se pessoalmente envolvido nessas atividades, dedicando a elas
pouco mais de 10% do seu tempo (veja tabelas 11, 12 e 13). Estas são as principais
atividades desenvolvidas pelos voluntários esporádicos. De fato, os voluntários
esporádicos se dedicam prioritariamente à mobilização da comunidade e à promoção da
leitura, mas também organizam eventos culturais e palestras (veja tabela 14).
Em quinto lugar temos um grupo de atividades gerencias relativas ao
cadastramento de usuários, gerenciamento do acervo e controle de empréstimos e
devoluções utilizando programas de informática. Embora substantivamente estas
atividades pertençam aos dois primeiros grupos, elas foram aqui isoladas uma vez que
requerem explicitamente a utilização do computador. Apenas 10% dos auxiliares de
biblioteca e bibliotecários e quase 20% dos promotores de leitura utilizam o computador
para o registro do acervo. Ainda mais preocupante é o fato de que menos de 5% destes
funcionários utilizam o computador para cadastrar usuários ou fazer controle de
empréstimo e devoluções. Em conjunto, estes resultados corroboram o baixo grau de
informatização das bibliotecas. A ausência de catalogação do acervo informatizada é
algo que surpreende, uma vez que o kit inicial disponibilizado pelo Instituto Ecofuturo
para cada biblioteca contém um computador e programas de informática voltados
precisamente ao registro e gerenciamento do acervo (veja tabela 10).

Tabela 14: Atividades desenvolvidas pelos
voluntários esporádicos
Indicadores

Total

Porcentagem das Bibliotecas que tem algum
voluntário esporádico e estes desenvolvem 1 :
Palestras

16

Eventos culturais

26

Promoção de leitura

42

Auxilio administrativo

32

Captação de recursos

11

Mobilização comunitária / divulgação de atividades

58

Limpeza

21

Obras e consertos

11

Arrumar o acervo

37

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Por fim, temos as atividades voltadas para o planejamento, gestão e mobilização
de recursos. A análise da utilização do tempo dos responsáveis pela biblioteca indica
que pouca atenção vem sendo dispensada a essas atividades. De fato, os responsáveis
pelas bibliotecas declararam dedicar menos de 5% de seu tempo a atividades de
planejamento e reuniões com o conselho gestor. Menos da metade dos responsáveis
declararam dedicar algum tempo ao planejamento das atividades da biblioteca e menos
de 10% declararam realizar reuniões periódicas com o conselho gestor. As atividades
voltadas à mobilização de recursos são igualmente limitadas. Menos de 20% dos
responsáveis dedicam alguma atenção a esta atividade, o que corresponde apenas 1% do
tempo dos responsáveis pelas bibliotecas (veja tabelas 11 e 12). Embora não esteja entre
as principais atividades dos voluntários esporádicos, eles prestam algum apoio
administrativo, embora se dediquem muito pouco à captação de recursos (veja tabela
14).

Participação na inauguração e experiência

Grande parte da ação do programa ocorre no momento da implantação das
bibliotecas, com ações muito importantes como o processo de mobilização,
conscientização e qualificação. Como o desempenho dos funcionários irá depender de
sua conscientização e qualificação, é fundamental que os funcionários tenham
participado do processo de implantação da biblioteca.
Embora do conjunto de todos os funcionários atuais das bibliotecas, apenas
pouco mais da metade esteja desde a implantação, mais de 80% das bibliotecas têm
algum funcionário desde a sua inauguração (veja tabela 15). De fato, a rotatividade da
mão de obra não é muito elevada. Enquanto no Brasil apenas 37% da mão de obra
encontra-se há mais de um ano em seu emprego atual, 74% dos funcionários das
bibliotecas inauguradas há mais de um ano trabalham na biblioteca desde a sua
inauguração (veja tabela 16).
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Tabela 15: Presença de funcionários desde a
inauguração da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm desde a
inauguração:
Ao menos um bibliotecário ou auxiliar de
bibliotecário

76

Ao menos um promotor de leitura

17

Ao menos um promotor de leitura e um auxiliar de
bibliotecário ou bibliotecário

15

Algum funcionário

81

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

Tabela 16: Porcentagem da população ocupada e
funcionário da Biblioteca segundo o tempo de trabalho
Indicador

Percentual (%)

Proporção dos ocupados que estão no seu emprego a mais de
uma ano (PNAD)

37

Porcentagem dos funcionários que estão na biblioteca a mais de
um ano, das bibliotecas que foram inauguradas a mais de um
ano¹

74

Fonte: Estimativas Produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - ano 2006 e
com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler
é Preciso, do Instituto Ecofuturo.
Nota 1: O universo compreende as bibliotecas que foram inauguradas a mais de 1 ano.

Além disso, na medida em que os valores, princípios e qualificações podem ser
transferidos dos que participaram da implantação para os novos funcionários, a
continuidade pode estar sendo preservada. Mesmo após 3 anos ou mais de inauguração,
mais de 80% das bibliotecas ainda têm algum funcionário que participou do processo de
implantação (veja tabela 17).

Tabela 17: Tempo de funcionamento da Biblioteca e de
serviço dos funcionários
Indicadores
Tempo médio de funcionamento das Bibliotecas desde a
inauguração (número médio de meses)

Total

41

Porcentagem dos funcionários que têm mais de dois anos de
serviço:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

32

Bibliotecários e auxiliares de biblioteca

32

Promotores de leitura

33

Tempo medio de serviço (em meses):
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

23

Bibliotecários e auxiliares de biblioteca

23

Promotores de leitura

23

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: O universo considerado foi o total de funcionários.
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Dada a baixa rotatividade da força de trabalho nas bibliotecas, a experiência de
seus funcionários tem se acumulado ao longo dos anos desde a inauguração. De fato, o
tempo de trabalho dos funcionários na biblioteca é em média quase 2/3 do tempo de
existência das bibliotecas. Assim, numa biblioteca com três anos de funcionamento os
funcionários têm, em média, 2 anos de experiência. Hoje, em média, os funcionários das
bibliotecas do projeto têm uma experiência da ordem de 20 meses e mais de 30% dos
funcionários atuais têm mais de 2 anos de experiência trabalhando no projeto (veja
tabela 17).
Este acúmulo de experiência dos funcionários é um importante ativo a ser
explorado desde que acompanhado por um processo contínuo de mobilização,
motivação e qualificação. No entanto, este ativo pode facilmente se converter em
passivo na ausência de um processo contínuo de estímulo externo. Se isolados, a
acomodação e a falta de informação podem agravar a qualidade dos serviços oferecidos
pelas bibliotecas do Projeto.

Educação formal

Em princípio, para exercer as atividades de auxiliar de biblioteca ou promotor de
leitura, o Roteiro de Implantação do projeto prevê ter, no mínimo, educação média
completa. No entanto, esta condição não é atendida por todas as bibliotecas. Cerca de
20% dos bibliotecários e auxiliares de biblioteca e 10% dos promotores de leitura não
têm educação média completa (veja tabelas 18 e 19).

Tabela 18: Escolaridade dos bibliotecários e auxiliares de
biblioteca
Indicador

Total

Porcentagem de bibliotecários e auxiliares de biblioteca têm:
Ao menos educação fundamental completa

97

Ao menos educação média completa

79

Alguma educação superior

34

Educação superior completa

16

Licenciatura ou formação completa em Biblioteconomia

12

Escolaridade média dos bibliotecários e auxiliares de biblioteca

11

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Tabela 19: Escolaridade dos promotores de leitura
Indicadores

Total

Porcentagem de promotores de leitura têm:
Ao menos educação fundamental completa

89

Ao menos educação média completa

89

Alguma educação superior

67

Educação superior completa

39

Licenciatura ou formação completa em Biblioteconomia

33

Escolaridade média dos promotores de leitura

12

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Por outro lado, cerca de 1/3 dos bibliotecários e auxiliares de biblioteca e 2/3
dos promotores de leitura têm alguma educação superior (veja tabelas 18 e 19). Além
disso, cerca de 1/3 dos promotores de leitura tem licenciatura ou formação completa no
curso de biblioteconomia. Conforme se deveria esperar, a escolaridade dos promotores
de leitura é superior a dos auxiliares de biblioteca. Em média, os auxiliares têm uma
escolaridade média de 11 anos, enquanto a dos promotores é de exatamente um ano
adicional (12 anos de estudo).

Formação profissional

Embora a qualidade do serviço oferecido pelas bibliotecas também dependa do
número de funcionários e de sua escolaridade, a qualificação profissional deles é
certamente o fator mais importante. Não é por outro motivo que dois cursos de
formação oferecidos pela FNLIJ fazem parte do processo de implantação das
bibliotecas. De acordo com o Roteiro de Implantação, os funcionários das bibliotecas
devem ser selecionados entre os que participaram dos dois cursos, demonstrando a
importância dada à formação profissional para o bom funcionamento das bibliotecas.
Assim, em princípio, quanto a sua qualificação profissional, todos os auxiliares de
biblioteca e promotores de leitura deveriam pelo menos ter passado pelos dois cursos de
formação promovidos pela FNLIJ.
A pesquisa realizada, entretanto, revela que cerca de 40% dos funcionários das
bibliotecas investigadas não tinham concluído qualquer curso de formação na área de
administração de bibliotecas e promoção de leitura e que cerca de 60% não fez o curso
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promovido pela FNLIJ. A participação nestes cursos é bem mais elevada entre os
promotores de leitura do que entre os bibliotecários e auxiliares de biblioteca. Entre os
promotores de leitura, apenas 30% não participaram de qualquer curso e 40% não
participaram dos cursos promovidos pela FNLIJ (veja tabela 20).
Tabela 20: Capacitação dos funcionários da Biblioteca
Indicadores
Porcentagem de bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de
leitura que não participaram dos cursos da FNLIJ porque não houve:

Total

10

Porcentagem de funcionários que participaram dos cursos da FNLIJ,
segundo a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

39

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

37

Promotores de leitura

57

Porcentagem de funcionários que participaram de algum curso,
segundo a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

57

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

56

Promotores de leitura

71

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Metade das bibliotecas possui todos os auxiliares de biblioteca e promotores de
leitura com alguma formação profissional e em apenas 1/3 todos têm a formação
oferecida pela FNLIJ. Se o conteúdo pode, com alguma facilidade, ser transmitido entre
funcionários, vale ressaltar que 20% das bibliotecas não têm sequer um deles com
qualquer formação profissional. Além disso, 45% das bibliotecas nenhum funcionário
participou das duas etapas do curso promovido pela FNLIJ. Ressaltamos que uma de
cada cinco bibliotecas do projeto não tem nem um funcionário que participou de curso
de formação relacionado à função que desempenha (veja tabela 21).
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Tabela 21: Incidência de funcionários capacitados
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas em que participaram dos cursos
da FNLIJ:
Todos os bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores
de leitura

33

Algum dos bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores
de leitura

55

Porcentagem de Bibliotecas em que participaram de algum
curso:
Todos os bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores
de leitura

51

Algum dos bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores
de leitura

80

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Dado que a capacitação no curso promovido pela FNLIJ seria, segundo o
Roteiro de Implantação, uma condição necessária para ser escolhido para trabalhar na
biblioteca, todos os funcionários que estão na biblioteca desde a inauguração deveriam
ter participado dos dois cursos promovidos pela FNLIJ. Entretanto, a evidência
disponível revela que, mesmo entre os funcionários presentes desde a inauguração,
menos de 60% participou dos cursos da FNLIJ. Uma fração irrisória declarou que não
participou porque não houve o curso. Assim, parece que em muitos casos houve
violação de uma das mais importantes regras do projeto: a biblioteca inaugurada deve
ter funcionários capacitados pelos cursos da FNLIJ (veja tabela 22).

Tabela 22: Capacitação dos funcionários da Biblioteca presentes
desde a inauguração
Indicadores

Total

Porcentagem de funcionários que participaram dos cursos da FNLIJ,
segundo a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

58

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

56

Promotores de leitura

78

Porcentagem de funcionários que participaram de algum curso, segundo
a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

83

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

83

Promotores de leitura

89

Porcentagem de bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de
leitura que estão presentes desde a inauguração e que não participaram
dos cursos da FNLIJ porque não houve:

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Vale ressaltar que, apesar de mais de 40% dos funcionários presentes desde a
inauguração não terem participado do curso da FNLIJ, menos de 20% não fizeram curso
algum na área (veja tabela 22). A lacuna maior está entre os funcionários admitidos
após a inauguração: apenas 20% fez algum curso de formação na área e pouco mais de
10% participou oferecidos pela FNLIJ. Essa irrisória participação nos cursos da FNLIJ
por parte dos funcionários admitidos após a inauguração revela que, ao contrário do
inicialmente planejado, não se está recrutando dentro da turma formada pela FNLIJ.
Uma pesquisa em maior profundidade seria necessária para determinar se a ausência dos
alunos do curso inicial da FNLIJ deve-se a perda de interesse do grupo em trabalhar na
biblioteca ou se esta deficiência decorre do sistema utilizado para selecionar novos
funcionários não priorizar o grupo que participou do curso (veja tabela 23).

Tabela 23: Capacitação dos funcionários da Biblioteca que
não participaram da inauguração
Indicadores

Total

Porcentagem de funcionários que participaram dos cursos
da FNLIJ, segundo a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de
leitura

12

Porcentagem de funcionários que participaram de algum
curso, segundo a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de
leitura

22

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

De qualquer forma, tudo indica que os cursos realizados serviram como uma
formação inicial. De fato, apenas 40% dos funcionários da biblioteca fizeram algum
curso ao longo do último ano, revelando a necessidade de cursos de formação
continuada (veja tabela 24). Em suma, embora a evidência disponível demonstre
importantes lacunas na formação profissional dos funcionários, a falta de acesso a uma
formação continuada parece crônica e talvez de maior importância na maioria dos casos.
Ao contrário dos demais insumos utilizados pelas bibliotecas do projeto, no caso da
formação profissional, ajuda externa pode ser indispensável. Provavelmente não existe
disponibilidade local de cursos de formação continuada ou faltam informações ou
recursos às comunidades para freqüentar cursos nos principais centros urbanos
regionais.
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Tabela 24: Capacitação dos funcionários da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecários, auxiliares de biblioteca e
promotores de leitura que fizeram algum curso:
No último ano

38

Nos dois últimos anos

47

No último semestre

32

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

É indiscutível que tão importante quanto participar de um curso é o conteúdo
aprendido. Uma análise desse tema indica considerável similaridade entre os cursos
oferecidos pela FNLIJ e os demais. Em média, entre os 16 conteúdos investigados, a
diferença na porcentagem dos alunos que declara que o curso realizado tinha um dado
conteúdo é inferior a 10 pontos percentuais. Existem, entretanto, diferenças que valem
ser ressaltadas (veja tabela 25).

Tabela 25: Conteúdo do curso ensinado aos bibliotecários,
auxiliares e promotores de leitura
Indicadores

FNLIJ¹

Algum curso²

Registrar e catalogar o acervo

100

89

Conservar o acervo

100

87

Ampliar o acervo

71

55

Controlar empréstimos e devolução de livros

94

92

Orientar o usuário

94

87

Noções sobre literatura infantil e juvenil

100

87

Desenvolver prática de leitura

94

84

Desenvolver escrita

47

45

Informática básica

0

26

Programa de informatização do acervo

29

18

Gerenciamento da biblioteca

82
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Gerenciamento do espaço físico

94

66

Planejamento de atividades

88

66

Sensibilizar a comunidade para biblioteca

88

71

Captar recursos e parceiros

71

37

Identificar as atividades procuradas pela comunidade

71

37

Porcentagem de funcionários que fizeram curso que foi
ensinado:

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: O universo considerado foi o de bibliotecários, auxiliares e promotores de leitura que fizeram o curso da FNLIJ.
Nota 2: O universo considerado foi o de bibliotecários, auxiliares e promotores de leitura que fizeram algum curso.
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Os conteúdos mais clássicos específicos à administração de bibliotecas, como
conservação, registro, catalogação, além de controle de empréstimos e devoluções de
livros, são mais freqüentes nos cursos promovidos pela FNLIJ. Esses conteúdos, de
qualquer forma, são a base de qualquer curso, uma vez que mais de 90% dos
participantes os reconhecem como parte do curso realizado (veja tabela 25).
Também as atividades ligadas à promoção da leitura, como orientação ao
usuário, desenvolvimento da prática de leitura e escrita e noções de literatura, são mais
comumente listadas como presentes nos cursos oferecidos pela FNLIJ do que nos
demais. Contudo são ensinados pela vasta maioria dos cursos. Mais de 80% dos
participantes reconhecem estes conteúdos como parte do curso realizado (veja tabela
25).
Enfim, o programa do curso da FNLIJ é o mais abrangente. Mesmo os
conteúdos relativos à administração geral, como gerenciamento da biblioteca e de seu
espaço físico, e ao planejamento de atividades foram mais sistematicamente apontados
como parte do programa dos cursos da FNLIJ. Estes conteúdos mais gerais, embora
estejam presentes em mais ou menos 85% dos cursos, são menos freqüentes do que os
conteúdos específicos à administração da biblioteca discutidos acima (veja tabela 25).
As atividades voltadas a dar sustentabilidade à biblioteca, como ampliação de
acervo e captação de recursos, como também as voltadas para a sensibilização da
comunidade e identificação de suas prioridades são percebidos como menos freqüência.
Cerca de 50% dos funcionários que fizeram algum curso não os reconhecem como parte
do curso que realizaram (veja tabela 25).
Por fim, vale ressaltar a substancial e geral falta de conteúdos ligados à
informatização da biblioteca. Apenas cerca de 20% dos funcionários que fizeram curso
promovido pela FNLIJ ou outro curso qualquer reconhece a informatização do acervo
como um dos conteúdos ensinados. Noções básicas de informática estão ausentes dos
cursos ministrados pela FNLIJ e apenas marginalmente presentes nos demais. Se o
objetivo é chegar a bibliotecas informatizadas, substancial esforço necessita ser feito
para garantir que os cursos oferecidos incluam este tema na programação (veja tabela
25).
Da mesma forma que o impacto de uma biblioteca depende de seu grau de
utilização pela comunidade, também o impacto de um curso depende da intensidade
com que seus conteúdos são efetivamente utilizados. Os resultados da pesquisa de
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campo revelam que 40% dos funcionários que fizeram algum curso declararam que
utilizam ao menos alguns dos conteúdos ensinados (veja tabela 26).

Tabela 26: Utilização do conteúdo dos cursos nas
atividades da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem do total de funcionários que fez algum curso e
utiliza o conteúdo ensinado:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

40

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

40

Promotores de leitura

36

Porcentagem dos funcionários que fizeram o curso da FNLIJ que
utilizam o conteúdo ensinado:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

44

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

45

Promotores de leitura

40

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

O fato de que mais de 60% não utilizam os conteúdos ministrados é certamente
preocupante e reforça a concepção de que não basta oferecer cursos de formação
profissional, é necessário adicionalmente buscar garantir que aqueles que participaram
utilizem os conteúdos (veja tabela 26). A não utilização dos conteúdos pode ocorrer
tanto por falta de condições para sua utilização (escassez de material, pessoal,
assistência técnica ou formação continuada) como por falta de percepção da utilidade
dos conteúdos ministrados. Quando questionados sobre porque não utilizam os
conteúdos, metade dos funcionários declara falta de crença na sua utilidade e metade
declara falta de condições para a sua utilização. Vale ressaltar que entre aqueles que
ressaltam a falta de condições, a inexistência de assistência técnica ou formação
continuada são sempre apontadas como fatores preponderantes.
Nesse aspecto, quando os cursos promovidos pela FNLIJ são comparados aos
demais cursos, as diferenças encontradas são mínimas. Em ambos os casos, o grau de
não utilização dos conteúdos é similar e metade dos que não utilizam o fazem por não
acreditar em sua utilidade. Desta forma, não foi encontrada evidência de que os
funcionários que participaram dos cursos da FNLIJ tenham uma maior tendência a
utilizar os conteúdos ministrados ou de acreditar que eles sejam de grande utilidade.
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Qualidade do posto de trabalho

As características do contrato de trabalho, na medida em que trazem maior ou
menor segurança e conforto aos trabalhadores, podem influenciar seu desempenho.
Duas características tipicamente são tratadas como de maior importância para os
trabalhadores: (a) grau de informalidade e (b) nível da remuneração.
Quanto ao grau de informalidade a pesquisa “Infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias” revela que quase ¾ dos empregados são
funcionários públicos, embora quase 20% sejam contratados pela própria prefeitura ou
outras instituições sem uma carteira de trabalho assinada (veja tabela 9). Assim, embora
a vasta maioria dos funcionários tenha contrato formal de trabalho, existe uma
significativa fração à margem da legislação.
A remuneração média é próxima a R$500 por mês, mas 2/3 dos funcionários
recebem menos que este valor. A remuneração é inferior para os auxiliares de biblioteca
e mais elevada para os promotores de leitura. Em média, os promotores de leitura
recebem R$650 por mês, mas metade deles recebe uma remuneração inferior a R$500
(veja tabela 27).

Tabela 27: Remuneração dos funcionários
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecários, auxiliares de biblioteca e
promotores de leitura que recebem¹:
Menos de R$ 500.00 por mês

67

Menos de R$ 750.00 por mês

86

Menos de R$ 1000.00 por mês

95

Remuneração média¹:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura

490

Bibliotecários e auxiliares de biblioteca

471

Promotores de leitura

653

Remuneração dos bibliotecários, auxiliares de biblioteca e
promotores de leitura (PNAD):
Trabalhadores com as mesmas características (incluindo a
posição na ocupação)²
Trabalhadores com as mesmas características
(desconsiderando a posição na ocupação)²

594
529

Fonte: 1. Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007. 2. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (2006).
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Segundo a Pesquisa Nacional por amostra de domicílios (PNAD) realizada pelo
IBGE, trabalhadores com escolaridade e localização geográfica similar teriam
remuneração 20% superior quando não levamos em consideração o tipo de contrato que
possuem. Se levarmos em consideração que quase ¾ dos funcionários da biblioteca são
funcionários públicos municipais, a estimativa da PNAD passa a ser 8% superior (veja
tabela 27).
Em suma, os trabalhadores da biblioteca são, em sua grande maioria,
funcionários públicos municipais com remuneração típica para o segmento do mercado
de trabalho em que se inserem e a escolaridade que possuem. A remuneração que
recebem, entretanto, não parece depender em nada de seu desempenho, o que não lhes
gera grandes incentivos. Na medida em que a função que desempenham é ímpar na
administração municipal, podem ficar alheios a premiações e promoções que
beneficiam determinados grupos mais visíveis, como professores e agentes de saúde.
Neste sentido, a peculiaridade da ocupação que exercem pode reduzir suas
possibilidades de promoção e premiação. A falta desses incentivos pode fazer com que
os funcionários desistam destas funções ou, até mesmo, que outros funcionários da
prefeitura não queiram assumi-las.

Indicador sintético da disponibilidade e qualificação dos recursos humanos

Como vimos, tanto a disponibilidade quanto a qualificação dos recursos
humanos não são uniformes em todas as bibliotecas do projeto e, portanto, a qualidade
final do serviço acaba amplamente afetada. Portanto, é fundamental para a gestão do
programa saber quais as bibliotecas com maior disponibilidade e qualificação da mão de
obra e como estas características variam regionalmente e por tipo de biblioteca.
Da mesma forma como ocorreu com todas as dimensões da qualidade
investigadas anteriormente, a ordenação das bibliotecas ou grupos de bibliotecas
segundo a disponibilidade e qualificação da mão de obra utilizada é complexa devido a
sua natureza multidimensional. Uma biblioteca ou grupo pode ser melhor em um dado
aspecto e pior em outro, tornando a ordenação final uma função do peso atribuída às
dimensões.
Com vistas a ordenar as bibliotecas e grupos de bibliotecas, construímos um
indicador sintético. Na tabela 28 apresentamos sua composição, a qual foi dividida em
quatro grandes dimensões: (a) disponibilidade de mão de obra, (b) leque de tarefas
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realizadas, (c) educação formal e (d) formação profissional. A formação profissional,
por sua vez pode ser caracterizada ao longo de quatro sub-dimensões: (d.1) geral, (d.2)
controle do acervo, (d.3) atendimento ao público e (d.4) gestão e mobilização. Medidas
sintéticas para cada dimensão são obtidas ponderando-se equitativamente os indicadores
internos a cada uma das dimensões. O indicador sintético global é obtido pela média
simples das quatro medidas assim obtidas5.

5

Desta forma, como o número de indicadores em cada dimensão é diferenciado, o peso final dado a cada
dimensão será igualmente diferenciado.
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Tabela 28: Índice sintético de recursos humanos das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso
São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

Total

0,5

0,4

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

0,6

0,3

0,5

0,3

0,6

0,6

0,3

0,5

0,6

0,3

0,1

0,3

0,6

0,6

0,3

0,1

0,3

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

0,9

Controle de empréstimos

0,7

0,5

0,8

0,7

0,7

Possui alguém para controlar empréstimos

0,7

0,5

0,8

0,7

0,7

Programas de informática para cadastro ou gerenciamento

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

Possui alguém para usar programas de informática para cadastro ou
gerenciamento

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

Busca ou orientação de usuários

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

Possui alguém para efetuar busca ou orientar os usuários

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

Promoção de atividades de leitura

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Possui alguém para promover atividades de leitura

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

Ensino médio completo

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0

Todos os funcionários (auxiliar de biblioteca, bibliotecário e promotor de
leitura) têm médio completo

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0

Educação superior completa

0,3

0,2

0,5

0,4

0,3

Tem pelo menos um auxiliar de biblioteca ou bibliotecário com educação
superior completa

0,3

0,2

0,5

0,4

0,3

Promotor de leitura com educação superior completa

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

Tem pelo menos um promotor de leitura com educação superior
completa

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,3

0,7

0,6

0,5

0,5

0,2

0,8

0,6

0,5

0,5

0,2

0,8

0,6

0,5

0,5

0,3

0,6

0,5

0,5

Algum funcionário com qualificação para registro

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

Algum funcionário com qualificação para conservação

0,6

0,4

0,8

0,7

0,6

Algum funcionário com qualificação para controle de empréstimo

0,6

0,5

0,8

0,7

0,6

Algum funcionário com qualificação para programa de
informatização

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,7

0,3

0,7

0,6

0,6

Algum funcionário com qualificação para orientação de usuários

0,6

0,5

0,7

0,7

0,6

Algum funcionário com qualificação para noções de literatura

0,7

0,4

0,7

0,6

0,6

Algum funcionário com qualificação para desenvolvimento da
prática de leitura

0,7

0,2

0,7

0,6

0,5

0,6

0,2

0,5

-

-

0,6

0,2

0,6

-

-

Algum funcionário com qualificação para gerenciamento

0,6

0,2

0,5

0,3

0,4

Algum funcionário com qualificação para gerenciamento de espaço

0,6

0,2

0,6

0,5

0,5

Algum funcionário com qualificação para planejamento

0,6

0,3

0,7

0,5

0,5

0,6

0,3

0,7

0,5

0,5

Algum funcionário com qualificação para sensibilização

0,7

0,3

0,6

0,5

0,5

Algum funcionário com qualificação para identificação de atividades

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

Algum funcionário com qualificação para expansão do acervo

0,6

0,3

0,6

0,5

0,4

Algum funcionário com qualificação para captação de recursos

0,4

0,2

0,4

0,4

0,3

Componentes/subcomponente/indicador
Indicador sintético
Força de trabalho
Quantidade de funcionários
Possui mais de 3 funcionários
Promotor de leitura
Possui promotor de leitura
Tarefas
Catalogação
Possui alguém para catalogar
Tratamento técnico dos livros
Possui alguém para dar tratamento técnico aos livros
Organização dos livros
Possui alguém para organizar livros

Qualificação formal

Qualificação específica
Funcionários com formação profissional
Pelo menos 2 funcionários com formação profissional
Gerenciamento do acervo

Atendimento

Gestão, planejamento e mobilização
Gestão e planejamento

Relação com a comunidade e mobilização

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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As 54 bibliotecas investigadas possuem a informação necessária para a
construção do índice de disponibilidade e qualificação da força de trabalho. A
ordenação das bibliotecas segundo este indicador sintético é apresentada no gráfico 2.
Os gráficos 3 a 13 apresentam a ordenação das bibliotecas segundo cada uma das quatro
dimensões do indicador sintético. Conforme estes gráficos revelam, as bibliotecas de
Itaguaí e Alagoinhas são aquelas com melhores recursos humanos. No outro extremo
temos as bibliotecas de Mascote e Suzano com as piores condições em termos da
disponibilidade e qualificação dos seus recursos humanos.

Gráfico 2: Indicador sintético de recursos humanos das bibliotecas segundo a unidade da
federação
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Gráfico 3: Indicador sintético de recursos humanos das bibliotecas segundo a
localização dentro ou fora de escolas
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Gráfico 4: Força de trabalho das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 5: Força de trabalho das bibliotecas segundo a localização dentro ou fora de
escolas
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Gráfico 6: Tarefas das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 7: Tarefas das bibliotecas segundo a localização dentro ou fora de escolas
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Gráfico 8: Qualificação formal das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 9: Qualificação formal das bibliotecas segundo a localização dentro ou fora de
escolas
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Gráfico 10: Qualificação específica das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 11: Qualificação específica das bibliotecas segundo a localização dentro ou fora
de escolas
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Gráfico 12: Gestão, planejamento e mobilização das bibliotecas segundo a unidade da
federação
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Gráfico 13: Gestão, planejamento e mobilização das bibliotecas segundo a localização
dentro ou fora de escolas
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Também é possível comparar o desempenho por grupos de bibliotecas. A tabela
28 revela que a disponibilidade e qualificação da força de trabalho tende a ser maior em
bibliotecas localizadas dentro das escolas do que nas localizadas fora das escolas.
Também identificamos essa maior disponibilidade e qualificação da força de trabalho
nas bibliotecas de Pernambuco do que nas da Bahia, tendo as bibliotecas de São Paulo e
Rio de Janeiro uma situação intermediária.

Considerações adicionais

Uma gestão efetiva da biblioteca deve balancear a necessidade de uma maior
disponibilidade de mão de obra, seu nível de qualificação e seus custos.
Não há evidência de que faltam funcionários no geral, mas certamente faltam
promotores de leitura. As evidências são de que menos de 30% das bibliotecas têm um e
menos de 10% dos funcionários das bibliotecas são promotores de leitura. Além disso,
existe pouco trabalho voluntário, indicando baixo envolvimento da comunidade na
produção do serviço.
Entre as atividades desempenhadas pelos funcionários, catalogação de livros
apareceu como um problema. Surpreendentemente, menos da metade dos bibliotecários
e auxiliares de biblioteca declarou se dedicar à catalogação de livros. Em 20% das
bibliotecas investigadas, encontramos que nenhum dos funcionários declarou se dedicar
à catalogação do acervo, mesmo havendo bibliotecas com mais de um auxiliar.
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Existe sobreposição de tarefas entre auxiliares e promotores de leitura no que se
refere às atividades organizacionais, que envolvem relacionamento com o usuário. São
as atividades ligadas ao controle de empréstimos e devolução de livros. Cerca de 90%
dos responsáveis pela biblioteca se dedicam a esta atividade, que consome apenas 15%
de seu tempo. Cerca de 70% dos promotores de leitura também executam essa tarefa.
As atividades gerenciais de cadastramento de usuários, gerenciamento do acervo
e controle de empréstimos e devoluções não utilizam, com freqüência, programas de
informática. A ausência de informatização é também inusitada, posto que um kit inicial
é disponibilizado pelo Instituto Ecofuturo a cada biblioteca, o qual contém um
computador, além de programas de informática voltados precisamente ao registro e
gerenciamento do acervo.
Muitos funcionários estão presentes desde a inauguração. Dada a baixa
rotatividade da força de trabalho das bibliotecas, a experiência de seus funcionários tem
se acumulado ao longo dos anos desde a inauguração. Este acúmulo de experiência dos
funcionários pode ser um importante ativo a ser explorado desde que acompanhado por
um processo contínuo de mobilização, motivação e qualificação. Esse ativo pode
facilmente se converter em passivo na ausência de um processo contínuo de estímulo
externo. Quando isolados, a acomodação e a falta de informação dos funcionários
podem agravar a qualidade dos serviços oferecidos pelas bibliotecas do projeto.
Outra preocupação é que os novos funcionários não estão sendo recrutados
dentro da turma que fez o curso da FNLIJ, o que é uma infração de regra básica do
programa.
A falta de acesso a uma formação continuada parece crônica e talvez de maior
importância. Ao contrário do verificado em grande parte das deficiências na qualidade
dos demais insumos utilizados pelas bibliotecas, no caso dos recursos humanos, a ajuda
externa pode ser indispensável. Provavelmente não existe disponibilidade local de
cursos de formação continuada ou os disponíveis nos principais centros urbanos
regionais podem não ser de conhecimento das comunidades ou estar fora do seu alcance
econômico.
Por fim, temos que a maioria dos funcionários das bibliotecas pertence ao
quadro da administração pública. Como esse cargo acaba sendo muito particular, tais
profissionais não estão sujeitos aos incentivos que recebem, por exemplo, professores e
agentes de saúde. Essa pode ser uma máquina de redução do interesse por esses cargos.
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1.2 Produtos (dimensões fins)

Na seção anterior avaliamos a qualidade das Bibliotecas Comunitárias a partir
dos insumos utilizados por elas. Vimos que a quantidade e a qualidade desses insumos
estão, em geral, aquém do esperado. Contudo, os insumos podem afetar a freqüência
dos usuários à biblioteca e, conseqüentemente, a efetividade do programa, apenas de
forma indireta. Afinal, é desejável que a consulta aos livros se dê em um ambiente claro,
limpo, bem conservado, refrigerado, com mobiliário adequado etc. Da mesma forma,
funcionários não atenciosos podem atrapalhar. Enfim, espera-se que bons insumos
produzam bons serviços.
Mas não necessariamente bons insumos produzem bons serviços ou nem sempre
maus insumos produzem serviços desastrosos. Mesmo a qualidade dos insumos estando
aquém do esperado, é importante analisar especificamente a qualidade dos serviços
produzidos, tema do qual se ocupa essa seção.
Consideraremos que as bibliotecas produzem basicamente três tipos de serviços:
consultas, empréstimos e outras atividades relacionadas à leitura. Embora a freqüência
de consultas e empréstimos seja analisada na seção sobre grau de utilização das
bibliotecas, esses serviços são indubitavelmente afetados pela disponibilidade e
adequação do acervo. Assim, embora o acervo possa ser visto como um insumo, esse é
tão finalístico que será tratado como uma dimensão da qualidade do produto final
produzido pelas bibliotecas.
As outras atividades relacionadas à leitura também serão avaliadas e nesse ponto
vale ressaltar que a ênfase será a disponibilidade e freqüência dos eventos. Medidas da
qualidade desses eventos foram vistas pela ótica dos insumos na seção anterior, quando
tratamos, por exemplo, da qualificação dos funcionários.
Por fim, é muito importante para a utilização dos serviços e efetividade do
projeto, que o acervo e as atividades sejam adequados às necessidades das comunidades.
Afinal, mesmo quando o serviço é de alta qualidade, se não estiver adequado, a
população não irá freqüentá-lo. Assim sendo, a última parte da presente seção será
dedicada a esse tema.
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O acervo é a principal dimensão da qualidade dos serviços produzidos pelas
bibliotecas. Serão levadas em consideração três características fundamentais do acervo:
(a) sua amplitude, (b) diversidade e (c) acessibilidade por parte dos usuários.

Amplitude

Pode-se esperar que a magnitude atual do acervo das bibliotecas seja, no
mínimo, igual à dotação original garantida pelo projeto, que é da ordem de mil livros.
Desse total, 700 livros são selecionados por critérios gerais da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil, comuns a todas as bibliotecas, e 300 livros são escolhidos de
forma a atender as especificidades e demandas locais. Surpreendentemente, o acervo da
vasta maioria das bibliotecas supera em muito a dotação inicial do projeto.
De fato, todas as bibliotecas declararam ter atualmente pelo menos mil livros e
cerca de 80% declararam ter pelo menos dois mil livros. A porcentagem de bibliotecas
com mais de três mil livros ainda é alta e supera a metade (61%). Um pouco menos da
metade (44%) conta com mais de quatro mil livros e cerca de 1/3 chega a mais de cinco
mil livros (veja tabela 1).
Metade das bibliotecas tem hoje mais de 3,5 mil livros. O tamanho médio do
acervo é de 4,5 mil livros e, portanto, conforme já ressaltado, muito superior à dotação
inicial recebida do projeto.

Tabela 1: Acervo da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas com ao
menos:
1 mil livros

100

2 mil livros

81

3 mil livros

61

4 mil livros

44

5 mil livros

35

Número de livros que compõem o
acervo:
Média de livros do acervo

4.524

1º quartil do número de livros

2.300

Mediana do número de livros

3.487

3º quartil do número de livros

5.989

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Assim, se o objetivo do projeto era garantir a cada comunidade acesso a no
mínimo mil livros de boa qualidade, as bibliotecas provavelmente estão sendo bem
sucedidas nesse particular, pois seu acervo supera, em grande número, o mínimo
estabelecido. Com as informações disponíveis, entretanto, não é possível fazer uma
avaliação da qualidade dos livros no acervo destas bibliotecas. Não obstante, como a
qualidade da dotação inicial está garantida, sabemos que na ausência de perdas no
acervo, pelo menos mil livros em cada biblioteca estão de acordo com os critérios
requeridos.
Há indicações de que as perdas são pequenas. Embora 60% das bibliotecas
tenham perdido algum livro, menos da metade (44%) declarou ter perdido mais de dez.
No entanto, um grupinho de quase 20% das bibliotecas sofreu perdas superiores a 100
livros (ver tabela 2).
Tabela 2: Perdas da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que
perderam 1 :
Algum livro

64

Mais de 10 livros

48

Mais de 50 livros

30

Mais de 100 livros

20

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1:Não foram consideradas no cálculo do indicador as bibliotecas que
disseram sofrer alguma perda no acervo e não souberam responder a quantidade
de livros perdidos.

O fato de o acervo atual ser muito superior à doação inicial do projeto admite
múltiplas interpretações. Por exemplo, o acervo inicial da biblioteca pode ter sido
gerado por uma combinação da doação do projeto com um acervo pré-existente. Ou o
acervo inicial pode ter sido de apenas mil livros, mas vem crescendo de forma acelerada
desde a inauguração. Ou ainda uma combinação das duas possibilidades pode estar
ocorrendo. Infelizmente, não temos informação sobre o tamanho do acervo no momento
da inauguração das bibliotecas.
Apesar disso, ao combinarmos informações sobre a magnitude atual do acervo e
sobre as aquisições e perdas enfrentadas ao longo da existência da biblioteca, podemos
inferir qual seria o tamanho do acervo no momento da inauguração. Embora este
procedimento possa sobreestimar o acervo inicial na medida em que falhas de memória
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levam a subestimação das aquisições, as estimativas assim obtidas indicam que, em
média, o acervo inicial era de 3,5 mil livros e, portanto, três vezes maior que a doação
recebida do projeto.
Embora o acervo atual seja, em média, composto por mais de 4,5 mil livros, as
aquisições não chegam a 1,5 mil (ver tabela 3). Caso essa medida não esteja muito
sobreestimada, ela revela que a principal contribuição do projeto possivelmente não seja
quantitativa, mas sim qualitativa. De fato, o projeto converte uma biblioteca escolar ou
uma biblioteca informal e precária com um volume de livros razoável em uma
biblioteca disponível a toda a comunidade, com um acervo mínimo de qualidade
reconhecida.

Tabela 3: Aquisição de novos livros pela
Biblioteca
Indicador

Total

Número de livros adquiridos
Média de livros adquiridos

1

Média de livros adquiridos (somente entre
quem respondeu)2
1º quartil do número de livros adquiridos
(somente entre quem respondeu) 2

1.301
1.392
288

Mediana do número de livros (somente
entre quem respondeu)2

1.141

3º quartil do número de livros (somente
entre quem respondeu)2

1.874

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1:Considerando as 46 bibliotecas que disseram ter realizado novas
aquisições desde a inauguração.
Nota 2:Considerando as 43 bibliotecas que disseram ter realizado novas
aquisições desde a inauguração e que informaram a quantidade de novos
livros adquiridos.

Diversidade

Apesar de uma análise da qualidade do acervo requerer necessariamente uma
investigação de maior profundidade, ao menos uma análise superficial da diversidade
pode ser feita com base nas informações fornecidas sobre a composição do acervo das
bibliotecas que classificam os livros por assunto.
Embora mais de 95% das bibliotecas tenham registro de acervo, em somente
30% o registro é informatizado e em apenas 74% é feita classificação do acervo por
assunto (ver tabela 4).
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Tabela 4: Registo de acervo
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que têm:
Registro de acervo

96

Registro de acervo informatizado

30

Porcentagem de Bibliotecas que
classificam o acervo por assunto

74

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A pesquisa de campo realizada pergunta sobre a existência de livros na
biblioteca em 16 assuntos distintos. Para efeito de análise, agregamos essa classificação
em quatro grupos: (a) literatura, linguagem e artes, (b) ciências sociais e humanas
(filosofia, religião e história), (c) ciências naturais, ambientais e tecnologia, (d) obras
gerais (informática, enciclopédias, dicionários e periódicos).
Infelizmente, apenas 34% das bibliotecas forneceram tal informação. Como a
composição do acervo dessas bibliotecas não representa necessariamente a composição
do acervo do conjunto das 54 bibliotecas investigadas, a análise que se segue deve ser
tomada com a devida cautela.
Mais da metade do acervo das bibliotecas com informação disponível é formado
por livros de literatura, arte e línguas/linguagem. Deste conjunto, mais de 50% trata de
literatura infanto-juvenil. De fato, de cada seis livros dessas bibliotecas, um se refere à
literatura infanto-juvenil (ver tabela 5).
Cerca de 20% dos livros no acervo são de interesse geral como enciclopédias,
dicionários, periódicos e informática. Aproximadamente 20% tratam de ciências
humanas, notadamente história e ciências sociais e os restantes 7% se referem a ciências
naturais e tecnologia.
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Tabela 5: Composição do acervo
Indicadores

Total

Número total de livros no acervo das
Bibliotecas que classificam os livros por
assunto 2

4.054

Porcentagem total de livros no acervo de:
Obras gerais (inclui informática, enciclopédias,
1
dicionários e periódicos)

18

Ciências naturais, ambientais e tecnologia

7

Ciências sociais e humanas (inclui filosofia,
relagião e história)

20

Literatura, linguagem e artes

59

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Os assuntos "necessidades especiais" e outros foram incluídos nesse
grupo
Nota 2: O número de bibliotecas que responderam sobre essa classificação foi
18 bibliotecas.

Acessibilidade ao acervo

Tão importante quanto garantir que uma biblioteca tenha um acervo amplo,
variado e de boa qualidade é garantir que o acesso a ele seja fácil e versátil. Dois
aspectos serão analisados. Por um lado, a facilidade com que o usuário é capaz de
buscar e identificar o livro de interesse. Por outro lado, a facilidade com que pode
consultar ou tomar emprestado esse livro.
Como mostra a tabela 6, no que se refere à busca, a situação das bibliotecas
parece bastante precária. Apenas 40% delas permitem acessar o acervo por meio de
fichas de catalogação, sendo que em apenas 20%, as fichas encontram-se organizadas
por assunto, autor e título. O mais recorrente é organizar as fichas por assunto. Em
menos de 10% das bibliotecas os usuários têm acesso direto às fichas de catalogação.

Tabela 6: Consulta ao acervo por fichas
catalográficas
Indicadores
Porcentagem de Bibliotecas que permitem fazer busca no
acervo por meio de fichas catalográficas

Total

41

Porcentagem de Bibliotecas que permitem fazer busca no
acervo por meio de fichas classificadas por:
Assunto

28

Autor

22

Título da obra

22

Assunto, autor e título da obra

20

Assunto ou autor ou título da obra

22

Porcentagem de Bibliotecas em que os usuários têm acesso às
fichas catalográficas

7

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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A busca, quando pode ser feita, na maioria das vezes é informatizada: em 25%
das bibliotecas é possível fazer busca usando o computador (veja tabela 7). No entanto,
os usuários têm acesso direto ao sistema de busca informatizado em menos de 5% dos
casos.
Em geral, quando existe a possibilidade de uso do computador, é possível fazer a
busca tanto por assunto, como por autor e título. Esta é certamente uma das vantagens
do sistema informatizado.
Embora o sistema de busca nas bibliotecas seja bastante limitado, em quase 90%
dos casos, os usuários pelo menos têm acesso direto ao acervo nas estantes.

Tabela 7: Consulta ao acervo por programa
infomatizado
Indicadores
Porcentagem de Bibliotecas que permitem fazer
busca no acervo por meio de programa
informatizado

Total

26

Porcentagem de Bibliotecas que permitem fazer
busca no acervo com programa informatizado por:
Assunto

20

Autor

22

Título da obra

19

Assunto, autor e título da obra

17

Porcentagem de Bibliotecas que os usuários têm
acesso ao programa de busca informatizado

4

Porcentagem de bibliotecas onde os usuários têm
acesso às estantes

89

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

Quanto à facilidade para o usuário consultar e tomar livros emprestados,
praticamente todas as bibliotecas investigadas (91%) fazem empréstimo a qualquer
pessoa da comunidade (veja tabela 8). Contudo, seria importante atuar frente os 9% que
estão desviando dos objetivos do projeto.
Há controle da biblioteca sobre para quem seus livros estão sendo emprestados.
Em 96% das bibliotecas é necessário se cadastrar para poder pegar livros emprestados e
em cerca de 90% dos casos, o cadastro exige a apresentação de documentos.
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Tabela 8: Empréstimo de livros
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que fazem
empréstimo de livros

100

Porcentagem de Bibliotecas que fazem
empréstimo e:
Qualquer pessoa pode pegar livro emprestado

91

Exigem cadastro do usuário

96

Exigem documentos do usuário para
preenchimento do cadastro

89

Exigem documento de identificação para
preenchimento do cadastro

80

Exigem comprovante de residência para
preenchimento do cadastro

65

Exigem documento de identificação e
comprovante de residência para
preenchimento do cadastro

59

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Tipicamente, as bibliotecas emprestam livros por uma a duas semanas. Apenas
10% têm período de empréstimo inferior a uma semana e 4% superior a 15 dias (veja
tabela 9). Vale ressaltar, entretanto, que em quase todas (96%) não é possível prorrogar
o empréstimo. O número máximo de livros que podem ser emprestados por usuário
varia de 1 a 3, com as bibliotecas estando distribuídas de forma relativamente uniforme
entre estas três possibilidades: 30% permitem o empréstimo de apenas um livro, cerca
de 70% permitem o empréstimo de até dois livros e todas as bibliotecas permitem que
até três unidades possam ser emprestadas.

Tabela 9: Prazo de empréstimo e limite de
livros emprestados pelas Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que não
emprestam livros por:
Mais de 3 dias

2

Mais de 6 dias

9

Mais de 15 dias

96

Porcentagem de Bibliotecas que permitem
prorrogar o empréstimo de livros

4

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam
no máximo:
1 livro

30

2 livros

72

3 livros

100

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.
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Portanto, tanto quanto ao período permitido para empréstimo, como quanto ao
número de livros que podem ser emprestados simultaneamente não parece existir
nenhum empecilho significativo ao acesso dos usuários à biblioteca.
Em suma, os empecilhos ao empréstimo de livros são poucos e se resumem a
não garantia de acesso universal por parte de algumas bibliotecas e à exigência de
documentação para realizar os empréstimos. Esse último empecilho não pode ser visto
apenas como um problema, posto que esse controle ajuda a evitar perdas no acervo. O
grande impedimento ao acesso dos usuários ao acervo é a dificuldade na busca.
Com um acervo amplo e diferenciado, o difícil para o usuário parece ser
identificar o livro de seu interesse. Uma vez identificado, parece não existir grandes
restrições ao empréstimo.

Indicador sintético da amplitude e acessibilidade ao acervo

Até o momento nessa seção, tratamos primordialmente dos valores médios para
o conjunto das bibliotecas investigadas. Entretanto, a magnitude do acervo e o acesso a
ele variam de forma acentuada entre as bibliotecas. Com vistas a identificar quais
bibliotecas têm maior acervo e garantem melhor acesso a ele, construímos um indicador
sintético. Medidas da variedade e composição do acervo não serão consideradas, uma
vez que existe informação disponível apenas para uma reduzida proporção das
bibliotecas. Insistir na inclusão dessas medidas faria com que o indicador sintético só
pudesse ser obtido para um subconjunto muito pequeno de bibliotecas.
A tabela 10 apresenta a construção do indicador sintético de qualidade do
acervo. Duas dimensões são consideradas: a amplitude do acervo, por um lado, e o
acesso ao acervo, por outro. O indicador para a amplitude do acervo é apenas uma
transformação do número de livros no acervo. Já o acesso é formado por duas subdimensões: identificação do livro de interesse e o empréstimo. A identificação do livro
de interesse, por sua vez, se desdobra em: tecnologia disponível e acesso direto do
usuário.
Medidas sintéticas para cada sub-dimensão são obtidas pela média aritmética
dos indicadores que a compõem. As dimensões são formadas pela média das subdimensões. O indicador sintético global é obtido pela média simples das duas
dimensões. Como o número de indicadores em cada dimensão é diferenciado, o peso
final de cada uma é igualmente diferenciado.
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Tabela 10: Índice sintético para qualidade do acervo das Bibliotecas Comunitárias
São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

Total

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,1

0,3

É possível fazer busca por meio de fichas de catalogação

0,3

0,7

0,2

0,1

0,4

É possível fazer busca por meio de fichas de catalogação
por autor, assunto e título

0,1

0,4

0,1

0,0

0,2

É possível fazer busca por meio do computador

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

O usuário tem acesso direto as fichas de catalogação

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

O usuário tem acesso a busca por meio do computador

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

O usuário tem acesso as estantes

1,0

0,8

0,9

1,0

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Biblioteca faz empréstimo

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Biblioteca faz empréstimo a todas as pessoas da comunidade

0,8

0,9

1,0

1,0

0,9

Empresta livro por ao menos uma semana

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

Permite prorrogar o empréstimo

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Empresta pelo menos dois livros por usuário

0,9

0,6

0,7

0,7

0,7

Componentes/subcomponente/indicador
Indicador sintético
Amplitude do acervo
Tamanho do acervo
Acesso ao acervo
Identificação do livro de interesse
Tecnologia disponível

Acesso direto do usuário

Empréstimo do livro identificado

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A ordenação das bibliotecas segundo esse indicador sintético da qualidade do
acervo é apresentada nos gráficos 1a e 1b. Note que independente do corte geográfico
ou dentro e fora de escolas, o desempenho dos municípios não difere muito. Segundo
esses dois critérios de localização, Alagoinha (PE), Bezerros (PE), e Bonito (RJ)
despontam com os melhores indicadores. Já Lagoa dos Gatos (PE), Teixeira de Freitas
(BA) e Rio Formoso (PE) apresentam os acervos mais precários.

Gráfico 1a: Indicador sintético - Acervo das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 1b: Indicador sintético - Acervo das bibliotecas segundo a localização dentro ou
fora de escolas
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No que se refere ao tamanho do acervo, o Sudeste tem grande vantagem (veja
gráficos 2a e 2b). Mas as bibliotecas de Conceição da Barra (BA), Alagoinha (BA) e
Altinho (PE) e Bonito (PE) estão muito bem colocadas. Todas as piores colocadas são
de Pernambuco. Já na comparação dentro e fora das escolas, as bibliotecas fora das
escolas têm normalmente um acervo maior.

Gráfico 2a: Amplitude do acervo das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 2b: Amplitude do acervo das bibliotecas segundo a localização dentro ou fora de
escolas
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Os gráficos 3a e 3b apresentam a ordenação das bibliotecas segundo a medida
sintética de acesso ao acervo (média de identificação do livro de interesse e
empréstimo). As bibliotecas localizadas em Bezerros (PE), Estância Turística de
Salesópolis (SP) e Novo Horizonte (SP) são aquelas com melhores condições de acesso.
No outro extremo, temos as bibliotecas de Casinhas (PE), Salvador (BA) e Rio Formoso
(PE) com as piores condições.

Gráfico 3a: Acesso ao acervo das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 3b: Acesso ao acervo das bibliotecas segundo a localização dentro ou fora de
escolas
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Vale ressaltar que as duas bibliotecas com melhor desempenho global têm por
detrás vantagens diferenciadas. Alagoinha se destaca por maior amplitude do acervo e
Bezerros por garantir melhor acesso ao usuário.
Na comparação entre bibliotecas dentro e fora de escolas, vimos que as
bibliotecas fora das escolas, têm menor vantagem em termos de amplitude do acervo e
maior no que se refere ao acesso a ele. Dessa maneira, encontramos que as bibliotecas
em escolas do projeto replicam o tradicional vício de apresentar empecilhos ao acesso
direto dos usuários ao acervo.
Em termos regionais, os resultados obtidos indicam que embora as bibliotecas
nas três regiões estudadas apresentem o mesmo desempenho global, a vantagem de
Pernambuco está em amplitude do acervo e acesso direto do usuário. Já as bibliotecas
da Bahia estão melhores em termos de identificação dos livros.

Considerações adicionais

Com um acervo amplo e diferenciado, o difícil para o usuário parece ser
identificar o livro de seu interesse. Uma vez identificado, parecem não existir grandes
restrições ao empréstimo. Os problemas para identificar os livros vêm da
impossibilidade de busca mesmo por meio de fichas de catalogação. Sistemas
informatizados são muito raros e quando há fichas de catalogação, essas estão
organizadas apenas por assunto.
79

1.2.1 Acervo

Um problema adicional que deveria ser visto com cuidado é o fato de que
algumas (poucas) bibliotecas não garantem acesso universal, o que vai contra um dos
princípios mais importantes do projeto.
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1.2.2. Variedade de atividades
As Bibliotecas Comunitárias não se limitam apenas a ser um espaço para atender
as demandas pré-existentes por leitura da comunidade por meio de consultas e
empréstimos de livros. O projeto tem um objetivo maior de também promover,
mobilizar e estimular a comunidade em torno da leitura.
Nesse sentido, a avaliação da qualidade dos serviços oferecidos pela biblioteca
não pode restringir-se à disponibilidade de livros e às condições de acesso ao acervo.
Deve também levar em conta as atividades oferecidas com o objetivo de estimular a
leitura na comunidade, o que será tratado na presente seção.
A análise de tais atividades levará em consideração três aspectos: (a) o quão
amplo é o leque de atividades ofertadas, (b) a freqüência com que elas ocorrem e (c) a
conveniência de horários.

Amplitude do leque de atividades
Na Pesquisa “Infra-Estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias” investigamos o papel de cada uma na promoção de 14 tipos de
atividades, as quais podem ser organizadas em cinco grandes grupos de acordo com
seus objetivos: (a.1) promoção da leitura ou escrita, (a.2) estímulo à leitura, (a.3)
promoção da arte, (a.4) estímulo à cultura e a arte, (a.5) serviços de utilidade pública
(veja tabela 1).

Tabela 1: Atividades realizadas pela Biblioteca
Porcentagem de Bibliotecas que realizam:
Promoção da leitura ou da escrita

Valor

69

Oficina de leitura

33

Sarais de poesia

28

Concurso de redação

52

Estímulo à leitura

76

"Promoção de Leitura"

59

Contadores de histórias

52

Debates sobre autores e livros

22

Promoção de arte

31

Oficinas de arte

30

Oficinas de material reciclado

11

Estímulo à cultura e a arte

69

Feiras e eventos culturais

44

Exposições

48

Palestras

22

Exibiçãos de filmes, vídeos ou documentários

41

Serviços de utilidade pública

19

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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As atividades de promoção da leitura ou escrita requerem que os participantes
efetivamente leiam ou escrevam. Podem assumir tipicamente a forma de uma oficina de
leitura, um sarau de poesias ou um concurso de redação. Embora mais da metade das
bibliotecas declarem promover concursos de redação, menos da metade organizam
oficinas de leitura. Esse parece um desvio grave em relação aos propósitos do projeto,
uma vez que, a princípio, todas as bibliotecas deveriam ter um promotor de leitura
ativamente envolvido neste tipo de atividade.
Já as atividades de estímulo à leitura são aquelas que, embora não requeiram que
os participantes leiam ou tenham lido determinadas obras, os incentivam a adquirir o
hábito de leitura através de debates e eventos sobre os livros disponíveis e seus autores.
Essas atividades englobam os contadores de histórias, a promoção de leitura, e os
debates sobre autores e livros. Cerca de 70% das bibliotecas investigadas promovem
alguma atividade dessa natureza. O fato de 30% das bibliotecas não promoverem esse
tipo de atividade também não é satisfatório de acordo com os propósitos do projeto.
Visando promover a arte na comunidade e também atrair a atenção para a
biblioteca, o projeto incentiva a realização de oficinas de arte, como as de material
reciclado, por exemplo. Essas atividades se caracterizam pela participação ativa dos
usuários na produção de objetos de arte. Entre as bibliotecas investigadas, apenas pouco
mais de 30% realizam atividades de tal natureza, o que indica uma certa dificuldade,
talvez pela falta de recursos humanos ou de material de consumo necessário.
Além de buscar atrair a comunidade oferecendo atividades de produção artística,
as bibliotecas deveriam estimular a cultura em geral promovendo eventos culturais e
artísticos, como feiras, exposições, palestras, exibição de filmes etc. Neste caso, a
comunidade não produz, mas é atraída às bibliotecas para participar. A porcentagem de
bibliotecas que promovem este tipo de atividade mostrou-se elevada (70%). Resta
verificar porque as bibliotecas têm maior capacidade ou preferência por essas atividades
e não pelas oficinas de arte. Seria essa preferência um reflexo da demanda da
comunidade? Ou será que esta opção resulta da maior facilidade de obter patrocinadores
para feiras e exposições do que para oficinas de arte? Ou simplesmente reflete o fato das
oficinas de arte requererem recursos humanos com maior qualificação, ao contrário dos
eventos artísticos e culturais?
Por fim, as bibliotecas devem oferecer serviços de utilidade pública, prestando
um importante serviço comunitário e também elevando sua atratividade. Embora este
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tipo de atividade seja extremamente recomendável, apenas 20% das bibliotecas as
oferecem.

Freqüência das atividades

Uma avaliação da variedade de atividades promovidas por uma biblioteca não
pode se limitar a indicadores de se a biblioteca promove ou não um dado tipo de
atividade. É necessário também avaliar com que freqüência as atividades são
promovidas.
A tabela 2a apresenta a freqüência mensal com que cada uma das atividades é
realizada. De acordo com essa tabela, as bibliotecas do projeto declaram realizar em
média 13 atividades por mês e, portanto, mais de uma atividade a cada dois dias úteis, o
que demonstra que a freqüência de atividades promovidas pelas bibliotecas do projeto é
extremamente elevada. A tabela 2b apresenta a freqüência mensal das atividades entre
apenas as bibliotecas que realizam a atividade.

Tabela 2a: Frequência mensal das
atividades realizadas no universo de
todas as bibliotecas
Indicadores
Promoção da leitura ou da escrita

Total

2

Oficina de leitura

2

Sarais de poesia

0

Concurso de redação

0

Estímulo à leitura

6

"Promoção de Leitura"

3

Contadores de histórias

3

Debates sobre autores e livros

0

Promoção de arte

1

Oficinas de arte

1

Oficinas de material reciclado

0

Estímulo à cultura e a arte

2

Feiras e eventos culturais

1

Exposições

0

Palestras

0

Exibiçãos de filmes, vídeos ou
documentários

1

Serviços de utilidade pública

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.
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Tabela 2b: Frequência mensal das
atividades realizadas no universo das que
realizam a atividade
Indicadores
Promoção da leitura ou da escrita

Total

3

Oficina de leitura

5

Sarais de poesia

1

Concurso de redação

0

Estímulo à leitura

8

"Promoção de Leitura"

5

Contadores de histórias

5

Debates sobre autores e livros

1

Promoção de arte

3

Oficinas de arte

3

Oficinas de material reciclado

1

Estímulo à cultura e a arte

4

Feiras e eventos culturais

2

Exposições

0

Palestras

0

Exibiçãos de filmes, vídeos ou
documentários

3

Serviços de utilidade pública

10

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Como as atividades promovidas têm importância variável em termos de seu
impacto sobre os hábitos de leitura e o protagonismo, resta saber em que as bibliotecas
vêm concentrando maior atenção.
As atividades de promoção e estímulo à leitura representam cerca de 60% de
todas as atividades promovidas pelas bibliotecas, o que vai de acordo com a missão
estabelecida pelo projeto (veja tabela 3). Entretanto, vale notar que mais atenção vem
sendo dada ao incentivo do que à promoção da leitura: 43% das atividades promovidas
pelas bibliotecas são de incentivo à leitura e apenas 23% propriamente voltadas para a
promoção da leitura.
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Tabela 3: Distribuição das atividades por
tipo
Indicadores

Total

Porcentagem do total de atividades que
são de:
Promoção da leitura ou da escrita

23

Oficina de leitura

11

Sarais de poesia

4

Concurso de redação
Estímulo à leitura

8
43

"Promoção de Leitura"

20

Contadores de histórias

20

Debates sobre autores e livros

3

Promoção de arte

6

Oficinas de arte

6

Oficinas de material reciclado
Estímulo à cultura e a arte

0
19

Feiras e eventos culturais

6

Exposições

2

Palestras

1

Exibiçãos de filmes, vídeos ou
documentários
Serviços de utilidade pública
Número médio de atividades no mês

10
9
13

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Veja também que 70% das bibliotecas executavam alguma atividade de
promoção da leitura e 76% executavam alguma atividade de incentivo à leitura (veja
tabela 1).
A situação é mais preocupante quando a freqüência com que as atividades são
executadas é levada em consideração (veja tabela 2a). Enquanto as bibliotecas
investigadas realizam em média duas atividades relacionadas à promoção da leitura por
mês, quase seis atividades voltadas ao incentivo à leitura por mês são realizadas.
Cerca de ¼ das atividades realizadas pela biblioteca são voltadas para a
promoção e incentivo à cultura e arte (veja tabela 3). Como no caso da leitura, essas
atividades se centram muito mais na participação da comunidade como expectadora do
que como produtora. Por exemplo, oficinas de arte e material reciclado respondem por
apenas 6% das atividades promovidas pela biblioteca, enquanto que exibições de filmes,
exposições e atividades similares respondem por quase 20% (veja tabela 3).
Da mesma forma, 25% das bibliotecas realizam atividades de estímulo à cultura
local (como exposições, exibições de filmes, etc.) e, em média, são realizadas 2,5
atividades dessa natureza por mês (veja tabelas 1 e 2a). Atividades voltadas para
efetivamente promover a participação dos usuários na produção artística, como as
85

1.2.2 Variedade de Atividades

oficinas de arte e de material reciclado, são realizadas em média apenas uma vez ao mês
e ocorrem em apenas 30% das bibliotecas (veja tabela 1).
Por fim, vale ressaltar que apesar de apenas 20% das bibliotecas proverem
alguma forma de serviço de utilidade pública, esses são ofertados, em média, quase duas
vezes ao mês. Se considerarmos apenas as bibliotecas que oferecem este tipo de serviço,
encontramos que quase 10 atividades desta natureza são realizadas a cada mês (veja
tabela 2b).
Assim, encontramos uma grande polarização das bibliotecas no projeto em
termos de oferta de atividades. Em algumas, as atividades são realizadas várias vezes no
mês e em outras, nunca são realizadas. Na medida em que as atividades forem de grande
utilidade para a comunidade e não requererem recursos humanos com qualificação
particular e também na medida em que forem muito importantes para aproximar a
comunidade da biblioteca, seria aconselhável promover mais trocas de experiências
entre bibliotecas.

Conveniência do horário

A clientela da biblioteca pode ser dividida em dois grandes grupos. De um lado,
temos a comunidade escolar formada pelos professores e demais funcionários da escola,
alunos e pais. Para este grupo, via de regra, a melhor opção seria atividades diurnas. Por
outro lado, temos os usuários de fora da comunidade escolar, que, em geral, trabalham e
têm tradicionalmente preferência por atividades culturais no período noturno.
Assim, para que uma biblioteca possa atender aos dois públicos de forma
adequada, ela deveria oferecer atividades tanto no período diurno como noturno. A
tabela 4 revela que cerca de ¾ das atividades promovidas pelas bibliotecas não são
oferecidas à noite e mais de 70% das bibliotecas têm menos de ¼ de suas atividades
realizadas à noite. Não há dúvida, portanto, que as atividades promovidas se direcionam
muito mais para a comunidade escolar, crianças e jovens, que não trabalham, do que
propriamente para os usuários fora da comunidade escolar.
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Tabela 4: Atividades da Biblioteca realizadas
no período da noite
Indicadores
Porcentagem de atividades realizadas no
período da:
Manhã

Total

Manhã ou tarde

21
23
27

Noite

24

Tarde

Porcentagem de Bibliotecas que realizam no
período da noite¹:
Promoção da leitura ou da escrita

28

Oficina de leitura

12

Sarais de poesia

17

Concurso de redação

30

Oficinas de leitura ou sarais

20

Oficinas de leitura ou sarais ou concurso de
redação

28

Estímulo à leitura

19

"Promoção de Leitura"

19

Contadores de histórias

13

Debates sobre autores e livros
Clube do idoso
Contadores de histórias ou promoção de leitura
ou debates sobre autores e livros
Promoção de arte

7
0
19
6

Oficinas de arte

5

Oficinas de material reciclado

4

Oficinas de arte ou oficinas de material reciclado

6

Estímulo à cultura e a arte

22

Feiras e eventos culturais

17

Exposições

20

Palestras
Exibiçãos de filmes, vídeos ou documentários
Feiras ou exposições ou palestras, ou exibições
de filmes
Serviços de utilidade pública

9
6
22
0

Porcentagem de Bibliotecas em que são
oferecidas no período da noite:
Mais de 1/4 das atividades

28

Mais de 1/3 das atividades

20

Mais de 1/2 das atividades

11

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Foram consideradas apenas as bibliotecas que responderam alguma atividade e o
turno.

Corroborando tal fato, temos que cerca de 70% das atividades de promoção,
incentivo à leitura e atividades de promoção cultural não ocorrem durante a noite.
Surpreendente é que 70% de atividades como feiras, exposições e exibições de filmes,
também não ocorrem durante a noite, embora sejam de particular interesse da
comunidade não escolar.
Em suma, talvez por deficiências no próprio horário de funcionamento da
biblioteca ou talvez por um premeditado foco nas necessidades da comunidade escolar,
as bibliotecas do projeto acabam centrando a maior parte de suas atividades no período
diurno.
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Indicador sintético da variedade de atividades da biblioteca

Nessa subseção apresentamos um indicador sintético para comparar as
Bibliotecas Comunitárias em termos da variedade de atividades promovidas.
Buscaremos responder a perguntas como quais bibliotecas promovem atividades de
maior importância? Como a intensidade e variedade das atividades promovidas variam
regionalmente e entre bibliotecas dentro e fora de escolas?
Visando superar a multi-dimensionalidade do problema e desta forma
possibilitar a ordenação de bibliotecas e grupos de bibliotecas, construímos um
indicador sintético que nada mais é do que uma média ponderada das freqüências com
que cada atividade é realizada, onde os pesos refletem sua relativa importância. A tabela
5 apresenta os pesos atribuídos a cada uma das 14 atividades investigadas e a tabela 6
traz o índice sintético calculado.

Tabela 5: Indicador Sintético de Variedade - Peso das
atividades
Atividades

Pesos

Oficina de leitura

3

Contadores de histórias

2

"Promoção de Leitura"

3

Sarais de poesia

2

Debates sobre autores e livros

3

Concurso de redação

2

Oficinas de arte

1

Oficinas de material reciclado

1

Feiras e eventos culturais

1

Exposições

1

Palestras

1

Exibiçãos de filmes, vídeos ou documentários

1

Clube do idoso

2

Serviços de utilidade pública

1

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Tabela 6: Índice sintético para variedade das atividades das Bibliotecas Comunitárias
São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

15

28

37

25

29

Oficina de leitura / clube de leitura

1,2

0,6

3,5

2,8

1,8

Contadores de história

2,2

0,9

4,9

2,2

2,7

Promoção de leitura

1,5

3,3

3,6

1,8

2,9

Sarais de poesia / conto

0,0

0,2

0,6

0,2

0,3

Debates sobre autores e livros

0,0

0,4

0,5

0,1

0,3

Concurso de redação

0,0

0,1

0,4

0,1

0,2

Oficinas de arte

0,6

1,7

0,3

0,0

0,9

Oficinas de material reciclado

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

Feiras e eventos culturais (Fortalecimento da cultura local)

2,2

1,1

0,1

1,8

1,0

Exposições

0,1

0,1

0,4

0,1

0,2

Palestras de interesse da comunidade

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Exibição de filmes / vídeos / documentários

1,2

1,8

0,6

0,5

1,2

Clube do idoso

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Serviços de utilidade pública (informações sobre como retirar
documentos de identidade, CPF, etc.

0,0

4,5

0,0

2,7

1,7

Componentes/subcomponente/indicador
Indicador sintético

Total

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A ordenação das bibliotecas investigadas segundo este indicador sintético de
variedade das atividades promovidas pela biblioteca é apresentada no gráfico 1.
Conforme este gráfico revela, as bibliotecas de Altinho e Recife, ambas em
Pernambuco, são aquelas com maior variedade e freqüência de atividades. No outro
extremo temos as bibliotecas de Saubara e Camocim de São Félix com as piores
condições.

Gráfico 1: Indicador sintético da variedade de atividades das bibliotecas segundo a
unidade da federação
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De fato, a tabela 6 revela que a freqüência e amplitude das atividades
promovidas tendem a ser nitidamente melhores nas bibliotecas em Pernambuco e piores
no Sudeste. Este resultado é de grande importância para a gestão, pois ele demonstra
que nem sempre acesso a mais recursos e melhores insumos leva a provisão de serviços
de melhor qualidade. De fato, como vimos anteriormente, as bibliotecas na região
Sudeste são, sem sombra de dúvidas, as melhores aparelhadas, com um número maior
de funcionários e melhor qualificados. No entanto, as bibliotecas no Nordeste (tanto na
Bahia como em Pernambuco) são capazes de promover um leque mais amplo de
atividades e com maior freqüência. Em suma, a disponibilidade de recursos é
importante, mas não é tudo.
A comparação entre bibliotecas escolares e aquelas localizadas fora das escolas
revela que as localizadas fora das escolas têm um desempenho muito melhor (veja
gráfico 2).

Gráfico 2: Indicador sintético da variedade de atividades das bibliotecas segundo a
localização dentro ou fora de escolas
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Essa evidência pode estar indicando que as bibliotecas em escola desempenham
tradicionalmente as funções de consulta e empréstimos de livros, sem se preocupar tanto
em atrair a comunidade (mesmo a comunidade escola) para a biblioteca. Partem do
pressuposto de que a demanda por leitura existe e que basta manter um bom acervo para
que as pessoas efetivamente leiam.
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Considerações adicionais

Em primeiro lugar, deve-se prestar atenção na priorização por parte das
bibliotecas de atividades onde os usuários mais assistem do que produzem. Dado o
objetivo do projeto de promover o protagonismo local, essa linha de atuação pode ser
um desvio importante.
Além disso, encontramos uma grande polarização das bibliotecas em termos de
oferta de atividades: algumas realizam atividades com freqüência, outras não realizam
nunca. A recomendação é promover mais intensamente a troca de experiências entre
bibliotecas.
Em terceiro lugar está a concentração da oferta de atividades no período diurno,
o que talvez reflita deficiências no próprio horário de funcionamento da biblioteca ou
ainda um premeditado foco nas necessidades da comunidade escolar.
Por fim, como foi mencionado na introdução dessa seção, a disponibilidade de
recursos é importante, mas não é tudo. As bibliotecas na região Sudeste são as que têm
mais e melhores insumos. Contudo, em termos de atividades, as bibliotecas no Nordeste
(tanto na Bahia como em Pernambuco) são capazes de promover um leque mais amplo
de atividades e com maior freqüência.
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1.2.3. Adequação

Uma maior adequação dos serviços às necessidades dos usuários eleva sua
atratividade e aumenta a demanda por ele. Quando bons serviços são amplamente
utilizados, o impacto aparece.
De acordo com o senso comum, adequação é antônimo de insuficiente. Por
exemplo, diz-se que a infra-estrutura da biblioteca é adequada, quando o prédio se
encontra em boas condições, o espaço disponível é capaz de abrigar todo acervo ou o
ambiente (iluminação, ventilação e barulho) é de boa qualidade. Assim, um serviço é
adequado quando tem uma qualidade mínima.
Em sentido mais estrito, a adequação é uma característica relativa: entre dois
serviços de mesma qualidade, o mais adequado é aquele que por seu desenho atende
melhor às especificidades da clientela. Nesse caso, adequado é sinônimo de bem
adaptado às necessidades dos usuários e, portanto, é um conceito relativo que envolve
uma comparação entre dois serviços de mesmo custo ou mesma qualidade. Segundo
essa noção, adequação é uma característica adicional de um serviço, complementar à
qualidade, acessibilidade e disponibilidade.
Na medida em que o impacto depende das peculiaridades nas preferências dos
usuários, um serviço mais adequado a tais peculiaridades terá maior impacto. Ao
mesmo tempo, o impacto de um serviço depende do tipo de necessidade dos usuários,
logo um serviço melhor direcionado para tais necessidades também deverá ser mais
eficaz.
Portanto, nesse sentido estrito, a adequação de um serviço forma, junto com sua
qualidade e acessibilidade, uma trinca de características fundamentais que determinam
seu grau de utilização e eficácia. Nas seções anteriores, investigamos a qualidade das
bibliotecas do projeto. Na presente seção, nos voltaremos para o grau de adequação dos
serviços e na seguinte, para o grau de acessibilidade do mesmo.
Ao contrário da qualidade e acessibilidade que, em grande medida, podem ser
definidas em termos absolutos, qualquer tentativa de avaliar o grau de adequação no
sentido estrito deve ser feita de forma relativa, considerando as características dos
usuários. A avaliação da adequação requer o conhecimento não só das peculiaridades
dos potenciais beneficiários, como também sobre qual deve ser o melhor desenho para
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atendê-los. Não é, portanto, surpreendente, que toda avaliação de adequação seja mais
limitada.
Nessa seção buscamos avaliar alguns aspectos do grau de adequação das
bibliotecas do projeto em relação às necessidades das comunidades que atendem. Como
esta avaliação depende de informações sobre peculiaridades dos usuários, ela se limitará
a tratar de apenas quatro das inúmeras dimensões que poderiam ser avaliadas. As
dimensões a serem investigadas são: (a) horário de funcionamento, (b) formação
profissional dos funcionários, (c) divulgação e participação da comunidade e (d) acervo.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento de uma biblioteca pode ser considerado inadequado
quando não está bem adaptado às necessidades locais, por exemplo, quando a biblioteca
funciona em horários em que não existe procura e deixa de funcionar em horários de
elevada demanda. Com base nas informações disponíveis, podemos estimar o número
de quinzenas e de horas semanais que a biblioteca funcionou sem procura e que
poderiam ser remanejadas para outras quinzenas no ano e horários na semana em que
existiria grande demanda e nenhuma oferta.
As possibilidades de realocação ao longo do ano são mínimas. Como as
bibliotecas tipicamente ficam abertas durante todo o ano, exceto uma quinzena, as
possibilidades de realocação do tempo são limitadas (veja tabela 1). Em apenas 2% das
bibliotecas seria possível ajustar o período de funcionamento ao longo do ano para
melhor adequá-lo às necessidades das comunidades atendidas (veja o indicador: têm
demanda em uma quinzena que não funciona).

Tabela 1: Funcionamento no ano
Indicadores

Valor

Número médio de quinzenas por ano que a s
Bibliotecas:
Funcionam

23

Não funcionam mas deveriam funcionar

0,0

Funcionam mas não deveriam funcionar

0,2

Que fecham no máximo uma quinzena por ano

74

Que fecham no máximo duas quinzenas por ano

87

Que têm demanda numa quinzena que não
funciona

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.
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Já as possibilidades de rearranjo no interior da semana são maiores (veja tabela
2). Cerca de 20% das bibliotecas não atendem à demanda e funcionam em horários sem
procura. A inadequação é particularmente acentuada com relação aos horários noturnos.
De fato 20% das bibliotecas têm horários diurnos nos quais não há procura e horários
noturnos em que há procura, mas o serviço não está em funcionamento. A necessidade
de transladar horários de funcionamento durante a semana por horários durante o final
de semana é menor, embora também seja visível. Cerca de 2% das bibliotecas
funcionam durante a semana em horários sem procura e deixam de funcionar em
horários no final de semana em que há uma elevada procura.

Tabela 2: Adequação do horário de funcionamento
da Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem das Bibliotecas que:
Não atendem a demanda e funcionam em horários sem
procura

21

Têm algum horário que não precisaria funcionar e precisa
expandir o horário de atendimento à noite

4

Têm algum horário que não precisaria funcionar e precisa
expandir o horário de atendimento durante o final de
semana

6

Têm horários diurnos em que não há procura e horários
noturnos que precisariam funcionar
Funcionam em horários sem procura durante a semana e
deixam de funcionar em horários no final de semana com
procura

20

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Vale ressaltar que esses resultados devem estar subestimando o grau de
inadequação, uma vez que, idealmente, o que se deveria estimar seria o número de horas
que a comunidade gostaria de remanejar. Assim, mesmo em horários em que há alguma
demanda, seria preferível remanejar caso existisse grande demanda em algum outro
horário.
Evidências adicionais da limitada oferta de atividades à noite podem ser
encontradas na tabela 3. Embora uma distribuição uniforme das atividades ao longo do
dia devesse levar a que 1/3 das atividades fossem realizadas à noite, apenas cerca de ¼
das atividades realizadas ocorrem nesse turno. Além disso, tem-se que apenas 20% das
bibliotecas oferecem pelo menos 1/3 das suas atividades à noite e pouco mais de 10%
oferecem metade das atividades que realizam também nesse turno.
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Tabela 3: Atividades da Biblioteca realizadas no
período da noite
Indicadores
Porcentagem de atividades realizadas no período
da:
Manhã

Total

Manhã ou tarde

21
23
27

Noite

24

Tarde

Porcentagem de Bibliotecas que realizam no
período da noite:
Oficina de leitura

12

Contadores de histórias

13

"Promoção de Leitura"

19

Sarais de poesia

17

Debates sobre autores e livros
Concurso de redação
Oficinas de arte
Oficinas de material reciclado

7
30
5
4

Feiras e eventos culturais

17

Exposições

20

Palestras

9

Exibiçãos de filmes, vídeos ou documentários

6

Clube do idoso

0

Serviços de utilidade pública

0

Incentivo à leitura e à escrita

28

Promoção de leitura

19

Promoção de arte

6
22

Incentivos a atividades artísticas locais
Porcentagem de Bibliotecas em que são
oferecidas no período da noite:
Mais de 1/4 das atividades

28

Mais de 1/3 das atividades

20

Mais de 1/2 das atividades

11

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Como diversas atividades são realizadas tanto no período noturno como diurno,
nada impede que uma atividade realizada no período noturno também seja realizada no
período diurno. Assim, embora 76% das atividades não sejam realizadas no período
noturno, mais de 20% das atividades identificadas ocorrem no período diurno.
A incidência no período noturno não é a mesma para todos os tipos de atividade.
Os serviços de utilidade pública, por exemplo, nunca são oferecidos à noite, o que pode
representar uma importante fonte de inadequação para aqueles que trabalham durante o
dia. Surpreendente também é o fato de que exibições de filmes, vídeo e documentários
raramente ocorrerem no período noturno. É importante, entretanto, ressaltar que uma
parcela importante dos eventos de promoção e incentivo à leitura também não ocorre à
noite. De fato, 19% das atividades de promoção da leitura e escrita e 12% das atividades
de incentivo à leitura ocorrem nesse turno.
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Formação profissional dos funcionários

Tanto o acervo como a formação profissional são insumos particularmente
custosos e, por isso, é importante que estejam o mais adequado possível às
peculiaridades locais.
Especificamente no caso da formação profissional oferecida aos funcionários,
essa deve ser a mais fácil de ser absorvida dada a educação formal dos alunos e a mais
útil, dada as tarefas e funções que irão efetivamente desempenhar.
A análise dos cursos de formação profissional revela um nível de inadequação
significativo. Mais de 15% dos funcionários que realizaram algum curso de formação
profissional declararam que não utilizam nenhum dos conteúdos ensinados em seu diaa-dia (veja tabela 4). Entre os diversos conteúdos ministrados, os menos utilizados são
aqueles ligados à informatização das bibliotecas. De 1/3 a 1/2 dos funcionários com
alguma formação nesse conteúdo declararam não utilizá-lo. Não é evidente, entretanto,
se esta fonte de inadequação se deve a deficiências na formação dos funcionários (que
torna difícil para eles a aprendizagem dos conteúdos) ou se a fonte da inadequação é a
falta de equipamentos e aplicativos na biblioteca (que torna inviável a aplicação dos
conteúdos ensinados).

96

1.2.3.Adequação

Tabela 4: Não utilização do conteúdo ensinado entre
os funcionários que fizeram algum curso
Indicadores

Total

Porcentagem de funcionários que fizeram algum curso
que não utilizam um dado conteúdo ensinado:
Registrar e catalogar o acervo

22

Conservar o acervo

16

Ampliar o acervo

23

Controlar empréstimos e devolução de livros

14

Orientar o usuário

15

Noções sobre literatura infantil e juvenil

16

Desenvolver prática de leitura

25

Desenvolver escrita

24

Informática básica

33

Programa de informatização do acervo

46

Gerenciamento da biblioteca

24

Gerenciamento do espaço físico

16

Planejamento de atividades

35

Sensibilizar a comunidade para biblioteca

26

Captar recursos e parceiros

59

Identificar as atividades procuradas pela comunidade

48

Porcentagem de funcionários que não utilizam nenhum
conteúdo entre os que fizeram algum curso

17

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento
e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: O universo corresponde ao funcionários que fizeram algum curso no qual tiveram um dado
conteúdo ensinado. Para cada conteúdo ensinado foi perguntado se ele utiliza aquele conteúdo no
seu dia-a-dia.

Também pouco utilizados são os conteúdos ligados à gestão, planejamento,
captação de recursos e mobilização da comunidade. Neste caso, é difícil imaginar que
os funcionários tivessem dificuldades em assimilar os conteúdos ou que a falta do
material necessário para sua utilização tenha sido um impedimento. Embora as causas
desta baixa utilização sejam discutíveis, o mais provável é que decorra de uma
combinação de falta de pessoal (que traz falta de tempo) com falta de percepção da
utilidade. Não se pode, no entanto, descartar a possibilidade da inadequação decorrer da
efetiva baixa utilidade prática dos conteúdos ministrados.
Provavelmente, devido ao interesse imediato, cerca de 85% dos funcionários que
realizaram cursos de formação com conteúdos ligados diretamente à gestão do acervo e
ao atendimento aos usuários declararam que utilizam o que aprenderam em seu dia-adia.
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O surpreendente é a baixa utilização dos conteúdos relacionados ao registro e
catalogação do acervo. Essa é certamente uma habilidade central ao bom funcionamento
da biblioteca e mais de 20% dos funcionários que fizeram cursos com este conteúdo
declararam que não o utilizam. Sua pouca utilização revela deficiências na formação
básica dos funcionários, que podem estar dificultando tal assimilação.
Entretanto, de importância ainda maior é a constatação da incapacidade destes
cursos de superar as possíveis deficiências daqueles que deles participam.
Conforme vimos na seção 1, as informações disponíveis também permitem
contrastar o grau de utilização dos conteúdos e, portanto, o grau de adequação dos
cursos ministrados pela FNLIJ com o dos demais cursos. Embora, a princípio, se
esperasse que o grau de utilização e adequação fosse mais elevado para os cursos da
FNLIJ, os resultados encontrados apontam na direção contrária (veja tabela 5).
Enquanto menos de 18% dos que fizeram um curso não ministrado pela FNLIJ não
utilizam o conteúdo ensinado no dia-a-dia, dentre os que fizeram um curso da FNLIJ, ¼
não utiliza o que aprendeu no dia-a-dia.

Tabela 5: Utilização do conteúdo ensinado entre os
funcionários que fizeram o curso da FNLIJ
Curso da FNLIJ

Outro
curso

Registrar e catalogar o acervo

68

96

Conservar o acervo

76

96

Ampliar o acervo

75

89

Controlar empréstimos e devolução de livros

78

100

Orientar o usuário

77

100

Noções sobre literatura infantil e juvenil

78

90

Desenvolver prática de leitura

71

82

Desenvolver escrita

71
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Indicadores
Porcentagem de funcionários que fizeram o
curso que utilizam um dado conteúdo
ensinado¹:

.

67

Programa de informatização do acervo

56

60

Gerenciamento da biblioteca

70

100

Gerenciamento do espaço físico

79

100

Planejamento de atividades

66

70

Sensibilizar a comunidade para biblioteca

71

83

Captar recursos e parceiros

42

44

Identificar as atividades procuradas pela
comunidade

45

73

Informática básica

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Nota 1: O universo corresponde ao funcionários que fizeram o curso no qual tiveram um dado conteúdo
ensinado. Para cada conteúdo ensinado foi perguntado se ele utiliza aquele conteúdo no seu dia-a-dia.

98

1.2.3.Adequação

Participação da comunidade

Existem diversos indicadores apontando que a participação dos membros adultos
da sociedade que não fazem parte da comunidade escolar6 é limitada. Por exemplo, mais
de 25% das atividades promovidas pelas bibliotecas são exclusivas para membros da
comunidade escolar e 47% das atividades contam com a participação de alunos (veja
tabela 6).
Além disso, tem-se que em apenas 11% das bibliotecas, os idosos constituem o
grupo que mais participa e em 2% são os adultos. Em apenas 11% das bibliotecas, os
grupos que mais participam não são alunos e professores.

Tabela 6: Distribuição das Bibliotecas
Comunitárias segundo o grupo etário e a
categoria ocupacional que mais atendeu no
último mês1
Grupos
Crianças de 0-6 anos

Porcentagem

-

Crianças de 7 a 14 anos

67

Jovens de 15 a 24 anos

22

Adultos de 25 a 64 anos

2

Idosos com 65 anos ou mais

9

Estudantes

89

Professores

-

Outros trabalhadores

-

Aposentados

-

Outros inativos

11

Porcentagem das atividades que são
exclusivas para a comunidade escolar

27

Porcentagem das atividades que conta
com alunos

47

Porcentagem bibliotecas que divulgam
suas atividades na comunidade

81

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

Nota 1: Apenas entre aquelas com registro de usuários por idade, que são 45 bibliotecas.

6

Neste estudo, entendemos Comunidade Escolar, aquela que é formada pelos seguintes membros: alunos,
pais de alunos, professores e funcionários da escola.
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Esta baixa participação dos membros que não fazem parte da comunidade
escolar pode ter três potenciais explicações: ou este grupo tem pouca informação sobre
o horário e conteúdo destas atividades; ou existe pouco interesse do grupo nas
atividades promovidas pela biblioteca; ou as atividades programadas, seja pelo conteúdo
ou horário, não se adequam as suas necessidades e interesses.
As opções são certamente mais complementares que substitutas. A primeira
possibilidade encontra alguma evidência na constatação de que quase 20% das
bibliotecas sequer divulgam suas atividades na comunidade e certamente boa parte dos
restantes 80% não fazem uma divulgação realmente ampla (veja tabela 6). Assim, em
parte, a participação limitada da comunidade pode ser atribuída à falta de informação,
posto que o processo de divulgação é posse. Parte, entretanto, se deve seguramente ao
maior interesse da comunidade escolar nas atividades da biblioteca. Este maior interesse
deve levar a um ciclo vicioso. Na medida em que são os membros da comunidade
escolar os mais interessados, as atividades são desenhadas com conteúdos e horários
mais adequados a eles, levando a que os demais membros da comunidade percam ainda
mais seu interesse em participar. O resultado final é uma biblioteca voltada para a
comunidade escolar, pouco adaptada e pouco direcionada para atender as necessidades e
interesses dos demais membros da comunidade.
Em suma, a comunidade não escolar participa em menor intensidade das
atividades da biblioteca em parte porque tem efetivamente menor interesse, mas
também porque as atividades oferecidas são menos adequadas as suas necessidades,
horários, e conteúdos de interesse. Com vistas a quebrar este círculo vicioso é
fundamental que as bibliotecas do projeto sejam pró-ativas na busca por oferecer e
divulgar amplamente atividades mais bem adequadas aos interesses da comunidade não
escolar.

Acervo

Em duas bibliotecas com mesmo tamanho de acervo, uma pode ter um grau de
utilização muito maior do que outra, simplesmente porque está mais adequada às
necessidades e interesses locais. O projeto tem uma preocupação explícita com a
adequação do acervo às necessidades locais, já que reserva 30% do acervo inicialmente
doado para seleção local.
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Com vistas a obter uma medida do grau de adequação do acervo das bibliotecas
do projeto, contrastamos a composição deste acervo por assunto com a distribuição dos
empréstimos por assunto. Como vimos antes, o acervo das bibliotecas investigadas é
fortemente concentrado em obras de literatura geral e em particular em literatura
infanto-juvenil. De fato, mais da metade do acervo concentra estes dois assuntos.
Quando analisamos a composição das consultas, encontramos uma concentração
ainda maior nesses dois assuntos. Eles respondem por mais de 80% dos livros
emprestados pela biblioteca (veja tabela 7). Em outras palavras, as comunidades
atendidas revelam ter interesses ainda maiores em literatura comparado com o número
de livros nestes assuntos disponíveis no acervo.

Tabela 7: Porcentagem de livros emprestados na
última semana e composição do acervo

Assuntos

Porcentagem de livros
Composição
emprestados na ultima
do acervo
semana

Obras Gerais, Informática

0

5

Filosofia

1

2

Religião

2

1

Ciências Sociais

0

6

Línguas/Linguagem

0

3

Ciências Naturais

1

4

Tecnologia

1

2

Periódicos

3

4

Enciclopédias

1

3

Dicionários

2

2

31

38

8

7

49

16

Artes

1

2

Necessidades Especiais

0

0

Educação Ambiental/Meioambiente

0

1

Literatura
História
Literatura Infanto-juvenil

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre
Infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: O universo considerou quem respondeu algum valor em pelo
menos um tipo de classificação.

Dada a elevada utilização da biblioteca por jovens e adolescentes, não chega a
ser surpreendente o fato de que metade dos livros emprestados refere-se à literatura
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infanto-juvenil, embora apenas 16% do acervo seja formado por livros nesse assunto. É
importante ressaltar que para nenhum outro assunto, a procura é tão mais elevada que a
oferta.
Este último resultado revela dois lados da inadequação. Uma vez que os
horários, a divulgação e as atividades privilegiam os jovens estudantes, a participação
deste grupo entre os usuários torna-se tão elevada que o acervo de literatura infantojuvenil acaba se tornando pequeno. Assim, a sobre-adequação do local, horário e
atividades às peculiaridades dos jovens, por um lado estimula a sua participação e limita
a participação dos adultos, por outro lado, como a formação do acervo é mais
balanceada, ele fica em alguma medida inadequado dado o elevado interesse deste
grupo por obras de literatura infanto-juvenil.
Em outras palavras, como a adequação dos serviços oferecidos a um grupo
estimula sua participação e a adequação é multidimensional, é necessário que o grau de
adequação seja homogêneo ao longo de todas as dimensões. Caso contrário, sobreadequação em uma dimensão poderá gerar sub-adequação em outra.

Indicador sintético

Para comparar as bibliotecas também em termos de adequação dos serviços
oferecidos, construímos um indicador sintético com as quatro dimensões analisadas
acima: (a) horário de funcionamento, (b) formação profissional, (c) participação
balanceada dos diversos grupos da comunidade e (d) acervo. Os indicadores utilizados
para representar cada uma destas dimensões encontram-se na tabela 8.
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Tabela 8: Índice sintético de adequação das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso
São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

Total

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Quando o mínimo entre o número de horas a mais que precisaria
funcionar a noite e o número total de horas que não precisaria
funcionar porque não existe procura é maior que zero

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

Quando o mínimo entre o número de horas a mais que precisaria
funcionar no final de semana e o número total de horas que não
precisaria funcionar porque não existe procura é maior que zero.

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

Porcentagem das atividades oferecidas que são oferecidas no turno
noturno

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Componentes/subcomponente/indicador
Indicador sintético
Horário

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Proporção dos bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores
de leitura que fizeram algum curso que declararam que utilizam
algum conteúdo no seu dia-a-dia

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Proporção dos conteúdos ensinados, em algum curso realizado por
bibliotecários, auxilares de biblioteca ou promotores, que são
utilizados

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Formação profissional

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Proporção das atividades oferecidas que a comunidade participa

0,4

0,3

0,4

0,2

0,4

Proporção dos usuários que são adultos ou idosos

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Proporção dos usuários que são: outros trabalhadores, aposentados
e outros inativos.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

-

0,1

0,2

0,2

0,2

-

0,1

0,2

Participação da comunidade

Acervo
Módulo da diferença entre a proporção do acervo formado por livros
de literatura¹ e a proporção dos empréstimos² de obras de literatura¹

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota1: Incluindo literatura infanto-juvenil.
Nota2: Média entre os livros emprestados na última semana e os livros emprestados no último mês.

As bibliotecas no geral têm grau de adequação igualmente baixo. As do Sudeste
levam vantagem em horário e são tão boas quanto as da Bahia em termos de
participação da comunidade e acervo. Pernambuco está sempre em desvantagem nas
dimensões.
Os gráficos 1 e 2 apresentam o índice sintético de adequação para cada
biblioteca, sendo que no gráfico 1, elas estão classificadas de acordo com a unidade da
federação a que pertencem e no gráfico 2, segundo a localização dentro ou fora de
escolas.
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Gráfico 1: Indicador sintético: Adequação das bibliotecas segundo as unidades da
federação
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Gráfico 2: Indicador sintético: Adequação das bibliotecas segundo a localização dentro
ou fora de escolas
MASCOTE
ITAGUAI
CASINHAS
CAMACAR
VASSOURAS
MOGI - TAIAÇUPEBA
CARAVELAS
ALAGOINHA
RECIFE
NATIVIDADE DA SERRA
BIRITIBA MIRIM
ALAMBARI
NOVO HORIZONTE
ARCOVERDE
MANARI
SAUBARA
MAUA
VENTUROSA
CATURAMA
PEDRA
MUCURI
EST TURIST SALESOPOLIS
ALAGOINHAS
SALVADOR
MARACAS
BEZERROS
CALCADO
SAIRE
CARAIBAS
BUIQUE
ALTINHO
GRANITO
QUIXABEIRA
BOA NOVA
RUY BARBOSA
TEIXEIRA DE FREITAS
SUZANO
TRINDADE
BOM CONSELHO
LAGOA DOS GATOS
CAMOCIN DE SAO FELIX
SAO MIGUEL ARCANJO
MUCURI
BONITO
CONCEICAO DA BARRA
LAGOA DO CARRO
MOGI DAS CRUZES
PIRAI DO NORTE
ITATINGA
MAIRIPORA
SAO LUIZ DO PARAITINGA
NOVA VICOSA
ALCOBACA
RIO FORMOSO

Dentro da escola
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Fora da escola
30

32

34

36

38

O ranking segundo a unidade da federação é bastante misturado e não dá
vantagem à região alguma. Em primeiro lugar, com melhor desempenho em adequação
está a biblioteca de Mascote, na Bahia. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente,
estão Itaguaí (no Sudeste) e Casinhas (em Pernambuco).
No que se refere ao funcionamento dentro ou fora de escolas, as bibliotecas fora
das escolas parecem estar mais adequadas às necessidades locais.
Os gráficos 3 a 6 apresentam os resultados por biblioteca para cada uma das
quatro dimensões que compõem o indicador sintético de adequação.
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Gráfico 3: Horário das bibliotecas segundo a unidade da federação
ITAGUAI
VASSOURAS
MASCOTE
MOGI - TAIAÇUPEBA
ALAMBARI
MARACAS
NOVO HORIZONTE
MANARI
ALAGOINHA
CAMACAR
BEZERROS
RUY BARBOSA
SAIRE
LAGOA DO CARRO
TRINDADE
BUIQUE
PEDRA
BOM CONSELHO
CALCADO
RECIFE
CONCEICAO DA BARRA
BIRITIBA MIRIM
NATIVIDADE DA SERRA
MAUA
MUCURI
ALAGOINHAS
GRANITO
ARCOVERDE
VENTUROSA
ALTINHO
BONITO
CASINHAS
SAO MIGUEL ARCANJO
ITATINGA
SUZANO
MOGI DAS CRUZES
EST TURIST
SAO LUIZ DO PARAITINGA
MAIRIPORA
SALVADOR
CARAIBAS
BOA NOVA
CATURAMA
NOVA VICOSA
QUIXABEIRA
MUCURI
CARAVELAS
ALCOBACA
TEIXEIRA DE FREITAS
PIRAI DO NORTE
SAUBARA
CAMOCIN DE SAO FELIX
LAGOA DOS GATOS
RIO FORMOSO

Bahia
0

2

4

6

8

Pernambuco

Sudeste

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

Gráfico 4: Formação profissional das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 5: Participação da comunidade nas bibliotecas segundo a unidade da federação
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Gráfico 6: Acervo das bibliotecas segundo a unidade da federação
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Os resultados indicam que a vantagem de Mascote e Itaguaí está inteiramente no
horário de funcionamento. Já Casinhas possui bons resultados em participação da
comunidade. Curiosamente, parece que quanto mais adequada é a biblioteca em uma
dimensão, menos adequada é nas outras.
Do ponto de vista regional, a tabela 8 mostra que as bibliotecas, em geral, têm
grau de adequação baixo, sendo que as do Sudeste levam vantagem em horário de
funcionamento e são tão boas quanto as da Bahia em termos de participação da
comunidade e acervo. As bibliotecas em Pernambuco são mais homogêneas em todas as
dimensões. Note que os valores para todas as sub-dimensões e também o valor para o
índice sintético nesse estado é sempre igual a 0,1.

Considerações adicionais

Um dos principais problemas de adequação no funcionamento das bibliotecas
diz respeito ao horário noturno. Existe significativa demanda por tal período não
atendida pelas bibliotecas. Curiosamente, atividades que tradicionalmente seriam mais
demandadas por pessoas de fora da comunidade escolar, como exibição de filmes,
vídeos e documentários raramente ocorrem à noite. O mesmo é verdade para os serviços
de utilidade pública.
Também existe inadequação em termos do conteúdo ensino nos cursos de
formação de pessoal. Muitos que fizeram capacitação em informatização, não a
utilizam. Em parte, essa inadequação pode refletir a falta de equipamentos. Mais
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preocupante é a não utilização de conteúdos como registro e catalogação do acervo, que
pode demonstrar falta de capacidade dos funcionários de aprender ou falta de
valorização dessas atividades. Um curso de formação continuada, de novo, é
recomendado.
Por fim, vimos que os jovens constituem o grupo etário que mais freqüenta as
bibliotecas. Horários e atividades estão adequados às preferências deles. Se nessas
dimensões, o serviço parece adequado aos jovens, no que se refere ao acervo,
dificuldades acabam sendo criadas. Embora, uma parcela muito significativa do acervo
dessas bibliotecas seja composta por literatura infanto-juvenil, esse acervo especializado
se torna pequeno frente a massiva demanda dos jovens. Assim, dado que uma dimensão
interfere na outra, é preciso equilibrá-las melhor.
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2. Acessibilidade
Para que os serviços tenham impacto, é preciso que a comunidade os utilizem. A
utilização, por sua vez, requer boas condições de acesso, além da percepção dos
usuários de que o serviço é útil. Nesse estudo, não temos informações que nos permitam
conhecer a percepção da comunidade sobre a utilidade dos serviços, mas podemos aferir
o grau de acessibilidade das bibliotecas e também seu grau de utilização por parte dos
usuários ( esse último tema será tratado na próxima seção).
A acessibilidade é uma característica multidimensional. Neste estudo, a partir
das informações disponibilizadas pela pesquisa de campo “Pesquisa infra-estrutura,
funcionamento e gestão das bibliotecas comunitárias” nos blocos 2, 4, 7, 13, 15, 16 e
18, fomos capazes de analisar cinco dimensões da acessibilidade: (a) facilidade de
acesso ao local da biblioteca; (b) facilidade de acesso à biblioteca uma vez no local; (c)
conveniência do horário de funcionamento; (d) facilidade de acesso ao acervo; (e)
informação sobre as atividades promovidas pela biblioteca e identificação da mesma.

2.1. Acesso ao local da biblioteca
Uma biblioteca distante ou situada em local de difícil acesso eleva os custos de
deslocamento para os usuários, prejudicando assim sua utilização. A facilidade de
acesso ao local da biblioteca, por sua vez, pode ser avaliada segundo dois aspectos: (a.1)
proximidade da comunidade e (a.2) a existência de obstáculos ao longo do percurso.
Com vistas a avaliar o quão distantes estão as bibliotecas das comunidades que
pretendem atender, estimamos a porcentagem das bibliotecas que se encontram a menos
de 15 minutos do centro da comunidade ou da escola mais próxima (veja tabela 1). Esta
tabela revela que apenas 4% delas ficam a mais de 15 minutos de uma escola e que
menos de ¼ fica a mais de 15 minutos do centro da comunidade. Entretanto, mais da
metade das bibliotecas distantes do centro da comunidade (13% do total) estão a mais
de 1 hora do centro7.

7

Este é o caso das bibliotecas Domingos Mucuge, Jorge Amado, Cora Bastos Guedes, Doutor Fernando
Sá Miranda e de Caraíbas localizadas na Bahia, e Hilda Lobo e Irmã Eudóxia situadas em Pernambuco.
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Tabela 1: Distância das Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem das bibliotecas localizadas a menos de 15
minutos:
Do centro residencial da principal comunidade

77

Da escola pública mais próxima ou dentro de escola

96

Porcentagem das bibliotecas localizadas a menos de 30
minutos:
Do centro residencial da principal comunidade

85

Da escola pública mais próxima ou dentro de escola

98

Porcentagem das bibliotecas localizadas a mais de 1 hora:
Do centro residencial da principal comunidade

13

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Quanto aos obstáculos no percurso, investigamos a existência de ladeira
íngreme, acesso limitado pela chuva e trajeto perigoso à noite (veja tabela 2). Cerca de
quase 60% das bibliotecas enfrentam alguma destas dificuldades no trajeto.
Cabe destacar que aproximadamente metade das bibliotecas tem alguma
limitação de acesso, seja porque se localizam a mais de 30 minutos do centro da
comunidade ou porque tem um ou mais obstáculos no trajeto.

Tabela 2: Dificuldades no trajeto até a Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem das bibliotecas:
Localizadas a mais de 30 minutos da comunidade ou com ladeira
íngrime ou com acesso difícil com chuva ou com alagado no trajeto ou
perigoso à noite

48

Com ladeira íngrime no trajeto ou com acesso difícil quando chove ou
com alagado no trajeto ou perigoso à noite

59

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Existe evidência de má localização de grande parte das bibliotecas do projeto.
Mais uma vez, assim como na análise da disponibilidade de espaço, resta saber se, no
momento em que a biblioteca foi instalada, existiam disponíveis melhores opções de
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localização. De toda forma, maiores esforços talvez devam ser dedicados à escolha do
local de funcionamento das futuras bibliotecas8.

2.2. Acesso dentro do prédio onde funciona a biblioteca
O acesso físico a uma biblioteca, entretanto, não significa apenas chegar até ela.
Bibliotecas com escadas e sem rampas para deficientes podem dificultar o acesso de
pessoas idosas ou com necessidades especiais. Conforme indicado na tabela 3, para
chegar a 17% das bibliotecas é preciso subir escada com mais de 5 degraus. Além disso,
cerca de 60% das bibliotecas não possuem rampa para o acesso de cadeira de rodas em
todos os seus ambientes, e em 40% delas falta espaço interno suficiente para a
circulação dos cadeirantes. Note que quase 80% das bibliotecas não possuem banheiro
acessível a pessoas com necessidades especiais.
Em suma, a vasta maioria das bibliotecas não é acessível para cadeirantes e
algumas têm localização que dificulta o acesso dos idosos.

Tabela 3: Dificuldades no acesso ao inteiror das
Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas:
Com escada com mais de 5 degraus

17

Sem rampa de acesso para cadeira de rodas em todos os
ambientes

61

Sem banheiro adaptado para usuários em cadeira de rodas

79

Sem espaço para circulação de cadeira de rodas

43

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sustentabilidade das Bibliotecas Comunitárias
Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Uma limitação adicional para o acesso à biblioteca é a exigência de
documentação tanto na entrada no prédio, como para o cadastro de usuário. Felizmente,
como sugere a tabela 4, apenas duas das 54 bibliotecas investigadas (4%) exigem
documentos na entrada. Todavia, 90% das bibliotecas requerem documentos dos
usuários para seu cadastro, já que esta é condição necessária para o empréstimo de
8

As bibliotecas de Piraí do Norte, Ruy Barbosa, Boa Nova e Caraíbas, todas na Bahia, estão há uma hora
ou mais do centro da comunidade que atendem. Em Pernambuco, duas bibliotecas estão nessa situação:
Rio Formoso e Bezerros.
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livros. Cabe ressaltar que 60% do total das bibliotecas exigem tanto carteira de
identidade como comprovante de residência. Logo, embora a exigência de
documentação seja importante para a preservação do acervo, este requerimento
seguramente reduz o acesso de alguns segmentos da comunidade à biblioteca.

Tabela 4: Exigência de documentação dos
usuários
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que:
Exigem documentos na portaria

96

Exigem documentos do usuário para preenchimento do
cadastro

89

Exigem documento de identificação e comprovante de
residência para preenchimento do cadastro

59

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

2.3. Divulgação
Tão importante quanto o fácil acesso físico à biblioteca é a divulgação do local
em que esta se encontra e das atividades que são promovidas. Apenas pouco mais da
metade das bibliotecas investigadas apresentam placa de identificação visível na entrada
(vide tabela 5). Esta é uma forma importante de divulgação da existência da biblioteca
comunitária e uma medida de fácil adoção, pois pode ser feita sem qualquer necessidade
de apoio externo. Além disso, nem todas as bibliotecas (80%) divulgam as atividades
que promovem na comunidade. Novamente esta é uma limitação que poderia facilmente
ser superada com recursos locais e que poderá elevar o grau de utilização das
bibliotecas.
Tabela 5: Identificação e divulgação das
Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem das bibliotecas:
Com placa visível

57

Porcentagem das bibliotecas que divulgam atividades
na comunidade

81

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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2.4.Conveniência do horário de funcionamento
O horário de funcionamento das bibliotecas é também um aspecto fundamental
de sua acessibilidade. Uma biblioteca que fica aberta ao público poucas horas durante a
semana e em horários inconvenientes terá necessariamente grau de utilização limitado.
Conforme indica a tabela 6, as bibliotecas do projeto estão abertas praticamente durante
todo o ano9. De fato, quase 75% das bibliotecas fecham no máximo uma quinzena por
ano e quase 90% no máximo um mês por ano. De maior importância é o fato de que
apenas 2% das bibliotecas têm demanda em uma quinzena que não funciona.

Tabela 6: Meses do ano de funcionamento das
Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas:
Que fecham no máximo uma quinzena por ano

74

Que fecham no máximo duas quinzenas por ano

87

Que têm demanda numa quinzena que não funciona

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

O horário de funcionamento das bibliotecas durante a semana também se
apresenta como satisfatório. As bibliotecas operam em média 53 horas por semana, com
cerca de 55% das bibliotecas funcionando pelo menos 40 horas por semana. À noite, as
bibliotecas abrem em média 8 horas por semana, sendo que cerca de 40% delas têm um
funcionamento noturno de mais de 4 horas por semana. O funcionamento nos finais de
semana, no entanto, é bastante limitado: abrem nesses dias em média 0,2 hora por
semana, sendo que apenas 4% das bibliotecas apresentam essa disponibilidade.

9

Os indicadores referentes às quinzenas de funcionamento das bibliotecas foram construídos a partir de
informações do Bloco 4 da Pesquisa Infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias. Nesse bloco, é pedido que se marque um X nas quinzenas do ano em que a biblioteca
entrevistada está aberta. Portanto, a ausência do X pode significar tanto que não funcionam, como
também ausência de resposta. Dado a não observação de registros sobre recusa de resposta a esse quesito
e dado o ótimo nível técnico dos entrevistadores, interpretaremos sempre que a ausência do X
corresponde às quinzenas em que a biblioteca entrevistada não funciona.
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Tabela 7: Horas de funcionamento da Biblioteca
Indicadores

Total

Número médio de horas de funcionamento da Biblioteca
Por semana

53

À noite por semana (entre todas as bibliotecas)

8

À noite por semana (entre as que abrem à noite)

18

Em finais de semana (entre todas as bibliotecas)

0,2

Em finais de semana (entre as que abrem em finais de
semana)

5

Porcentagem de bibliotecas:
Que funcionam mais de 40 horas por semana

56

Que funcionam mais de 4 horas por semana durante a
noite

41

Que funcionam durande o fim de semana

4

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Para 65% das bibliotecas o horário de funcionamento atende à demanda.
Contudo, existe uma percepção de que as bibliotecas deveriam funcionar semanalmente
mais 3,6 horas, sendo mais da metade dessas horas, no período noturno. Já a procura por
funcionamento extra nos finais de semana chega a aproximadamente 5 horas. Assim,
para que a utilização das bibliotecas seja mais intensa, a evidência aponta a necessidade
de expandir a oferta de serviços à noite e nos finais de semana. Esta expansão inclusive
pode servir para modificar um pouco o perfil da demanda, na medida em que permitirá
que uma proporção maior de pessoas adultas de fora da comunidade escolar também
tenha condições de utilizar a biblioteca e participar das atividades por ela promovidas.

Tabela 8: Adequação do horário de funcionamento da
Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem das Bibliotecas que atendem a demanda

65

Número de horas adicionais que precisariam funcionar

3,6

Número de horas noturnas adicionais que precisariam
funcionar

2,3

Número de horas em final de semana adicionais que
precisariam funcionar

4,9

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Além da amplitude do horário de funcionamento, é importante verificar se todos
os membros da comunidade têm igual acesso à biblioteca em todos os horários de
funcionamento. A tabela 8 revela que em apenas 7% das bibliotecas investigadas, os
estudantes da escola em que a biblioteca se encontra têm acesso prioritário.

2.5. Acesso ao acervo
A avaliação da acessibilidade de uma biblioteca não pode, entretanto, se limitar
ao acesso físico e à disponibilidade de horários. É necessário também levar em
consideração as condições de acesso ao acervo, seja apenas para consulta ou para
empréstimo. Neste aspecto, a situação das bibliotecas parece precária (veja tabela 9).
Conforme vimos na seção 1.2.1, apenas em pouco mais de 40% das bibliotecas é
possível fazer busca por meio de fichas catalográficas e só na metade destas bibliotecas
se pode fazer a busca por assunto, autor e título. A busca informatizada é feita em ¼ das
bibliotecas, sendo possível a pesquisa por autor, título e assunto em 17% delas.
Quanto ao acesso aos usuários, destaca-se o fato de que em menos de 10% das
bibliotecas investigadas, os usuários têm acesso direto às fichas catalográficas e
somente em 4%, têm acesso a um programa de busca informatizado. No entanto, em
90% das bibliotecas os usuários têm acesso direto às estantes.
As condições de acesso para usuários com necessidades especiais são precárias.
Em 14% das bibliotecas, as fichas catalográficas estão em local e altura acessíveis às
pessoas com necessidades especiais. Além disso, em apenas 2% das bibliotecas existe
algum funcionário que se comunica em LIBRAS.
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Tabela 9: Consulta ao acervo das Bibliotecas
Indicadores

Total

Fichas catalográficas
Porcentagem de Bibliotecas que permitem fazer busca no acervo por meio de:
Fichas catalográficas

41

Fichas catalográficas assunto, autor e título da obra

20

Fichas catalográficas por assunto ou autor ou título da obra

22

Busca informatizada
Porcentagem de Bibliotecas que permitem fazer busca no acervo por meio de:
Programa informatizado

26

Programa informatizado por assunto, autor e título da obra

17

Acesso dos usuários
Porcentagem de Bibliotecas em que os usuarios têm acesso a:

7

Fichas catalográficas
Programa de busca informatizado

4

As estantes

89

Acesso dos usuários com necessidades especiais
Porcentagem de Bibliotecas com:
Algum funcionário capaz de se comunicar em LIBRAS

2

Fichas de catalográficas acessíveis às pessoas com necessidades especiais

14

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Em conjunto estes indicadores apontam severas limitações no sistema de busca e
no

acesso

dos

usuários

ao

sistema

existente

e

daí

ao

próprio

acervo.

Surpreendentemente, a despeito das limitações, apenas 15% das bibliotecas declaram
que a forma de consulta não satisfaz às necessidades dos seus usuários e somente 7%
declaram que a forma de consulta não satisfaz as necessidades dos seus usuários por
inadequação do atendimento (veja tabela 10).

Tabela 10: Adequação do sistema de consulta ao
acervo
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que o sistema de consulta:
Atende às necessidades dos usuários

85

Não atende às necessidades dos usuários por inadequação do
atendimento

7

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Esses indicadores talvez não devam ser interpretados como sinônimos de alto
grau de acessibilidade ao acervo. Parece muito mais um reflexo das baixas expectativas
dos responsáveis pela biblioteca quanto à demanda de seus usuários e também das
baixas expectativas dos usuários com relação ao tipo de serviço que poderiam receber.
Como a função central de uma biblioteca é o empréstimo de livros, de pouco
adiantaria o acesso ao catálogo se a comunidade não pudesse tomar emprestados os
livros disponíveis. No universo de bibliotecas comunitárias investigadas, praticamente
todas fazem empréstimos de livros, e menos de 10% não emprestam seus livros para
qualquer pessoa (veja tabela 11). Além disso, em mais de 91% das bibliotecas é
permitido ficar com o livro emprestado por pelo menos uma semana, 4% permitem
prorrogar o empréstimo e cerca de 70% permitem tomar emprestado mais de um livro a
cada vez.

Tabela 11: Empréstimo de livros
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que:
Fazem empréstimo de livros
Qualquer pessoa pode pegar livro emprestado
Não emprestam livro por mais de 6 dias
Emprestam no máximo 1 livro por vez
Permitem prorrogar o empréstimo de livros

100
91
9
30
4

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

2.6. Indicadores sintéticos da acessibilidade
Até o momento analisamos apenas o grau médio de acessibilidade para o
universo de bibliotecas investigadas. O grau de acessibilidade, entretanto, varia de
forma acentuada entre bibliotecas. Dada a natureza multidimensional da acessibilidade,
procuramos construir um índice sintético que permita ordenar as bibliotecas segundo
seu grau de acessibilidade. Este índice é composto de cinco dimensões: (a) acesso ao
local da biblioteca; (b) acesso local à biblioteca e conhecimento das atividades
promovidas pela biblioteca; (c) disponibilidade e adequação do horário de
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funcionamento; (d) acesso ao acervo e às atividades e (e) exigência de documentação e
divulgação.
A tabela 12 apresenta a construção deste índice sintético. Medidas sintéticas para
cada dimensão são obtidas ponderando-se os indicadores dentro de cada dimensão de
forma igual. O indicador sintético global é obtido pela média simples das cinco medidas
assim obtidas.
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Tabela 12: Índice de qualidade das condições de acessibilidade das Bibliotecas Comunitárias
São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

Total

Indicador sintético

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

Acesso físico

0,9

0,8

0,9

0,8

0,8

0,9

0,7

0,9

0,9

0,8

0,9

0,7

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Não tem alagado

1,0

0,95

1,0

1,0

0,98

Acesso quando chove

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

0,9

0,8

0,9

0,9

0,7

0,9

0,7

0,6

0,9

0,7

0,7

0,7

0,6

0,9

0,7

0,7

Acesso local

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

Escadas

0,9

0,8

0,9

0,7
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0,9
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0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Tem rampa de acesso para deficientes

0,5

0,3

0,4

0,3

0,4

Fichas ao alcance

0,1

0,3

0,1

0,0

0,1

Banheiro adequado para cadeira de rodas

0,3

0,1

0,3

0,4

0,2

Existem livros em Braile

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

Funcionários se comunicam em LIBRAS

0,1

0,0

0,0

0,0
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0,9
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0,0
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0,0
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0,0

0,05

0,0
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0,0

0,3

0,9
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0,0
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0,5

0,5

0,5
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0,3
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0,4
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0,3

Tem fichas de catalogação e o usuário tem acesso a elas

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Existe programa informatizado de busca e o usuário tem acesso a
ele

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Existe acesso dos usuários as estantes

1,0

0,8

0,9

1,0

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Faz empréstimo de livro

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Faz empréstimo para qualquer pessoa

0,8

0,9

1,0

1,0

0,9

Pode ficar com o livro pelo menos 7 dias

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

Pode prorrogar o empréstimo

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Pode tomar emprestado pelo menos 3 livros

0,4

0,2

0,3

0,2

0,3

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Não exige documento para entrar

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0

Não são exigidos documentos para o cadastro

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

0,7

0,7

0,5

0,7

Tem placa visível

0,5

0,6

0,6

0,3

0,6

Existe divulgação de atividades na comunidade

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

Componentes/subcomponente/indicador

Ladeira
Não tem ladeira
Alagado

Acesso adequado quando chove
Trajeto noturno
Trajeto não é perigoso durante a noite
Localização
Localizada a menos de 15 minutos do centro da comunidade

Não tem que subir escadas
Acesso à alunos
Todos (ou apenas alunos) tem acesso a biblioteca em todos os
horários
Acesso à deficientes

Horário
Dias de funcionamento
Só não funciona uma quinzena por ano
Horário
Funciona pelo menos 30 horas por semana
Funcionamento final de semana
Funciona pelo menos 4 horas em finais de semana
Funcionamento à noite
Funciona pelo menos 4 horas a noite
Acesso ao acervo e atividades
Acesso ao acervo

Empréstimo

Documentação e divulgação
Documentação

Divulgação

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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A ordenação destas bibliotecas segundo o índice de acessibilidade e cada um de
seus subíndices é apresentada nos gráficos a-f. Conforme estes gráficos revelam, as
bibliotecas pernambucanas de Venturosa e Granito são aquelas com maior grau de
acessibilidade. No outro extremo, temos as bibliotecas baianas de Piraí do Norte e
Salvador com os mais baixos graus de acessibilidade. Embora o desempenho global
médio das bibliotecas em Pernambuco seja igual ao das bibliotecas no Sudeste (0,7),
note que as cinco melhores bibliotecas, no que se refere às condições de acessibilidade,
estão em Pernambuco.

Gráfico 1a: Indicador sintético - Condições de acessibilidade das bibliotecas
segundo a unidade da federação - Absoluto
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Granito se destaca com um excelente resultado global, mas na dimensão “acesso
físico”, muitas outras bibliotecas estão em condições similares. Salvador, que tinha um
dos piores desempenhos ao nível global, em acesso físico aparece com um desempenho
melhor.Note que nessa dimensão, mais uma vez, o desempenho médio das bibliotecas
de Pernambuco e do Sudeste é similar, embora as melhores estejam em Pernambuco.
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Gráfico 1b: Acesso físico das bibliotecas segundo a unidade da federação - Absoluto
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Quanto ao acesso local, a ordenação as bibliotecas é praticamente um espelho do
que se observou com o índice global. Vale ressaltar que, para essa dimensão, a Bahia
não aprece em desvantagem. De fato, a média para as três regiões é a mesma (0,9).

Gráfico 1c: Acesso local das bibliotecas segundo a unidade da federação - Absoluto
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No que se refere ao horário de funcionamento, a biblioteca de Altinho salta
várias posições em relação ao seu desempenho global e desponta como a melhor.
Mascote e Vassouras, que não tinham os piores resultados globais, agora aparecem com
extrema desvantagem. Nessa dimensão, de novo Pernambuco se destaca positivamente e
surpreendentemente, o Sudeste aparece com desempenho pior.
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Gráfico 1d: Horário das bibliotecas segundo a unidade da federação - Absoluto
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Em relação ao acesso ao acervo, a ordenação das bibliotecas é semelhante ao
que se observou ao nível global. Contudo a média para esse sub-índice é bem mais
baixa que a média global. O resultado para todas as regiões é aproximadamente 0,5.
Por fim, quanto à exigência de documentação e divulgação, a biblioteca de
Estância Turística de Salesópolis salta várias posições comparado a sua situação com o
índice global. Mariporã, que segundo o índice global, tinha desempenho mediano, agora
desponta com um dos piores desempenhos.

Gráfico 1e: Acesso ao acervo e atividades das bibliotecas segundo a unidade da
federação - Absoluto
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Gráfico 1f: Documentação e divulgação das bibliotecas segundo a unidade da federação Absoluto
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O gráfico 2a apresenta o desempenho global para bibliotecas em escolas
comparado com o das bibliotecas fora das escolas. Note que as bibliotecas fora das
escolas aparecem com um desempenho muito superior.

Gráfico 2a: Condições de acessibilidade das bibliotecas segundo a localização dentro ou
fora de escolas - Relativo
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Observando os gráficos 2b-f, temos que a única dimensão em que o desempenho
das bibliotecas fora das escolas não é inquestionavelmente superior é quanto ao “acesso
ao acervo e atividades”.
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Gráfico 2b: Acesso físico das bibliotecas segundo a unidade da federação - Relativo
VENTUROSA
ARCOVERDE
ALAGOINHA
ALTINHO
MARACAS
CAMACAR
PEDRA
MOGI - TAIAÇUPEBA
ESTANCIA TURISTICA
SAO MIGUEL ARCANJO
BUIQUE
CAMOCIN DE SAO FELIX
LAGOA DOS GATOS
MUCURI
MANARI
NATIVIDADE DA SERRA
ALCOBACA
BOM CONSELHO
LAGOA DO CARRO
SUZANO
MAIRIPORA
BIRITIBA MIRIM
MUCURI
MASCOTE
ITATINGA
NOVO HORIZONTE
GRANITO
BONITO
CARAVELAS
CONCEICAO DA BARRA
TEIXEIRA DE FREITAS
CASINHAS
MAUA
ALAGOINHAS
RECIFE
NOVA VICOSA
ALAMBARI
CATURAMA
TRINDADE
VASSOURAS
CALCADO
RIO FORMOSO
SALVADOR
BEZERROS
SAO LUIZ DO
BOA NOVA
SAUBARA
ITAGUAI
SAIRE
MOGI DAS CRUZES
RUY BARBOSA
QUIXABEIRA
CARAIBAS
PIRAI DO NORTE

Dentro da escola
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Fora da escola
80

85

90

95

100

Gráfico 2c: Acesso local das bibliotecas segundo a unidade da federação - Relativo
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Gráfico 2d: Horário das bibliotecas segundo a unidade da federação - Relativo
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Gráfico 2e: Acesso ao acervo e atividades das bibliotecas segundo a unidade da
federação - Relativo
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Gráfico 2f: Documentação e divulgação das bibliotecas segundo a unidade da federação Relativo
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2.7. Considerações adicionais
Até então, vimos que existe evidência de má localização de grande parte das
bibliotecas do projeto, não só por causa da falta de espaço físico, mas principalmente
devido às más condições de acesso dentro do prédio e no trajeto até à biblioteca. Nesse
caso, é bem mais difícil imaginar que o problema possa ser atenuado com a dedicação
de recursos adicionais. Portanto, é imprescindível aumentar as exigências quanto à
escolha do local.
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A divulgação do local e das atividades da biblioteca são ações de fácil adoção e
podem ser levadas adiante sem qualquer apoio externo. Contudo, apenas pouco mais da
metade das bibliotecas investigadas apresentam placa de identificação visível na
entrada. Além disso, nem todas as bibliotecas (80%) divulgam as atividades que
promovem na comunidade. A solução envolve acompanhamento e conscientização dos
responsáveis locais sobre a importância dessas medidas.
No que se refere ao horário de funcionamento das bibliotecas durante a semana
parece que a maior restrição é o funcionamento nos finais de semana. Negociações com
as autoridades locais precisam explicitar melhor tal necessidade. Os custos envolvidos
nesse caso são apenas variáveis e deveriam ser de responsabilidade exclusiva do poder
local.
Por fim, a situação das bibliotecas quanto às condições de acesso ao acervo, seja
apenas para consulta ou para empréstimo, parece bastante precária. Em parte, a solução
envolve melhorar os recursos humanos para que os funcionários saibam catalogar as
obras e classificá-las por assunto, autor e título. Outra parte diz respeito à insuficiência
de material de consumo, como fichas de catalogação e etiquetas, o que novamente
retrata descaso local. Também requer um maior grau de informatização da busca e aí
sim os parceiros têm uma oportunidade para apoiar, tanto na disponibilização de
aplicativos computacionais e equipamentos, como na capacitação dos funcionários para
utilização desses recursos.
Vale ressaltar que em relação à acessibilidade, a situação das bibliotecas fora das
escolas é muito melhor do que as localizadas dentro das escolas. Assim, se a
acessibilidade for uma dimensão muito valorizada, existem evidências de que se deveria
priorizar a construção de novas bibliotecas fora das escolas.
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3. Grau de Utilização
Mesmo serviços de boa qualidade não poderão transformar a vida de seus
usuários quando esses não lhes derem uma chance. Portanto, para ter impacto, uma
biblioteca precisa ser utilizada pela comunidade.
Não é surpreendente que o desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) esteja muito mais relacionado ao uso do que à simples
disponibilidade de biblioteca na escola (veja gráfico 1).

Gráfico 1: Nota média do SAEB ao final do ensino fundamental
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A relação entre utilização e efetividade é de mão dupla. Por um lado, a utilização
depende da percepção de efetividade. Por outro, a utilização determina a efetividade.
Por melhores que sejam os serviços oferecidos por uma biblioteca, seu impacto será
sempre limitado se ela for pouco utilizada pela comunidade.
Assim, a demanda genuína da comunidade por biblioteca é o primeiro passo na
direção da sustentabilidade. Em um momento inicial, pode ser concebível que um
serviço seja mantido sem que exista uma demanda propriamente caracterizada, pois, em
alguns casos, a comunidade pode ter que aprender sobre a importância do serviço e sua
utilidade. Porém, apenas quando a comunidade está convencida da importância do
serviço, é que defenderá sua manutenção, contribuindo assim para a sustentabilidade do
projeto.
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Nessa seção, investigamos o quanto as Bibliotecas Comunitárias são
efetivamente utilizadas, tomando como base as informações dos blocos 13, 15 e 17 da
“Pesquisa Infra-Estrutura, Funcionamento e Gestão das Bibliotecas Comunitárias”.
Antes, contudo, é preciso enfatizar que a análise se viu obrigada a deixar de fora
13% das bibliotecas visitadas na Pesquisa por elas não terem registro de usuários. Entre
as que tinham registro, 20% não responderam a pergunta “quantos usuários tiveram na
última semana”. Ao final, pudemos contar com informações sobe usuários na última
semana para apenas 2/3 das bibliotecas investigadas. As informações sobre o número de
usuários no último mês e no último ano são ainda mais raras: 56% do total de
bibliotecas responderam sobre o número de usuários no último mês e apenas 26% no
último ano.

3.1. Freqüência geral de usuários
Embora o grau de utilização das bibliotecas varie de acordo com o tamanho do
acervo e a disponibilidade de pessoal para atendimento (veja gráficos 2 e 3), existe
evidência de baixa utilização ou ao menos de sub-utilização. Os pontos abaixo da linha
de tendência nos dois gráficos são bibliotecas com número de usuários no mês abaixo
do que seria esperado delas, dado seu acervo e sua disponibilidade de pessoal.

Gráfico 2: Relação entre número de usuários no mês e tamanho do acervo
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Gráfico 3: Relação entre número de usuários no mês e a disponibilidade de
funcionários
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O número de usuários na semana por dia útil é 25, portanto, cerca de 3 usuários
por hora (veja tabela 1). Com quatro funcionários em média, as bibliotecas do projeto
deveriam ser capazes de atender a mais de 3 usuários por hora.

Tabela 1: Frequência de usuários
Indicadores

Valor

Número mediano de usuários na
última
semana

126

mês

490

ano

5.122

Número mediano de usuários por
dia útil 1 na última
semana

25

mês

24

ano

20

Livros no acervo por usuário no
último mês

8,37

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre
infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Consideramos que cada semana possui 5 dias úteis, o mês possui
20 e o ano 260.

Com vistas a avaliar se o grau de utilização é limitado ou não, calculamos a
razão entre o número de livros no acervo e o volume típico de usuários em um mês
(veja tabela 1). Como o acervo mediano das bibliotecas analisadas é de 3,5 mil livros e
o número de usuários por mês é aproximadamente 500, encontramos uma relação de 8
livros no acervo por usuário/mês. Isso significa que para todos os livros da biblioteca
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serem utilizados ao longo de um mês, seria necessário que cada usuário retirasse 8
livros.
Também calculamos o número de livros por usuário no mês para um conjunto de
12 bibliotecas municipais para as quais encontramos informações disponíveis (veja
tabela 2). No caso dessas bibliotecas, para que todo o acervo fosse utilizado ao longo de
um mês, cada usuário necessitaria tomar emprestado menos de 6 livros. Portanto,
encontramos evidências de que o grau de utilização das bibliotecas comunitárias é
menos intenso.

Tabela 2: Freqüência de usuários em bibliotecas públicas

Estado

Município

Total do
acervo

Freqüência
semanal

Freqüência
mensal

Freqüência anual

Acervo/usuários
mês

Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande
do Sul

RS

Porto Alegre

180.000

583

2.333

27.992

77,2

Biblioteca Pública Municipal Professora
Tomires Moreira de Carvalho

PR

Maringá

9.783

925

3.700

44.400

2,64

Biblioteca Pública Municipal Professor Bento
Munhoz da Rocha

PR

Maringá

55.000

4.500

18.000

216.000

3,06

Biblioteca Pública Municipal Pioneiro Nilo
Gravena

PR

Maringá

10.627

2.250

9.000

108.000

1,18

Biblioteca Pública Municipal Pioneiro Manoel
Pereira Camacho Filho

PR

Maringá

10.186

500

2.000

24.000

5,09

Biblioteca Pública Municipal Professora Maria
Aparecida Cunha Soares

PR

Maringá

7.998

1.625

6.500

78.000

1,23

Biblioteca Pública Municipal Dr.Rafael Paes
de Barros

SP

Garça

33.367

1.044

4.176

50.110

7,99

Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda

AP

Macapá

55.000

4.167

16.667

200.000

3,30

Biblioteca Pública do Estado do Amazonas

AM

Manaus

153.580

1.458

5.833

70.000

26,3

Biblioteca Pública Governador Menezes
Pimentel

CE

Fortaleza

95.000

2.500

10.000

120.000

9,50

Biblioteca Pública do Estado de Roraima

RR

Boa Vista

35.000

1.875

7.500

90.000

4,67

SC

Jaraguá do
Sul

31.000

9.450

37.800

453.600

0,82

Biblioteca

Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa
Total/média

676.541

123.509

5,48

Uma medida adicional do grau de utilização pode ser obtida pelo contraste entre
o número de usuários e a população do município em que a biblioteca se encontra. A
mediana do número anual de usuários das bibliotecas analisadas foi estimada em 5,1 mil
e a população mediana dos municípios atendidos é de 121 mil, logo temos o equivalente
a 4% da população dos municípios visitando a biblioteca a cada ano (veja tabela 3).
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Tabela 3: Frequência anual como
porcentagem da população do município
Indicadores

Valor

Número mediano de usuário no ano

5.122

População mediana dos municípios atendidos

121.692

Razão entre a mediana de usuários no ano e a
população mediana dos municípios

4,21

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Segundo todos os indicadores gerais de freqüência de usuários às bibliotecas
comunitárias, existe evidência de baixa utilização.

3.2. Utilização para diferentes propósitos
Sabemos que um usuário pode ir à biblioteca comunitária simplesmente para
consultar livros, para pegar livros emprestados ou ainda para participar de atividades
culturais relacionadas à leitura. A tabela 4 traz o número mediano de usuários na última
semana para cada um dos propósitos.
O número de usuários que utiliza a biblioteca para consulta é muito similar ao
dos que tomam livros emprestados. Em ambos os casos, a mediana é próxima a 50
usuários por semana. Entretanto, o número de pessoas que buscam a biblioteca para
outras atividades é menor (cerca de 30 usuários por semana).
Vale ressaltar que um usuário pode em uma mesma visita utilizar diversos
serviços da biblioteca, por esse motivo, a soma dos usuários por tipo de serviço
procurado não necessariamente é igual ao total de usuários.
Tabela 4: Frequência segundo o
propósito
Indicadores

Valor

Número mediano de usuários na última
semana para:
consulta

54

empréstimo

46

outras atividades

30

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.
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3.2.1. Utilização para consultas e empréstimos
A cada semana, cerca de 90 livros são consultados e 45 são emprestados (veja
tabela 5). As estimativas do volume de empréstimos por mês e por ano são, em boa
medida, consistentes com a estimativa semanal: emprestam-se cerca de 200 livros por
mês e 3 mil por ano. Dado que o acervo de livros típico dessas bibliotecas é da ordem
de 3,5 mil e 45 livros são emprestados a cada semana, tem-se que, se todos os livros
tivessem a mesma propensão a serem emprestados, então cada um sairia da biblioteca a
cada 19 meses. Infelizmente, não temos informações sobre o funcionamento de outras
bibliotecas que possibilitem verificar se essa taxa de utilização do acervo das bibliotecas
comunitárias é satisfatória.

Tabela 5: Frequência de consultas e
empréstimos nas Bibliotecas
Comunitárias
Indicadores

Valor

Número mediano de:
Livros consultados a cada semana

87

Livros emprestados a cada semana

46

Livros emprestados a cada mês

194

Livros emprestados a cada ano

2.939

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.

Mesmo se a quantidade de pessoas da comunidade que pegam livros
emprestados não for significativa, podemos nos perguntar se ao menos cada um que vai
até a biblioteca sai de lá com muitos livros. As evidências mostram que o número
mediano de usuários para empréstimo por semana é igual o de livros emprestados
(ambos totalizam cerca de 45). Portanto, cada usuário pega emprestado por semana um
livro. As informações coletadas nos permitem ainda desagregar a quantidade de livros
emprestados segundo o assunto, conforme indica a tabela 6. Existe uma elevadíssima
concentração dos empréstimos na área de literatura infanto-juvenil e leitura. Do total de
livros emprestados na última semana, 80% pertenciam a esses grupos.
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Tabela 6: Distribuição dos empréstimos na
última semana por assunto nas Bibliotecas
Comunitárias
Atividades

Porcentagem

Obras gerais, Informática

0

Filosofia

1

Religião

2

Ciências Sociais

0

Línguas/Linguagem

0

Ciências Naturais

2

Tecnologia

0

Periódicos

4

Enciclopédias

1

Dicionários
Leitura (Poesia,Teatro,Romance,Conto)
História
Literatura infanto juvenil

1
52
7
28

Artes

1

Necessidaddes especiais

0

Educação Ambiental
Total

1
100

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

3.2.2. Utilização para outras atividades
Além da consulta e empréstimo de livros, a comunidade também participa de
diversas outras atividades promovidas pela biblioteca, como oficinas de leitura, sarais,
exibições etc. A tabela 7 indica que, a cada realização, entre 25 e 40 pessoas estão
presentes em atividades de oficinas de leitura, promoção de leitura, oficinas de arte,
oficinas de material reciclado, exposições de filmes e palestras. Entre 40 e 60 pessoas
participam de atividades de “contação de estórias”, sarais, debates sobre autores e
livros, concursos de redação e clube do idoso. Por fim, participam de feiras e
exposições, tipicamente de 250 a 300 pessoas.
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Tabela 7: Número mediano de participantes nas atividades das Bibliotecas
Comunitárias
Atividades

Número mediano
Número mediano
Frequência mensal
de participantes a
de participantes no
dos eventos
cada evento
mês

Oficinas de leitura/clube de leitura

28

2

51

Contadores de história

45

3

120

"Promoção de leitura"

31

3

88

Sarais de poesia/conto

60

0

18

Debates sobre autores e livros

55

0

17

Concurso de redação

48

0

8

Oficinas de arte

28

1

25

Oficinas de material reciclado

25

0

3

Feiras e eventos culturais(fortalecimento da
cultura local)

240

1

223

Exposições

300

0

69

Palestras de interesse da comunidade

34

0

3

Exibição de filmes/vídeos/documentários

31

1

37

Clube do Idoso

48

0

1

Serviços de utilidade pública(informações
sobre como retirardocumentos de
identidade,CPF etc)

18

2

29

Total

...

...

694

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias
Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Dado que a população mediana dos municípios beneficiados é da ordem de 120
mil, as atividades promovidas pelas bibliotecas envolvem cerca de 0,5% da população
local a cada mês.

3.3. Perfil dos usuários
Nem todos os grupos sociais da comunidade, entretanto, utilizam a biblioteca na
mesma intensidade.
Como revela a tabela 8, a participação prioritária é de crianças com idade entre 7
a 14 anos, seguidos de jovens de 15 a 24 anos. Já a categoria ocupacional que mais
freqüenta é a de estudantes, seguida pelos professores (veja tabela 9).
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Tabela 8: Distribuição das Bibliotecas
Comunitárias segundo o grupo etário
1
que mais atendeu no último mês
Faixas etárias
Crianças de 0-6 anos

Porcentagem

-

Crianças de 7 a 14 anos

67

Jovens de 15 a 24 anos

22

Adultos de 25 a 64 anos

2

Idosos com 65 anos ou mais

9

Total

100

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Apenas entre aquelas com registro de usuários por idade, que são
45 bibliotecas.

Tabela 9: Distribuição das Bibliotecas
Comunitárias segundo a categoria
ocupacional que mais atendeu no último
mês1
Categoria Ocupacional

Porcentagem

Estudantes

89

Professores

-

Outros trabalhadores

-

Aposentados

-

Outros inativos
Total

11
100

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Apenas entre aquelas com registro de usuários por categoria
ocupacional que são 45 bibliotecas.

Nas demais atividades promovidas pela biblioteca, temos que a comunidade
escolar, sobretudo os alunos, são também os que mais participam (veja tabela 10). Para
atividades mais amplas, como exposições e palestras, a participação dos demais
membros da comunidade se torna mais intensa.
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Tabela 10: Porcentagem de bibliotecas que
desenvolveram atividades para moradores
da comunidade
Indicador

Total

Oficina de leitura

56

Contadores de histórias

29

"Promoção de Leitura"

34

Sarais de poesia

47

Debates sobre autores e livros

50

Concurso de redação

43

Oficinas de arte

63

Oficinas de material reciclado

67

Feiras e eventos culturais

79

Exposições

65

Palestras

67

Exibiçãos de filmes, vídeos ou documentários

27

Clube do idoso

25

Serviços de utilidade pública

60

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

3.4. Diferenças entre bibliotecas
As bibliotecas do projeto não são todas igualmente utilizadas. A princípio,
supõe-se que as mais utilizadas sejam as de melhor qualidade, mais acessíveis,
adequadas às necessidades dos usuários ou com um leque mais amplo de atividades.
Para a gestão do projeto, é fundamental saber quais são as bibliotecas mais procuradas.
O grau de utilização será sinteticamente definido a partir de quatro dimensões:
(a) usuários em geral, (b) consulta, (c) empréstimo e (d) outras atividades. Medidas
sintéticas para cada dimensão são obtidas por meio da média aritmética de seus
indicadores. O indicador sintético global é obtido pela média aritmética das quatro
dimensões.
Foram calculados dois tipos de indicadores sintéticos de utilização: uma medida
absoluta e outra relativa, que leva em conta a população do município onde estão as
bibliotecas e o tamanho do acervo.
A ordenação final das bibliotecas é função do peso dado às dimensões. No caso
da medida absoluta (veja tabela 11), três dimensões são compostas por dois indicadores
e, portanto, possuem o mesmo peso. A dimensão “usuários em geral” possui apenas um
único indicador e seu peso é menor que o das demais. Já ao se utilizar a medida relativa
(veja tabela 12), temos que todas as quatro dimensões são compostas por dois
indicadores e, portanto, todas têm igual peso.
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De todas as bibliotecas investigadas, apenas 20 contam com as informações
necessárias para a construção do índice sintético de utilização.

Tabela 11: Indicador Sintético de Utilização Absoluta
Valor
Indicadores

São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

Total

0,2

0,3

0,5

0,4

0,4

0,2

0,3

0,5

0,4

0,3

0,2

0,3

0,5

0,4

0,3

0,0

0,4

0,4

0,2

0,3

Número de usuários para consulta por semana

0,0

0,4

0,3

0,1

0,3

Livros consultados na última semana

0,0

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,3

Número de usuários para empréstimo por semana

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

Livros emprestados na última semana

0,3

0,2

0,4

0,4

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

0,5

Número de usuários em outras atividades por semana

0,4

0,2

0,3

0,5

0,3

Número de usuários em outras atividades por semana

0,4

0,7

1,0

1,0

0,8

Indicador Sintético
Geral
Número de usuários por semana
Consulta

Empréstimo

Outras Atividades

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 12: Indicador Sintético de Utilização Relativa
Valor
Indicadores

São Paulo e
Rio de Janeiro

Bahia e
Espírito Santo

Pernambuco

Bibliotecas em
escolas

Total

0,1

0,2

0,4

0,3

0,3

0,1

0,2

0,5

0,3

0,3

Número de usuários por semana como proporção da
população local

0,1

0,2

0,7

0,4

0,4

Número de usuários por semana por livro no acervo

0,1

0,2

0,3

0,3

0,2

0,0

0,3

0,2

0,1

0,2

0,0

0,3

0,4

0,2

0,3

Indicador Sintético
Geral

Consulta
Número de usuários para consulta por semana como
proporção da população local
Livros consultados na última semana como proporção dos
livros no acervo

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Número de usuários para empréstimo por semana como
proporção da população local

0,1

0,2

0,4

0,1

0,3

Livros emprestados na última semana como proporção do
acervo

0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

Empréstimo

0,2

0,3

0,7

0,7

0,4

Número de usuários em outras atividades por semana
como proporção da população local

0,1

0,1

0,5

0,4

0,2

Número de usuários em outras atividades por semana
como proporção da população local

0,2

0,5

0,9

0,9

0,6

Outras Atividades

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Note que o grau de utilização tende a ser bem maior em bibliotecas escolares e
também nas bibliotecas de Pernambuco. O pior grau de utilização está nas bibliotecas de
São Paulo e Rio de Janeiro. A vantagem de Pernambuco se dá preponderantemente por
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uma maior participação do público em outras atividades distintas da consulta e dos
empréstimos de livros.
A ordenação das vinte bibliotecas segundo cada um dos indicadores sintéticos é
apresentada nos gráficos 4 e 5. Os gráficos 6 a 13 apresentam a ordenação segundo cada
uma das quatro dimensões do indicador sintético.

Gráfico 4: Indicador Sintético de Utilização Absoluta
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Indicador
Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Gráfico 5: Indicador Sintético do Número de usuários - Absoluto
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Indicador
Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Gráfico 6: Indicador Sintético de Consulta - Absoluto
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Indicador
Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Gráfico 7: Indicador Sintético de Empréstimo - Absoluto
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Indicador
Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Gráfico 8: Indicador Sintético de Outras Atividades - Absoluto
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Indicador
Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Gráfico 9: Indicador Sintético de Utilização Relativa
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Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Gráfico 10: Indicador Sintético do Número de usuários - Relativo
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Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Gráfico 11: Indicador Sintético de Consulta - Relativo
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Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

139

3.Grau de Utilização

Gráfico 12: Indicador Sintético de Empréstimo - Relativo
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Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Gráfico 13: Indicador Sintético de Outras Atividades - Relativo
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Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Conforme estes gráficos revelam, as bibliotecas de Altinho e Maracás são as
com maior grau absoluto de utilização. Quando controlamos pelo porte da biblioteca,
Altinho se mantém como uma das mais utilizadas e passa a ser acompanhada por
Alagoinha.
No outro extremo, as bibliotecas menos utilizadas em termos absolutos são as de
Alcobaça e Mogi – Taiaçupeba. Controlando pelo porte, Mogi – Taiaçupeba se mantém
nas piores posições e Salvador ocupa o lugar de Alcobaça.
Observando a ordenação das Bibliotecas Comunitárias em termos das dimensões
que compõem o indicador sintético relativo, nota-se que as mais freqüentadas no geral
são bem freqüentadas em quase todas as dimensões. Alagoinha, por exemplo, só não
140

3.Grau de Utilização

está entre as três mais freqüentadas na dimensão “empréstimo”. Altinho também é uma
biblioteca bem regular, mas não está entre as mais freqüentadas nem em “empréstimos”
nem em “outras atividades”.
Curiosamente, as bibliotecas com bom desempenho na dimensão “empréstimos”
estão muito bem apenas nessa única dimensão: é como se incentivar o empréstimo
envolvesse medidas muito específicas!
No que se refere à freqüência a outras atividades, destacam-se também as
bibliotecas de Casinhas e Bezerros.
Olhando agora para as bibliotecas que necessitam de mais apoio, temos que as
de pior desempenho global relativo estão mal em quase todas as dimensões. São elas:
Mogi das Cruzes, Mogi-Taiaçupeba e Salvador, sendo que Mogi-Taiçapuba parece
possuir uma leve vantagem.

3.5. Considerações adicionais
Essa seção encontra uma séria dificuldade que é a ausência de bons parâmetros
para se julgar a adequação ou não dos resultados para as bibliotecas comunitárias.
Devido às poucas informações disponíveis, as bibliotecas públicas puderam ser
utilizadas como parâmetro em apenas uma comparação: relação entre usuários no mês e
acervo. A conclusão foi que uma Biblioteca Comunitária precisaria que cada usuário no
mês retirasse 8 livros para que todo o acervo fosse emprestado, ao passo que nas
bibliotecas públicas, cada usuário deveria retirar apenas 6 livros.
Outro recurso utilizado foi comparar a quantidade de usuários no ano com a
população do município onde a Biblioteca Comunitária está localizada. Essa medida
nos traz uma idéia da cobertura do serviço entre a população: as evidências são de cerca
de 4% da população dos municípios visitando as bibliotecas a cada ano.
De toda forma, parece que as Bibliotecas Comunitárias estão sendo subutilizadas em geral.
Contudo, os usuários vão até as bibliotecas com diferentes propósitos: consultar
livros, tomar empréstimos ou participar de outras atividades ligadas à leitura. Será que
para todos os propósitos, a taxa de freqüência de usuários é igualmente baixa? Vimos
que o número de usuários que utiliza a biblioteca para consulta é muito similar ao dos
que tomam livros emprestados (cerca de 50 usuários por semana). Entretanto, o número
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de pessoas que buscam a biblioteca para outras atividades é bem menor (cerca de 30
usuários por semana).
Dados os princípios de constituição do acervo das bibliotecas, os quais priorizam
a leitura de ficção, encontramos que os gêneros mais freqüentemente lidos parecem ser
os mais incentivados pelo projeto: literatura infanto-juvenil ou leitura (poesia, teatro,
romance e contos). Do total de livros emprestados na última semana, 80% pertenciam a
esses grupos.
Além disso, essas bibliotecas são mesmo mais freqüentadas pelo público
infanto-juvenil: são basicamente estudantes, principalmente na faixa etária de 7 a 14
anos, o que também vai de encontro aos princípios constituintes do programa. Por outro
lado, a comunidade escolar é o principal foco de participação e talvez aí exista um
conflito com os objetivos primordiais do projeto. Outra evidência nessa direção é o
maior grau de utilização em bibliotecas localizadas em escolas.
O restante da comunidade onde está localizada a biblioteca participa com mais
freqüência apenas de atividades mais amplas, como exposições e palestras. Talvez aí se
possa avançar mais na intensificação do grau de utilização. Estudar a experiência de
Pernambuco pode ser de grande valia para desenhar estratégias de intensificar a
utilização das bibliotecas. Afinal, em termos regionais, a vantagem desse estado é muito
grande e se dá por uma maior participação do público em outras atividades distintas da
consulta e do empréstimo de livros.
A avaliação do grau de utilização dos serviços, em muitos casos, é interpretada
como uma prévia para a avaliação de impacto: o que esperar dela? Com uma qualidade
de serviço aquém do esperado e do desejado, a população não vem encontrando muitas
justificativas para freqüentar mais as bibliotecas. Será preciso quebrar esse ciclo vicioso
para que o valor da biblioteca seja percebido, o impacto apareça e a sustentabilidade
possa estar garantida.
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4. Gestão
Eficiência significa, em última instância, prover serviços da melhor qualidade,
adequados às necessidades da comunidade atendida e o mais acessível possível dado o
volume de recursos disponíveis. Em resumo, eficiência significa ter a melhor biblioteca
que é possível. A função de uma boa gestão é alcançar tal padrão e, para isso, necessita
utilizar os recursos disponíveis da forma mais eficiente possível.
Uma característica importante da gestão das bibliotecas do projeto é que elas
gozam de uma boa dose de descentralização administrativa. Em apenas pouco mais da
metade das bibliotecas existe supervisão das atividades desenvolvidas (veja tabela 1).
Assim, boa parte das decisões relacionadas ao funcionamento diário é tomada pelo
responsável direto pela biblioteca com a eventual participação dos demais funcionários
da unidade, mas sem qualquer intervenção externa.

Tabela 1: Supervisão das atividades das
Bibliotecas
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que:
Existe supervisão das atividades desenvolvidas

57

Porcentagem de Bibliotecas que a supervisão
das atividades é realizada por:

Interlocutor local

24
9

Líder ou por membros do conselho

13

Responsável da Biblioteca

Interlocutor Institucional

2

Representante da prefeitura

11

Representante da prefeitura ou escola

13

Representante de empresas locais

2

Representante de empresas locais ou
Interlocutor Institucional

4

Representante da comunidade

6

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Existe, entretanto, em algumas comunidades, um grupo externo responsável pela
gestão e supervisão de cada biblioteca comunitária. Este grupo é formado durante o
processo de instalação da biblioteca e é denominado de Conselho Gestor. No entanto,
menos de 30% das bibliotecas no programa declaram ter um (veja tabela 2).
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Tabela 2: Conselho Gestor
Indicadores
Porcentagem de Bibliotecas que têm
Conselho Gestor

Valor

28

Porcentagem de Bibliotecas que têm
Conselho Gestor com mais de:

5 membros

24
20

10 membros

7

3 membros

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Em seguida analisamos as funções, atividades e desempenho tanto dos
responsáveis diretos pela biblioteca (gestão interna) como do Conselho Gestor e outros
agentes externos (gestão externa).
Como em toda avaliação, o ideal seria julgar as ações de gestão em função do
resultado final: a provisão de serviços da melhor qualidade e acessibilidade possível e o
mais adequado às necessidades locais, dados os recursos disponíveis. Como essas
características finais são funções tanto da qualidade da gestão quanto da disponibilidade
de recursos, uma análise pura desses fatores não é capaz de diferenciar entre o papel de
cada um. Para que o papel da gestão possa ser identificado, seria necessário conhecer a
fronteira de possibilidades de produção, isto é, o que se poderia alcançar dado o volume
de recursos disponíveis.

4.1. Gestão interna
Por gestão interna consideramos as atividades administrativas e decisões do
responsável direto pelo funcionamento diário da biblioteca e demais funcionários.
Com base nas informações levantadas podemos avaliar apenas alguns aspectos
do processo de gestão. As questões que serão analisadas envolvem medidas do esforço,
da natureza das atividades desenvolvidas e do grau de participação dos funcionários na
gestão. Uma importante exceção é o controle do acervo. A pesquisa de campo nos traz
informações que permitem ir mais fundo na análise da Gestão do acervo. Assim,
dedicamos uma subseção inteira a esse tema.
Embora cerca de 2/3 das bibliotecas tenham declarado planejar suas atividades,
estando o responsável por ela presente em praticamente todos os casos (veja tabela 3),
em menos da metade das bibliotecas o responsável declarou ter dedicado algum tempo
ao planejamento ao longo da última semana (veja tabela 4). Uma análise da alocação de

144

4. Gestão

tempo do responsável indica que ele tende a dedicar menos de 5% do seu tempo a
atividades de planejamento (veja tabela 5). Em suma, a evidência disponível indica que
embora exista planejamento das atividades em boa parte das bibliotecas, este
planejamento consome uma parcela bastante limitada da jornada de trabalho do
responsável pela biblioteca.
Tabela 3: Planejamento das atividades da
Bibliotecas
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que:
Existe planejamento das atividades

65

Existe planejamento das atividades e o
planejamento ajuda na execução das atividades

65

Porcentagem de Bibliotecas que o planejamento
é feito com a participação do:
Responsável da biblioteca

97

Responsável e demais funcionários

77

Líder do Conselho Gestor

26

Líder e membros do Conselho Gestor

26
3

Interlocutor Institucional
Representante da prefeitura

29

Representante da(s) escola(s)

23
3

Representante de empresas locais
Representante da comunidade

20

Responsável da biblioteca e o líder do Conselho
Gestor

26

Responsável da biblioteca, do líder e dos
membros do Conselho Gestor

26

Responsável da biblioteca e demais
funcionários, do líder e membros do Conselho
Gestor

23

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Tabela 4: Tarefas realizadas pelo
responsável da Biblioteca na última
semana
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que os
responsáveis realizaram na última
semana as tarefas de:
Orientação aos usuários

94

Controle de empréstimo

89

Organização do acervo

94

Limpeza e organização do espaço
físico

61

Oficinas (leitura, arte, cultura etc)

30

Atividades pedagógicas

26

Eventos especiais do
Ecofuturo/FNLIJ

11

Planejamento de atividades

44

Reunião do Conselho Gestor

7

Relacionamento/busca de parceiros

19

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.

145

4. Gestão

Tabela 5: Tempo gasto pelo responsável
em cada tarefa¹
Indicadores

Valor

Número médio de horas gasto pelo
responsável da Biblioteca com:
Orientação aos usuários

14

Controle de empréstimo

6,0

Organização do acervo

5,8

Limpeza e organização do espaço
físico

6,0

Oficinas (leitura, arte, cultura etc)

1,7

Atividades pedagógicas

3,0

Eventos especiais do
Ecofuturo/FNLIJ

1,0

Planejamento de atividades

1,3

Reunião do Conselho Gestor

0,1

Relacionamento/busca de parceiros

0,5

Total horas trabalhadas na semana

40

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Só foram exluídos do universo os funcionários que responderam
menos de 20 horas no somatório das atividades.

Mesmo tendo 2/3 das bibliotecas realizado planejamento de atividades, essas
que planejam executam as atividades conforme o planejado e consideram o
planejamento útil para seu funcionamento. Seria, portanto, fundamental estimular a
interação entre as bibliotecas para que o planejamento das atividades se difunda entre
aquelas que ainda não o fazem.
Em quase 80% das bibliotecas que planejam suas atividades, os demais
funcionários também participam do planejamento, revelando um elevado grau de gestão
participativa (veja tabela 3). Vale ressaltar também que mais de 10% das bibliotecas têm
voluntários que ajudam na gestão (veja tabela 6), o que nos mostra alguma participação
direta da comunidade na gestão da biblioteca.

Tabela 6: Atividades desenvolvidas pelos
voluntários esporádicos
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que os
voluntários esporádicos desenvolvem:
Palestras

6

Eventos culturais

9

Promoção de leitura

15

Auxilio administrativo

11

Captação de recursos

4

Mobilização comunitária / divulgação de
atividades

20

Limpeza

7

Obras e consertos

4

Arrumar o acervo

13

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Mais uma evidência da elevada autonomia das bibliotecas é que menos de 10%
dos responsáveis declararam ter participado de uma reunião do Conselho Gestor na
última semana (veja tabela 4). Os responsáveis declararam dedicar, em média, menos do
que uma hora por mês em reuniões desse tipo (veja tabela 5).
Resta saber se este amplo grau de autonomia é intencional, resultado de ações
voltadas a dar maior autonomia gerencial às bibliotecas ou resulta apenas de um vazio
institucional, isto é, da falta de um programa de supervisão e monitoramento. Neste
último caso, as bibliotecas estariam mais abandonadas do que propriamente
empoderadas.

4.2. Gestão do acervo

Uma boa gestão do acervo não apenas garante que a biblioteca seja capaz de
oferecer de forma eficiente serviços de consulta e empréstimo de livros, como também é
um importante componente para a sustentabilidade da biblioteca. De fato, a expansão do
acervo é o resultado líquido entre novas aquisições e perdas. Assim, quanto mais a
gestão for capaz de reduzir as perdas, mais rápida será a expansão do acervo.
Uma boa gestão do acervo deve necessariamente partir de um bom registro dos
livros existentes, de preferência de forma informatizada. Mesmo que praticamente todas
as bibliotecas no programa tenham registro do acervo10, apenas 30% têm registro
informatizado (veja tabela 7).

10

Apenas duas bibliotecas declaram não ter registro do seu acervo: Camocim de São Félix e Mairiporã.
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Tabela 7: Registro e aquisições
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que:
Têm registro de acervo

96

Têm registro de acervo informatizado

30

Realizam atividades para o aumento do
acervo

33

Aumentaram o acervo

98

Número de livros adquiridos
Média de livros adquiridos

1.301

Média de livros adquiridos (somente entre
quem respondeu)

1.392

1º quartil do número de livros adquiridos
(somente entre quem respondeu)

288

Mediana do número de livros (somente entre
quem respondeu)

1.141

3º quartil do número de livros (somente entre
quem respondeu)

1.874

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

Uma gestão efetiva deve, por um lado, buscar ativamente novas aquisições e,
por outro lado, evitar perdas. Entre as bibliotecas investigadas, entretanto, apenas 1/3
buscou ativamente expandir seu acervo. Apesar disso, praticamente todas reportam a
ocorrência de novas aquisições11. De fato, as novas aquisições das bibliotecas superam,
em média, 1000 livros, que seria a quantidade da doação inicial do programa para cada
biblioteca (veja tabela 7).
Evitar perdas no acervo é seguramente uma das missões fundamentais da gestão
de qualquer biblioteca. Entretanto, cerca de 2/3 das bibliotecas sofreram alguma perda
no acervo (veja tabela 8). Em média, cada biblioteca no programa perdeu cerca de 100
obras, 2% do acervo atual. As perdas, entretanto, encontram-se extremamente
concentradas, uma vez que mais da metade das bibliotecas reportou perdas inferiores a
10 livros (veja tabela 8).

11

Apenas na biblioteca de Buique não ocorreram novas aquisições.
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Tabela 8: Perdas no acervo
Indicadores
Porcentagem de Bibliotecas que
sofreram perdas no acervo

Valor

67

Número de livros perdidos¹:
Média de livros perdidos
Número médio de livros perdidos
(somente entre quem respondeu)

93
145

1º quartil do número de livros perdidos
(somente entre quem respondeu)

11

Mediana do número de livros perdidos
(somente entre quem respondeu)

40

3º quartil do número de livros perdidos
(somente entre quem respondeu)

148

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre
Infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias
Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

As razões para essas perdas no acervo podem ser divididas em quatro grupos.
No primeiro estão as perdas que decorrem da ação de usuários, na medida em que não
devolvem os livros emprestados ou os devolvem danificados. No segundo grupo estão
as perdas decorrentes da falta de manutenção (reencardenação e restauração). Como
terceiro grupo, temos as perdas relacionadas à inadequação da infra-estrutura (mofo,
raça, cupim ou excesso de umidade). Por fim, temos as perdas decorrentes da falta de
proteção do acervo (perdas devido a roubo ou vandalismo, ou acidentes naturais como
incêndios ou enchentes). A importância relativa destes quatro grupos de perdas e as
falhas de gestão que levaram a que ocorressem são analisadas na seqüência.
As perdas devido à ação dos usuários são as mais importantes. Cerca de 85%
(soma de “não foram devolvidos” com “foram danificados pelo usuário”) das
bibliotecas investigadas declaram ter tido alguma perda de acervo devido a este fator
(veja tabela 9).
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Tabela 9: Fatores responsáveis pelas
perdas no acervo
Indicadores

Valor

Porcentagem de todas as Bibliotecas que
perderam algum livro:
Porque não foram devolvidos

56

Porque foram danificados pelo usuário

30

Porque foram danificados pelo tempo

11

Por falta de reencardenação ou
restauração

13

Por falta de infra-estrutura adequada

7

Por causa de acidentes naturais

2

Por roubo/furto/vandalismo

35

Número de livros perdidos¹:
Porque não foram devolvidos

41

Porque foram danificados pelo usuário

10

Porque foram danificados pelo tempo

91

Por falta de reencardenação ou
restauração

6

Por falta de infra-estrutura adequada

95

Por causa de acidentes naturais
Por roubo/furto/vandalismo

.
21

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota 1: Os indicadores foram calculados somente entre as Bibliotecas que sofreram
perdas no acervo.

Metade dos livros perdidos ou não foi devolvida pelos usuários ou eles os
danificaram. Estas perdas estão diretamente relacionadas ao controle de empréstimos e
conscientização dos usuários.
Todas as bibliotecas fazem empréstimo de livros e quase todas têm controle de
empréstimos e exigem que os usuários se cadastrem. Para o cadastro, a vasta maioria
das bibliotecas (92%) exige a apresentação de documentos (veja tabela 10)12. Esses
controles, entretanto, raramente são informatizados. Por exemplo, menos de 10% das
bibliotecas investigadas tinham controle de empréstimo informatizado (veja tabela 10).

12

Existe uma biblioteca que declarou não fazer controle de empréstimos: Itatinga. Duas que não exigem
que os usuários que desejam pegar livro emprestado se cadastrem: Mascote e Mairiporã.
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Tabela 10: Empréstimo de livros
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que:
Fazem empréstimo de livros

100

Fazem empréstimo e têm controle

92

Fazem empréstimo e têm programa de
controle informatizado

8

Porcentagem de Bibliotecas que fazem
empréstimo que:
Qualquer pessoa pode pegar livro
emprestado

91

Exigem cadastro do usuário

96

Exigem documentos do usuário para
preenchimento do cadastro

89

Exigem documento de identificação para
preenchimento do cadastro

80

Exigem comprovante de residência para
preenchimento do cadastro

65

Exigem documento de identificação e
comprovante de residência para
preenchimento do cadastro

59

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

Para os usuários, o melhor seria poder tomar emprestado um grande número de
livros por um longo período de tempo e que esse prazo pudesse ser facilmente
prorrogado. No entanto, para que perdas sejam evitadas, o oposto ocorre. Quanto menor
o número de obras que cada usuário pode tomar emprestado a cada vez, quanto mais
curto o período do empréstimo e mais difícil a prorrogação, maior o controle sobre o
acervo e menores deverão ser as perdas. De fato, no limite, se não pudessem ocorrer
empréstimos, as perdas por causa dos usuários seriam nulas, mas também seria limitada
a utilidade da biblioteca. Assim, todo gestor de biblioteca enfrenta um conflito entre
facilitar o acesso ao acervo e ter maior controle sobre ele. A solução encontrada pelas
bibliotecas investigadas vai na direção de grande controle sobre os empréstimos. Cerca
de 90% emprestam por um período de 7 a 15 dias, sem possibilidade de prorrogação
(veja tabela 11). Menos de 5% das bibliotecas permitem prorrogar o empréstimo. O
controle é estrito também quanto ao número de livros que se pode emprestar. Quase ¾
das bibliotecas investigadas emprestam no máximo 2 livros e nenhuma permite o
empréstimo simultâneo de mais de 3 livros. Assim, a política adotada pelas bibliotecas é
certamente conservadora, emprestando poucos livros por pouco tempo.
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Tabela 11: Prazo de empréstimo e limite
de livros emprestados
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que não
emprestam livros por:
Mais de 3 dias

2

Mais de 6 dias

9

Mais de 15 dias

96

Porcentagem de Bibliotecas que permitem
prorrogar o empréstimo de livros

4

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam
no máximo:
1 livro

30

2 livros

72

3 livros

100

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

O volume de perdas, no entanto, depende tanto das restrições ao empréstimo
como também do sistema de cobrança. Mesmo a grande maioria das bibliotecas tendo
declarado que tem sistema de cobrança, quase 10% não dispõem de um (veja tabela
12)13. Além disso, mesmo entre as que têm um sistema de cobrança, 83% se limitam a
cobrar verbalmente quando o usuário comparece à biblioteca. Muito poucas utilizam o
correio ou o telefone para realizar cobranças.

Tabela 12: Cobrança em caso de atraso
Indicador

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que
emprestam livros e em caso de atraso:
Existe cobrança

91

Existe cobrança verbal

83

Existe cobrança por telefone

39

Existe cobrança por correio

7

Existe cobrança por e-mail

0

Existe cobrança verbal ou por correio

83

Existe cobrança verbal, por correio ou por
e-mail

83

Existe cobrança verbal, por correio ou por
telefone

85

Existe cobrança verbal, por correio, por
telefone ou por e-mail

85

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.

13

As bibliotecas sem um sistema de cobrança em caso de atraso são: Camocim de São Felix, Bezerros,
Camaçari, Mascote e Mairiporã.
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Fica claro que o sistema de cobrança é menos rígido do que o de empréstimo.
Note que 70% das bibliotecas não cobram multas por atraso, em mais de 80% delas ou
não existe multa ou quem não paga a multa não fica impossibilitado de fazer novos
empréstimos e em quase metade delas quem não devolve os livros emprestados pode
continuar a realizar empréstimos (veja tabela 13).

Tabela 13: Atraso ou não devolução de livros
pelos usuários à Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam livros
que em caso de atraso na devolução:
Cobram multa

31

Cobram multa, mas nada acontece com o usuário se
não for paga

7

Cobram multa e, em caso de não pagamento, o
usuário não pode pegar novos livros emprestados

17

Cobram multa e, em caso de não pagamento, o
usuário não pode frequentar a biblioteca

2

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam livros
que em caso de não devolução:
Não existe penalidade para o usuário

8

O usuário fica impedido de pegar outros livros

56

O usuário impedido de frequentar a biblioteca

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

Em suma, as bibliotecas no projeto parecem optar por um sistema mais rígido de
empréstimos e um sistema mais liberal de cobrança. O resultado final é que pouco mais
de 20% das bibliotecas tiveram algum livro emprestado no último mês não devolvido,
40% tiveram menos da metade dos livros emprestados no último mês entregues no
prazo e 70% tiveram algum livro devolvido fora do prazo no último mês (veja tabela
14). Apenas 30% das bibliotecas tiveram mais de 70% dos livros emprestados no último
mês devolvidos no prazo.
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Tabela 14: Devolução dos livros emprestados
no último mês pela Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam livros
que foram devolvidos sem atraso:
Mais da metade dos livros emprestados

59

Mais de 70% dos livros emprestados

31

Mais de 90% dos livros emprestados

2

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam livros
que foram devolvidos com atraso:
Mais da metade dos livros emprestados

9

Mais de 30% dos livros emprestados

17

Mais de 10% dos livros emprestados

56

Algum livro emprestado

70

Porcentagem de Bibliotecas que emprestam livros
em que não foram devolvidos:

2

Mais da metade dos livros emprestados
Mais de 30% dos livros emprestados

6

Mais de 10% dos livros emprestados

13

Algum livro emprestado

22

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

O funcionamento do sistema de empréstimo e devolução depende, em boa
medida, das regras adotadas, mas também é função do esforço e qualificação dos
funcionários envolvidos. Quanto ao número de funcionários, encontramos que 85% das
bibliotecas investigadas têm ao menos um funcionário alocado a essa função (veja
tabela 15).

Tabela 15: Atividades executadas pelos funcionários

Indicadores

Porcentagem de bibliotecários,
Porcentagem de
auxiliares de biblioteca e
bibliotecas que possuem
promotores de leitura que
algum funcionário que
executam as atividades
executa as atividades

Catalogar livros

43

80

Efetuar busca bibliográfica

71

85

Controlar empréstimos e devolução dos
livros

72

85

Orientar usuários

74

83

Promover atividades de leitura

45

65

Organizar livros na estante

68

83

Tratamento técnico dos livros

65

83

Utilize os programas de informática para
gerenciamento/registro do acervo

13

30

Utilizar os programas de informática para
cadastrar usuários

2

9

Utilizar os programas de informática para
controle de empréstimo e devolução de livros

3

7

Organizar espaço físico

67

80

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Das atividades realizadas pelo responsável pela biblioteca, o controle de
empréstimo é a segunda função que mais consome seu tempo, perdendo apenas para
orientação dos usuários (veja tabela 5).
A restrição, portanto, parece pouco relacionada à quantidade de mão de obra
alocada a essa função e muito mais ligada à qualificação. A evidência disponível indica
que menos de 1/3 dos auxiliares de biblioteca têm formação em controle de empréstimo
e devolução de livros (veja tabela 16). Um resultado que segue fundamentalmente do
fato de menos de 60% dos bibliotecários e auxiliares terem alguma formação
profissional (veja tabela 17).

Tabela 16: Conteúdo dos cursos
ensinados aos bibliotecários e auxiliares
Indicadores

Valor

Porcentagem dos bibliotecários e auxiliares
que frequentou algum curso que ensinou a:
Registrar e catalogar o acervo

31

Conservar o acervo

29

Ampliar o acervo

20

Controlar empréstimos e devolução de livros

30

Orientar o usuário

29

Noções sobre literatura infantil e juvenil

28

Desenvolver prática de leitura

27

Desenvolver escrita

12

Informática básica
Programa de informatização do acervo

7
7

Gerenciamento da biblioteca

18

Gerenciamento do espaço físico

23

Planejamento de atividades

22

Sensibilizar a comunidade para biblioteca

24

Captar recursos e parceiros

14

Identificar as atividades procuradas pela
comunidade

14

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.
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Tabela 17: Capacitação dos funcionários da
Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem de funcionários que participaram
de algum curso, segundo a ocupação:
Bibliotecários, auxiliares de biblioteca e
promotores de leitura

57

Bibliotecários ou auxiliares de biblioteca

56

Promotores de leitura

71

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Vale ressaltar que mais de 85% dos funcionários que fizeram um curso de
formação profissional que incluía o controle de empréstimos e devolução como um de
seus conteúdos declararam efetivamente utilizar tais ensinamentos no dia-a-dia (veja
tabela 18). Portanto, há uma necessidade fundamental de acesso a cursos de formação,
dado que a vasta maioria ensina sobre essa tarefa e os funcionários a consideram útil.

Tabela 18: Utilização do conteúdo ensinado entre
os funcionários que fizeram algum curso
Indicador

Total

Porcentagem de funcionários que fizeram algum curso
que utilizam um dado conteúdo ensinado:
Registrar e catalogar o acervo

78

Conservar o acervo

84

Ampliar o acervo

78

Controlar empréstimos e devolução de livros

86

Orientar o usuário

85

Noções sobre literatura infantil e juvenil

84

Desenvolver prática de leitura

75

Desenvolver escrita

76

Informática básica

67

Programa de informatização do acervo

54

Gerenciamento da biblioteca

76

Gerenciamento do espaço físico

84

Planejamento de atividades

65

Sensibilizar a comunidade para biblioteca

74

Captar recursos e parceiros

41

Identificar as atividades procuradas pela comunidade

52

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.
Nota 1: O universo corresponde ao funcionários que fizeram algum curso no qual tiveram um
dado conteúdo ensinado. Para cada conteúdo ensinado foi perguntado se ele utiliza aquele
conteúdo no seu dia-a-dia.
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As perdas devido a falta de conservação do acervo ocorrem em apenas ¼ das
bibliotecas (danificados pelo tempo e falta de restauração – veja tabela 9). Vale observar
que mais de 80% das bibliotecas têm algum funcionário dedicado à atividade de
conservação e quase 70% dos bibliotecários e auxiliares reconhecem a conservação de
livros como uma das atividades que realizam na biblioteca (veja tabela 15). Entretanto,
menos de 1/3 dos bibliotecários e auxiliares têm alguma formação profissional que
ensinou conservação de livros (veja tabela 16), levando a que cerca de 20% das
bibliotecas não tenham nenhum funcionário com formação profissional nessa atividade
(veja tabela 15).
Deve-se ressaltar que esta é uma deficiência resultante muito mais da falta de
acesso a cursos de formação do que propriamente da não inclusão desse conteúdo nos
cursos disponíveis. De fato, ele é um dos conteúdos mais comuns. Quase 30% dos
bibliotecários e auxiliares com alguma formação profissional reconhecem esse conteúdo
como parte do curso que fizeram (veja tabela 16). Apenas catalogação e controle de
empréstimos são mais comuns que a conservação na ementa dos cursos e mesmo a
freqüência com que eles aparecem não supera significativamente a conservação.
Entretanto, como mais importante do que ter tido a formação adequada é
empregá-la efetivamente no dia-a-dia, é importante assinalar que apenas 84% daqueles
com formação em conservação declararam que a utilizam, no dia-a-dia. Daí segue que
faltam condições materiais ou percepção da importância desta atividade para o bom
funcionamento da biblioteca.
Em suma, embora a falta de conservação do acervo não apareça como a
principal razão para as perdas, fica evidente na análise das informações disponíveis que
faltam formação e recursos a uma boa parcela dos funcionários. Falta também maior
conscientização sobre a importância da conservação.
A despeito de todas as falhas na infra-estrutura, inclusive com quase metade das
bibliotecas reconhecendo a existência de goteiras ou infiltrações nas paredes internas,
menos de 10% das bibliotecas investigadas declararam perdas devido a deficiências na
sua infra-estrutura. Assim, embora as falhas na infra-estrutura identificadas sejam
graves, elas ainda não representam um importante determinante das perdas no acervo. É
provável, entretanto, que estas falhas na infra-estrutura venham a ser um importante
fator responsável pela deterioração do acervo, assim é fundamental que sejam corrigidas
o mais imediato possível.
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Quanto à proteção do acervo, a situação é bem mais alarmante. Mais de 1/3 das
bibliotecas declararam perdas decorrentes de roubo ou vandalismo (veja tabela 9). Este
resultado revela deficiências tanto no grau de conscientização da comunidade com
relação à importância da leitura e da biblioteca, como também a necessidade de
implantação de sistemas de proteção mais elaborados, ao menos nas bibliotecas em que
estas ações vêm ocorrendo com maior freqüência. A tabela 19 apresenta a lista das
bibliotecas em que importantes perdas por vandalismo e roubo ocorreram.

Tabela 19: Bibliotecas em que houve perdas no acervo por vandalismo
ou roubo e quantidade de livros perdidos em cada
UF

Município

Nome da Biblioteca

Pernambuco

Lagoa do Carro

Elza Montenegro Carneiro da Cunha

Pernambuco

Alagoinha

Maria das Dores Antuines Galindo

Pernambuco

Pedra

José Firmo Cavalcante

Pernambuco

Casinhas

Profª. Giselda Barbosa da Silva

Pernambuco

Recife

Chão de Leituras

Bahia

Boa Nova

Biblioteca Pública Doutor Fernando Sá
Miranda

Bahia

Mascote

Biblioteca Pública Municipal Professor
Augostinho Pereira

Bahia

Caravelas

Biblioteca Pública Municipal Dr. Max
Feffer

Bahia

Piraí do Norte

Pública Municipal Domingos Mucuge

Bahia

Maracas

Biblioteca Pública Municipal Dep. Luis
Eduardo Magalhaes

Bahia

Novo Horizonte

Biblioteca Pública Prof. Ajuricaba
Carvalho Lemos

São Paulo

Natividade da Serra

De Natividade Da Serra

São Paulo

Mauá

Círculo de Cultura Paulo Freire

São Paulo

Mogi das Cruzes

Max Feffer

São Paulo

São Miguel Arcanjo

Associação Sociocultural Ler é Preciso

Quantidade de
Livros Perdidos

100
70
40
5
2
12

10
4
4
4

1
52
7
5
3

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas
Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

4.3. Gestão externa
Segundo o documento “Roteiro de Implantação do Projeto”, toda biblioteca
deveria contar com um Conselho Gestor eleito pela comunidade e um Interlocutor
Institucional indicado pelo patrocinador. Entretanto, pouco mais de 10% das bibliotecas
investigadas tinham um Interlocutor Institucional e, conforme já vimos, menos de 30%
delas tinham um Conselho Gestor, com a situação sendo particularmente grave nas
bibliotecas implantadas na Bahia, caso em que nenhuma biblioteca tem Conselho
Gestor ou Interlocutor Institucional.
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Os conselhos existentes têm tamanho adequado. Aproximadamente metade deles
tem entre 5 e 10 membros. Menos de 1/3 dos conselhos tem menos de 5 membros e ¼
tem pelo menos 10 membros (tabela 2). A freqüência com que se reúnem, entretanto,
parece limitada, com nenhum dos conselhos investigados tendo mais de uma reunião ao
mês e cerca de 40% não tendo nem mesmo uma reunião mensal (veja tabela 20). A
moda é uma reunião ao mês, com cerca de 2/3 dos conselhos estando nesta situação. A
maioria dos conselhos gestores que se reúne com os funcionários da biblioteca tem
caracteristicamente uma reunião ao mês.

Tabela 20: Periodicidade das reuniões do
Conselho Gestor da Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que têm Conselho
Gestor que se reúne:
Semanalmente

0

Pelo menos quinzenalmente

0

Pelo menos mensalmente

17

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

O Conselho Gestor tem quatro funções básicas: (a) planejamento e avaliação das
atividades, (b) assistência técnica, (c) divulgação das atividades da comunidade e (d)
promoção das atividades da biblioteca e levantamento de recursos. As duas primeiras,
em particular a primeira, são as que influenciam diretamente o funcionamento interno
das bibliotecas e conseqüentemente a qualidade da gestão. As demais estão mais
relacionadas à promoção da utilização dos serviços oferecidos e sua sustentabilidade. A
grande maioria dos conselhos realiza todos estes quatro tipos de atividades, embora o
foco central seja no planejamento, promoção, divulgação e avaliação das atividades da
biblioteca (veja tabela 21). Praticamente em todas as bibliotecas em que existe
planejamento e Conselho Gestor, esse último participa do planejamento. Da mesma
forma, em praticamente todas as bibliotecas em que existe supervisão das atividades e
Conselho Gestor, ele participa da supervisão (veja tabela 22). Por outro lado, é visível a
menor ênfase na assistência técnica e na busca de recursos.
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Tabela 21: Papel do Conselho Gestor no funcionamento
da Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que o Conselho Gestor:
Planeja as atividades

24

Avalia as atividades e serviços

22

Assiste tecnicamente ou busca soluções para os problemas de
funcionamento

19

Divulga ou promove as atividades

24

Promove ações de cidadania

9

Levanta recursos ou busca parceiros

19

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Tabela 22: Supervisão das atividades das
Bibliotecas
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que fazem
supervisão com a participação de:
Responsável da Biblioteca

42

Interlocutor local

16

Líder ou por membros do conselho

23

Interlocutor Institucional

3

Representante da prefeitura

23

Representante da prefeitura ou escola

19

Representante de empresas locais

3

Representante de empresas locais ou
Interlocutor Institucional

6

Representante da comunidade

10

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

O interlocutor institucional tende naturalmente a ter um papel menor na gestão
interna da biblioteca. De fato, a evidência disponível indica que praticamente nenhum
deles participa do planejamento das atividades a serem realizadas pela biblioteca (veja
tabela 3) e uma parcela limitada, cerca de 15%, participa da avaliação destas atividades,
quando existe supervisão. O interlocutor, na verdade, se dedica a essencialmente duas
funções: (a) contato com a prefeitura e (b) articulação e captação de recursos (veja
tabela 23). Em terceiro lugar vem a divulgação da biblioteca para a comunidade. De
fato, mais de 80% das bibliotecas com interlocutor declaram que eles realizam alguma
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forma de articulação ou captação de recursos e apenas metade se dedica à divulgação da
biblioteca (veja tabela 23).

Tabela 23: Atividades do Interlocutor Institucional da
Biblioteca
Indicadores
Porcentagem de Bibliotecas que possuem Interlocutor
Institucional

Valor

11

Porcentagem de Bibliotecas com Interlocutor Institucional
em que ele faz:
Contato com a Prefeitura

67

Contato com outros projetos desenvolvidos pela empresa no
local

33

Contato com representantes de empresas e comércio local

17

Divulgação da Biblioteca para a comunidade

50

Captação de recursos para a Biblioteca

83

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A participação na gestão das bibliotecas, em particular, no planejamento e
supervisão das atividades realizadas, não se limita ao Conselho Gestor e ao interlocutor
institucional. Diversos representantes do governo local, da comunidade e do setor
privado com e sem fins lucrativos também participam diretamente.
A participação direta do setor privado é muito limitada. Das bibliotecas que
fazem o planejamento de suas atividades ou que têm suas atividades supervisionadas,
menos de 5% conta com a participação direta de um representante do empresariado
local (aí incluído os meios de comunicação) (veja tabelas 22 e 24).

Tabela 24: Participantes do planejamento das atividades
da Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem das Bibliotecas que fazem planejamento em que
participam o(a):
Responsável da biblioteca

97

Responsável e demais funcionários

77

Líder do Conselho Gestor

26

Líder e membros do Conselho Gestor

26

Interlocutor Institucional

3

Representante da prefeitura

29

Representante da(s) escola(s)

23

Representante de empresas locais

3

Representante da comunidade

20

Responsável da biblioteca e o líder do Conselho Gestor

26

Responsável da biblioteca, do líder e dos membros do
Conselho Gestor

26

Responsável da biblioteca e demais funcionários, do líder e
membros do Conselho Gestor

23

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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O setor privado local, entretanto, tão pouco participa indiretamente via o
Conselho Gestor, uma vez que menos de 10% dos Conselhos Gestores existentes têm
algum representante do setor privado e em nenhum caso, o grupo é liderado por um
representante deste segmento (veja tabela 25).

Tabela 25: Composição do Conselho Gestor
Porcentagem de
Bibliotecas que têm
Conselho Gestor com
representante de:

Porcentagem de
Bibliotecas que têm
Conselho Gestor
liderado por
representante de:

Escolas

20

7

Setor público, exceto escolas

15

6

Setor público

22

9

Setor empresarial exceto empresa patrocinadora

6

0

Empresa patrocinadora

4

0

Setor privado sem fins lucrativos ou comunidade

13

4

Associação de moradores

7

2

Indicadores

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

A participação da comunidade no planejamento e supervisão das atividades das
bibliotecas, embora mais intensa que a do setor privado, também é limitada. Em apenas
20% das bibliotecas que fazem planejamento a comunidade participa (veja tabela 24) e
em apenas 10% das bibliotecas com supervisão, a comunidade participa desta
supervisão (veja tabela 22). De forma indireta, via sua participação no Conselho Gestor,
a participação da comunidade também é limitada, uma vez que a associação de
moradores participa de menos de 25% dos Conselhos Gestores existentes.
Apesar do Conselho Gestor participar, em geral, do planejamento e
monitoramento das atividades da biblioteca, menos de 30% das bibliotecas tem esse
grupo formado. Assim, em menos de 10% das bibliotecas, a comunidade participa da
gestão via Conselho Gestor. Vale destacar, entretanto, que a participação de instituições
não governamentais e da igreja nos Conselhos Gestores é um pouco maior que a da
associação de moradores. Assim, na medida em que estas organizações também
representam os interesses da comunidade, a participação indireta da comunidade via
Conselho Gestor dobra.
Resumindo, embora tanto a comunidade como o setor privado participem em
alguma medida da gestão das bibliotecas, sua participação é limitada. O segmento
externo à biblioteca que efetivamente mais influencia a gestão da mesma é seguramente
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o setor público local. Em mais da metade dos casos investigados, o governo local,
diretamente ou via as escolas públicas, participa do planejamento e supervisão das
bibliotecas. O governo local também participa indiretamente como membro e liderança
do Conselho Gestor, dado que tem representante em cerca de 80% dos Conselhos
existentes, e na maioria deles, ocupa o cargo de liderança. É importante ressaltar que a
participação do governo local através do Conselho Gestor se dá, na maioria das vezes,
por meio de representantes das escolas. De fato, quase 45% das bibliotecas têm um
representante do poder público (escolas públicas, governos municipais e estaduais) no
Conselho Gestor e esse atua no planejamento (veja tabela 26) e cerca de 35% das
bibliotecas têm um representante do poder público que atua na supervisão.

Tabela 26: Representantes em Conselhos Gestores que planejam
atividades e avaliam serviços da Biblioteca

Indicadores

Porcentagem de Bibliotecas
Porcentagem de Bibliotecas que
em que o Conselho Gestor
têm Conselho Gestor e que o
faz avaliação das atividades
Conselho planeja as atividades
e serviços da biblioteca que
da biblioteca que possuem
possuem algum
algum representante de:
representante de:

Escola Municipal

13

11

Escola Estadual

13

11

Escola Pública

4

4

Biblioteca Pública

9

6

Empresa patrocinadora da implantação

4

4

Outra grande empresa

0

0

Comércio local

6

6

Templo/Igreja

6

7

Associação de moradores

7

7

11

7

Governo Estadual

2

2

ONG

6

6

Prefeitura

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

4.4. Gestão, participação local e considerações adicionais
A participação da comunidade e do governo local na gestão das bibliotecas traz
uma série de vantagens. Em primeiro lugar, uma participação ativa da comunidade no
planejamento das atividades permite melhor adequar os serviços a serem oferecidos às
suas necessidades. Afinal é ela que melhor conhece quais são os melhores horários, dias
e meses para o funcionamento da biblioteca e quais as atividades de maior interesse.
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Além disso, a participação da comunidade e do governo local permite que
recursos sejam alocados para a solução de deficiências das bibliotecas. Nesse sentido, a
participação destes agentes na gestão é vital para a sustentabilidade. É surpreendente,
contudo, que, a despeito de uma substancial participação do governo local e de uma
participação não tão elevada, mas ainda assim significativa da comunidade na gestão
das bibliotecas a solução de alguns importantes problemas não tenha ocorrido. De fato,
embora alguns dos problemas identificados, tais como a necessidade de maior acesso à
formação profissional, ar condicionado, computadores e aplicativos de informática
requeiram uma boa dose de apoio externo, diversas outras deficiências poderiam
facilmente ser eliminadas localmente. Destacamos, por exemplo, as pequenas reformas
na infra-estrutura física das bibliotecas (voltadas, por exemplo, para melhorar a
iluminação da biblioteca, para eliminar goteiras e infiltrações) ou a aquisição de
equipamentos fundamentais ao funcionamento, como uma mesa balcão que falta em
grande parte das bibliotecas, ou ainda a maior utilização de trabalhadores voluntários
que permitiriam que a biblioteca funcionasse mais horas à noite ou durante o final de
semana.
Todas essas necessidades poderiam facilmente ser atendidas com recursos locais
sem qualquer necessidade de apoio externo. É surpreendente, entretanto, que frente a
uma substancial participação externa na gestão estas deficiências perdurem.
Uma explicação já adiantada é a da naturalização das deficiências, caso em que
os problemas apontados não são localmente percebidos como reais deficiências. Com
vistas a verificar tal hipótese, analisamos a percepção dos responsáveis pelas
bibliotecas.
A análise das prioridades colocadas pelos responsáveis mostra que quanto à
melhoria da estrutura do prédio, da parte interna e quanto à aquisição de equipamentos
há uma elevada consistência com a análise objetiva realizada (veja tabelas 27a-c). Esta
concordância revela uma gestão efetivamente consciente dos problemas da biblioteca.
No que se refere à estrutura do prédio, as prioridades deveriam ser a reforma do telhado,
a melhoria dos banheiros e colocação ou melhoria do letreiro. No caso da parte interna
do prédio, as prioridades são para o conserto de infiltrações nas paredes e melhoria na
refrigeração. No caso dos equipamentos, a prioridade é para computadores e mesabalcão, além de mesas e cadeiras para um melhor atendimento ao público.
Surpreendente, talvez seja a falta de prioridade dada à melhoria na iluminação.
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Tabela 27a: Prioridade de melhoria na
estrutura do prédio da Biblioteca
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que a
prioridade de melhoria na estrutura do
prédio é:
Pintura

8

Reforma do telhado

18

Reforma do encanamento

0

Iluminação externa

2

Reparo ou substituição das janelas

6

Criação de novas janelas

2

Reforma ou reparo dos banheiros

12

Acesso de deficientes físicos e idosos

6

Letreiro

14

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 27b: Prioridade de melhoria na área
interna
Indicadores

Valor

Porcentagem de Bibliotecas que a
prioridade de melhoria na área interna é:
Pintura
Teto
Piso
Ventiladores/ar condicionado

26
2
6
44

Iluminação

0

Cortinas

4

Redução do barulho

8

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 27c: Prioridade de aquisição de
equipamento/mobiliário
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que a prioridade de
aquisição de equipamento/mobiliário é:
Mesa-balcão

18

Movéis para funcionários

6

Móveis para o público jovem / adulto

10

Móveis para o público infantil

12

Estantes

6

Computador

22

Bebedouro

4

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.
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Mesmo que algumas dessas deficiências possam requerer apoio externo, como
no caso da necessidade de computadores e ar condicionados, na maioria dos casos elas
poderiam com relativa facilidade serem resolvidas com recursos locais. O fato de
permanecerem não resolvidas não pode decorrer da sua naturalização. Devem decorrer,
portanto, da falta de prioridade que o governo local e a comunidade vêm dando a estas
bibliotecas. A evidência de que o apoio da comunidade e do governo local é limitado é
clara.
Contudo, mesmo conscientes dos problemas, talvez os gestores tendam a
minimizar sua magnitude e seu impacto negativo. Por exemplo, a despeito de todas as
graves debilidades identificadas nesta avaliação, apenas pouco mais de 1/3 dos gestores
acham que o funcionamento da biblioteca não tem sido adequado (veja tabela 28).

Tabela 28: Adequação do funcionamento da Biblioteca

Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que o funcionamento:
Tem sido adequado

63

Não tem sido adequado

37

Porcentagem de Bibliotecas em que o funcionamento não
tem sido adequado por causa do (a):
Dia e/ou horário limitado

20

Inadequação do processo de consulta ao acervo

11

Falta de funcionários para atender os usuários

26

Pouca especialização dos funcionários

28

Limitação do acervo

20

Insuficiência ou inadequação dos equipamentos/mobiliários

22

Escassez de atividades de leitura

20

Falta de comunicação e entrosamento entre os parceiros

22

Insuficiência de funcionários ou pouca especialização

37

Insuficiência de funcionários ou da pouca especialização,
ou da insuficiência/inadequação dos
equipamentos/mobiliários

37

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

No que tange ao funcionamento da biblioteca, a percepção dos gestores a
respeito dos entraves existentes é distinta em importantes aspectos da análise objetiva.
Por exemplo, apesar de termos encontrado que a falta de mão de obra não parece ser um
entrave, a percepção dos gestores é distinta. Eles declararam que a insuficiência de
funcionários é um problema grave, mesmo reconhecendo que a falta de qualificação é
um problema ainda maior (veja tabela 28).
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Além disso, estes gestores percebem a expansão do acervo e a expansão das
atividades de leitura como deficiências de importância similar, enquanto que a análise
objetiva revela que o acervo de forma alguma aparece como uma importante limitação.
O sistema de consulta ao acervo, considerado pela análise objetiva como
extremamente limitado, não é reconhecido dessa forma pela maioria dos gestores.
Também o fato de que apenas 25% das bibliotecas do projeto realizam ao menos uma
atividade de leitura por semana não é percebida pela maioria dos gestores como uma
severa escassez de atividades de leitura. De qualquer forma, a maioria das deficiências
apontadas pelos próprios gestores, com a importante exceção da formação profissional,
poderia ser facilmente superada com base nos recursos locais e, portanto, indicam falta
de prioridade da comunidade e do governo local para com a biblioteca.
O aspecto central da Gestão será aprofundado na Seção 5, Descentralização e
Participação.
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5. Descentralização e participação
Embora essa seção seja breve, suas implicações são fundamentais para a
construção de uma gestão capaz de elevar a qualidade das bibliotecas.
Pela natureza do projeto, deve haver participação local, não só na utilização da
biblioteca, mas também na provisão e no cuidado com ela. Mais do que ter o poder
público envolvido, é preciso trazer a comunidade para esse universo de provisão. A
comunidade, por sua vez, pode atuar em tarefas que não as tornam tão diretamente
responsáveis pela sustentabilidade da biblioteca, como por exemplo, a divulgação.
Mas pode também assumir um desafio maior. As evidências encontradas vão na
direção de que a comunidade participa pouco e talvez não seja uma boa idéia atribuirlhe maiores responsabilidade no que se refere à provisão do serviço.
Evidentemente que quanto mais a comunidade perceber a utilidade da
biblioteca, maior deverá ser sua preocupação com a sustentabilidade e, portanto,
maior deverá ser seu envolvimento na provisão do serviço. Mas ainda precisamos
avançar mais para alcançar uma situação desse tipo.
Além disso, a natureza comunitária das bibliotecas, faz com que a gestão seja
marcada por um elevado grau de descentralização. Contudo, é evidente que os
parceiros externos, como o Instituto Ecofuturo, a FNLIJ e a empresa patrocinadora
continuam interessados no desempenho das bibliotecas que ajudaram a construir e
dispostos a apoiar quando necessário. Assim, ao fim dessa seção, discutimos a
quantas anda a comunicação das bibliotecas entre si e com o Instituto Ecofuturo. A
comunicação é um instrumento fundamental para aprofundar os diagnósticos
específicos de cada biblioteca e divulgar experiências exitosas.

5.1. Participação da comunidade

A participação da comunidade na vida da biblioteca pode ocorrer de variadas
formas. De imediato, será importante diferenciar dois tipos de participação: membros
da comunidade são usuários dos serviços e podem atuar também na provisão dos
mesmos. No primeiro caso, as pessoas apenas se beneficiam do que é ofertado,
enquanto que no segundo, participam dos custos ora dedicando parte de seu tempo,
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ora transferindo recursos ou doando bens para as bibliotecas, tais como materiais e
equipamentos.
Essas duas formas de participação não são excludentes e, de fato, o ideal seria
poder contar com ambas. Elas tampouco são independentes: quanto mais
intensamente a comunidade utilizar a biblioteca, maior será sua preocupação com a
continuidade e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos e conseqüentemente
maior poderá ser seu envolvimento na produção.

5.1.1. Participação da comunidade como usuário

Como visto anteriormente na seção 3, quanto maior o grau de utilização de
uma biblioteca, maior será seu impacto e sustentabilidade. Contudo, ficou constatado
nessa mesma seção que o grau de utilização das bibliotecas do projeto é relativamente
limitado. Com apenas 126 usuários por semana (número mediano de usuários) e
atendendo a comunidades com população mediana de 121 mil habitantes, seriam
necessários cerca de 20 anos para que toda a população local visitasse sua biblioteca,
mesmo sob a hipótese de que cada pessoa só repetisse sua visita após todos já terem
ido à biblioteca ao menos uma vez.
Tampouco o acervo pareceu intensamente utilizado. Sendo ele, da ordem de
4,5 mil obras e o volume mensal de empréstimos de aproximadamente 200 livros,
tem-se que, em média, cada obra é emprestada uma vez a cada 22 meses.
Para conhecer as causas desse baixo grau de utilização seria necessária uma
análise em maior profundidade. Contudo, conforme visto, podemos arriscar dizer que,
em parte, a baixa utilização pode ser decorrência de uma percepção inadequada da
população local quanto aos benefícios da leitura. Por outro lado, pode decorrer
também de limitações no grau de acessibilidade e adequação dos serviços oferecidos,
como dias e horários inadequados ou falta de divulgação na comunidade. Como
vimos na seção 2, existe evidência de que poucas atividades são oferecidas à noite ou
nos finais de semana.
Outras possíveis razões para a baixa utilização são a baixa qualidade dos
serviços oferecidos e a inadequação do acervo às necessidades locais. Vale ressaltar
que, embora a qualidade dos serviços possa estar aquém do desejado, não há
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evidência de que essas sejam causas da baixa utilização, mesmo porque as
expectativas da comunidade sobre a qualidade dos serviços também é limitada.
Antes de passar à análise da participação da comunidade na produção dos
serviços, vale ressaltar que, embora os principais interesses da comunidade sejam
consultas, empréstimos, informação, atividades e serviços, a biblioteca pode também
servir como uma forma de divulgar o trabalho de algumas pessoas, como escritores e
artistas locais. Infelizmente, com base nas informações disponíveis não é possível
avaliar a freqüência com que isso ocorre. A única informação que temos é que 24%
das bibliotecas contam com voluntários esporádicos que se dedicam à promoção de
eventos culturais e à promoção de leitura. Não é possível determinar que parcela
desses voluntários promove eventos relacionados a seu próprio trabalho ou ao de
escritores e artistas locais.

5.1.2. Participação da comunidade na provisão dos serviços

A participação da comunidade na provisão dos serviços pode assumir variadas
formas. Nesse estudo, diferenciaremos quatro delas.
Em primeiro lugar, os diversos membros da comunidade podem participar de
forma direta, seja transferindo recursos ou doando materiais e equipamentos
necessários ao funcionamento, seja atuando na organização das atividades via
trabalho voluntário. A participação direta tem sido marginal. Apenas 4% dos
bibliotecários, auxiliares de biblioteca e promotores de leitura são trabalhadores
voluntários (veja tabela 1). Ao mesmo tempo, apenas 11% das bibliotecas têm entre
seus parceiros uma associação de moradores e 26% têm alguma igreja ou ONG (veja
tabela 2). Empresas locais, sem considerar a empresa patrocinadora, são parceiras de
somente 4% das bibliotecas. Em resumo, cerca de 70% das bibliotecas não têm entre
seus parceiros nem a associação de moradores, nem uma empresa local ou
organização não governamental, ao passo que, virtualmente, todas são parceiras de
alguma instituição pública (veja tabela 2).
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Tabela 1: Tipo de contrato dos funcionários
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecários, auxiliares de
biblioteca e promotores de leitura que são:
Funcionários públicos
Empregados com carteira (CLT)
Empregados sem carteira

73
4
17

Voluntários

4

Outros

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

Tabela 2: Parcerias da Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que têm parceria com:
Escola municipal

35

Escola estadual

26

Escola particular

9

Biblioteca pública

17

Prefeitura

81

Governo Estadual

41

Empresa patrocinadora da implantação

26

Outra grande empresa

4

Comércio local

13

Templo / igreja

7

ONG

19

Associação de moradores

11

Alguma instituição pública¹

98

Porcentagem de bibliotecas que não têm parceria
com associação de moradores, empresa local nem
ONG

69

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.
Nota 1: Foram consideradas as seguintes instituições: escolas estaduais, escolas municipais,
biblioteca publica, prefeitura e governo estadual.

A comunidade tampouco é uma fonte de recursos significativa, o que pode ser
confirmado pela grande quantidade de deficiências da biblioteca que poderiam
facilmente ser superadas com base em um aporte limitado de recursos locais acoplado
ao maior uso de mão de obra voluntária. Em parte essas deficiências não estão sendo
resolvidas devido a um processo de naturalização que vem sendo ignorado pelos
responsáveis pela biblioteca e também pela comunidade. Mesmo assim, boa parte das
deficiências, conforme vimos na seção 4, é reconhecida pelos dirigentes como
fundamental ao bom funcionamento da biblioteca.
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Uma segunda forma de participação da comunidade pode ocorrer na gestão da
biblioteca, principalmente no processo de planejamento das atividades. Nesse caso, a
função da comunidade não é aportar recursos, mas buscar adequar os serviços e
atividades oferecidas às necessidades locais. Entretanto, em menos de 15% das
bibliotecas, os representantes da comunidade participam do planejamento (veja tabela
4). Mesmo se nos limitarmos às bibliotecas que fazem planejamento, a porcentagem
em que o planejamento é feito com a participação da comunidade é igual a 20%,
enquanto que o setor público local participa do planejamento em quase 30% das
bibliotecas.

Tabela 3: Participantes do planejamento das
atividades no universo de todas as bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas em que o
planejamento é feito com a participação do:
Responsável da biblioteca

67

Responsável e demais funcionários

54

Líder do Conselho Gestor

17

Líder e membros do Conselho Gestor

17

Interlocutor Institucional

1,9

Representante da prefeitura

19

Representante da(s) escola(s)

17

Representante de empresas locais

1,9

Representante da comunidade

13

Responsável da biblioteca e o líder do Conselho
Gestor

17

Responsável da biblioteca, do líder e dos membros
do Conselho Gestor

17

Responsável da biblioteca e demais funcionários,
do líder e membros do Conselho Gestor

15

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.
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Tabela 4: Participantes do planejamento das
atividades no universo das bibliotecas que
fazem planejamento
Indicadores

Total

Porcentagem das Bibliotecas que fazem
planejamento em que participam o(a):
Responsável da biblioteca

97

Responsável e demais funcionários

77

Líder do Conselho Gestor

26

Líder e membros do Conselho Gestor

26

Interlocutor Institucional

2,9

Representante da prefeitura

29

Representante da(s) escola(s)

23

Representante de empresas locais

2,9

Representante da comunidade

20

Responsável da biblioteca e o líder do Conselho
Gestor

26

Responsável da biblioteca, do líder e dos membros
do Conselho Gestor

26

Responsável da biblioteca e demais funcionários,
do líder e membros do Conselho Gestor

23

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Em resumo, a comunidade acaba tendo pouca participação no planejamento
das atividades das bibliotecas que é, em grande medida, tido como função do setor
público local. A dúvida é como tal planejamento será adequado às necessidades da
comunidade.
Para que o serviço oferecido seja adequado às necessidades locais não basta
apenas participar do planejamento das atividades, mas também participar da
supervisão delas. É necessário garantir que as atividades planejadas sejam
efetivamente realizadas. Esta é uma terceira forma de participação da comunidade na
produção dos serviços ofertados pelas bibliotecas. A tabela 5 indica que essa forma de
participação é também bastante limitada, com menos de 10% das bibliotecas sendo
supervisionadas por representantes da comunidade, incluindo aí aqueles que
participam da supervisão por serem membros do Conselho Gestor. Mesmo entre as
bibliotecas que fazem planejamento, esse indicador é inferior a 5% (veja tabela 6).
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Tabela 5: Supervisão das atividades no universo de
todas as bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que a supervisão das
atividades é realizada por:
Responsável da Biblioteca

24

Interlocutor local

9,3

Líder ou por membros do conselho

13

Interlocutor Institucional

1,9

Representante da prefeitura

11

Representante da prefeitura ou escola

13

Representante de empresas locais

1,9

Representante de empresas locais ou Interlocutor
Institucional

3,7

Representante da comunidade

5,6

Porcentagem de bibliotecas em que a supervisão é feita
por representante da comunidade ou por demais
membros do conselho gestor quando esse possui
representante da comunidade

9,3

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento
e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 6: Supervisão das atividades no universo
das bibliotecas que fazem supervisão
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que:
Existe supervisão das atividades desenvolvidas

57

Porcentagem de Bibliotecas que fazem supervisão e
essa é realizada por:
Responsável da Biblioteca

42

Interlocutor local

16

Líder ou por membros do conselho

23

Interlocutor Institucional

3

Representante da prefeitura

23
19
3

Representante da prefeitura ou escola
Representante de empresas locais
Representante de empresas locais ou Interlocutor
Institucional

6

Representante da comunidade

10

Porcentagem de bibliotecas que fazem supervisão e
que ela é feita por representante da comunidade ou por
demais membros do conselho gestor quando esse
possui representante da comunidade

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento
e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Por fim, a comunidade pode participar da gestão da biblioteca indiretamente
através do poder público local. Ao escolher as lideranças locais mais comprometidas
com a continuidade, adequação e qualidade dos serviços oferecidos, ela pode
influenciar as atividades planejadas e efetivamente realizadas pela biblioteca, bem
como o volume de recursos despendido.
Infelizmente, as informações disponíveis não nos permitem avaliar em que
medida esse tipo de participação indireta da comunidade vem ocorrendo. Vale
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enfatizar que essa modalidade de participação pode ser muito relevante, uma vez que
é o setor público o principal agente responsável pela manutenção da biblioteca e
também o maior agente externo envolvido em sua gestão.

5.2. Coordenação e integração

A natureza comunitária das bibliotecas faz com sua gestão e manutenção
sejam necessariamente responsabilidades locais. Por conseguinte, a gestão das
bibliotecas é marcada por um elevado grau de descentralização. Da mesma forma, a
continuidade das atividades e sua sustentabilidade são atribuições locais. Contudo, é
evidente que os parceiros externos, como o Instituto Ecofuturo, a FNLIJ e a empresa
patrocinadora continuam interessados no desempenho das bibliotecas que ajudaram a
construir e dispostos a apoiar quando necessário.
Por causa da natureza descentralizada da gestão e manutenção das bibliotecas,
é fundamental a construção de um sistema de monitoramento do funcionamento de
cada uma, assim como a promoção de uma boa dose de interação e articulação entre
elas e delas com parceiros externos e comunidade. É evidente que um sistema de
monitoramento serve apenas como uma porta de entrada para o acompanhamento das
bibliotecas, permitindo apenas identificar as bibliotecas com dificuldades e apresentar
um primeiro diagnóstico. É fundamental, portanto, contar com um sistema de
comunicação direto com cada biblioteca, que permita o aprofundamento da análise
dos problemas e o desenho da melhor forma de prestar o apoio externo. Esse canal
direto e individualizado é importante também para a identificação, análise e difusão
de experiências bem sucedidas.
Infelizmente, até o momento em que foi realizada a pesquisa de campo que dá
base a essa avaliação, o grau de interação entre as bibliotecas do projeto era muito
pequeno. Ainda que todas as bibliotecas no projeto tenham declarado possuir grande
interesse na troca de experiências com as demais, apenas 11% realizam de fato
contato com alguma outra (veja tabela 7).
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Tabela 7: Comunicação entre as Bibliotecas
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que:
O contato com outras Bibliotecas do programa é
periódico

11

Acham importante a troca de experiência com
outras Bibliotecas do programa

96

Porcentagem de Bibliotecas que acham que
seria importante a troca de experiência para:
Solucionar problemas comuns

93

Realizar intercâmbio de profissionais

87

Idealizar novas atividades

94

Alavancar parcerias

81

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.

Já o sistema de monitoramento permitirá tomar melhores decisões quanto ao
desempenho agregado do sistema de bibliotecas e as ações coletivas que os agentes
externos poderiam realizar para a melhoria do projeto como um todo. Do ponto de
vista mais desagregado, esse sistema de monitoramento permitirá identificar quais as
unidades do sistema têm desempenho precário, quais os determinantes imediatos
desse fraco desempenho e como os agentes externos e o patrocinador poderiam ajudar
na solução das dificuldades em andamento.
A comunicação individualizada é particularmente relevante para a empresa
patrocinadora, que conta com um interlocutor institucional. O problema é que apenas
11% das bibliotecas entrevistadas têm um interlocutor institucional e em menos de
5% delas, esse interlocutor participa do planejamento e monitoramento das atividades
(veja tabela 8). Infelizmente, não temos informação sobre com que freqüência esses
interlocutores institucionais se comunicam com as bibliotecas.

Tabela 8: Atividades do Interlocutor Institucional da
Biblioteca
Indicadores
Porcentagem de Bibliotecas que possuem Interlocutor
Institucional

Total

11

Porcentagem de Bibliotecas em que o Interlocutor
Institucional faz:
Contato com a Prefeitura

6

Contato com outros projetos desenvolvidos pela empresa no
local

2

Contato com representantes de empresas e comércio local

2

Divulgação da Biblioteca para a comunidade

4

Captação de recursos para a Biblioteca

7

Porcentagem de bibliotecas em que o interlocutor
institucional participa do planejamento e supervisão

2

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa sobre infro-estrutura, funcionamento e gestão das
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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A comunicação das bibliotecas do projeto com o Instituto Ecofuturo é mais
intensa. Mais de 75% delas declaram ter uma comunicação freqüente com o Instituto,
embora em cerca de 40%, a comunicação seja mais esporádica do que uma vez ao
mês. A percepção sobre a qualidade da comunicação é excelente: 95% as bibliotecas
com comunicação freqüente declararam que a comunicação é rápida e eficiente (veja
tabela 9).

Tabela 9: Comunicação entre a Biblioteca
e o Ecofuturo
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que a
comunicação com o Ecofuturo é:
Frequente

76

Porcentagem de Bibliotecas em que a
frequência de comunicação com o
Ecofuturo é:
Semanal

13

No máximo quinzenal

22

No máximo mensal

61

Porcentagem de Bibliotecas com
comunicação frequente com o Ecofuturo,
que consideram essa comunicação:
Rápida

100

Eficiente

95

Rápida e eficiente

95

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do
Instituto Ecofuturo, 2007.

Embora os sistemas de comunicação mais importantes sejam aqueles que
envolvem as bibliotecas, a comunicação e articulação entre os atores externos
(Instituto Ecofuturo, a FNLIJ e as empresas patrocinadoras) também é fundamental.
Ela também contribuirá para um bom diagnóstico das deficiências das bibliotecas,
sendo elas gerais ou idiossincráticas, além de uma busca eficiente de soluções. Tal
articulação é também imprescindível para que práticas identificadas como exitosas
sejam difundidas e efetivamente implementadas nas bibliotecas que pertencem ao
sistema.
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6. Sustentabilidade
A sustentabilidade de um serviço é sua capacidade de se manter ao longo do
tempo sem perda de qualidade. Essa característica pode ser investigada segundo a
ótica de distintos atores. Para os usuários, sustentabilidade significa tão somente a
continuidade dos serviços e atividades desenvolvidas pela biblioteca e independe de
quem os mantém. Do ponto de vista dos patrocinadores, a sustentabilidade ocorre
quando a comunidade e o setor público local assumem a responsabilidade pela
manutenção e gestão da biblioteca. Já para a comunidade, sustentabilidade pode
significar tanto que a continuidade será garantida pelo poder público local, como
também que um arranjo estável de parcerias envolvendo pessoas e instituições locais
públicas e privadas foi alcançado.
Existem duas questões relativas à sustentabilidade que devem ser investigadas
com especial atenção. A primeira delas é comum a todas as óticas e diz respeito à
avaliação da manutenção dos serviços e atividades da biblioteca sem qualquer queda
progressiva na qualidade. É evidente que para isso ocorrer, é necessário contar com
um esquema de financiamento estável e uma gestão adequada de recursos. A segunda
questão é que, uma vez estabelecida a sustentabilidade de uma biblioteca, pode-se
desejar identificar quais são os agentes responsáveis por aportar os recursos
necessários e assegurar que sejam devidamente aplicados. Ambas as questões serão
tratadas na seqüência.

6.1. Disponibilidade de recursos

As bibliotecas do projeto têm contado com os recursos que necessitam para
realizar as atividades a que se propõem? Uma resposta final a esta questão requereria
contrastar o custo operacional das bibliotecas com o volume de recursos aportados
pelos diversos parceiros. Na ausência de estimativas do custo operacional e do
volume de recursos disponibilizados pelos parceiros, a abordagem a esta questão
torna-se indireta. Nesta seção investigamos em que medida as bibliotecas formam
parcerias estáveis e se todas as suas necessidades operacionais são atendidas com
recursos destes parceiros.
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Em média, as bibliotecas investigadas têm três parceiros. Cerca de 80% delas
têm ao menos dois parceiros e metade tem ao menos 3 (veja tabela 1). Todavia, o grau
de formalização das parcerias pode ser questionado: menos de 20% dos parceiros
assinaram um Termo de Parceria, indicando um elevado grau de informalidade. Além
disso, cerca de 2/3 das bibliotecas com pelo menos um parceiro, não possuem o
Termo de Parceria assinado por nenhum dos parceiros.
Tabela 1: Bibliotecas segundo a
quantidade de parceiros e Termo de
Parceria
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas com :
Ao menos 1 tipo de parceiro

100

Ao menos 2 tipos de parceiros

80

Ao menos 3 tipos de parceiros

50

Ao menos 5 tipos de parceiros

17

Número médio de parceiros

3

Mediana do número de parceiros

3

Porcentagem de parceiros que
assinaram termo de parceria
Porcentagem de bibliotecas com
pelo menos um parceiro em que
nenhum dos parceiros assinou o
Termo de Parceria

19

67

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Embora a grande maioria das parcerias seja informal, existe considerável
estabilidade. Cerca de 80% das bibliotecas não tiveram qualquer mudança no rol de
parceiros, desde a inauguração. Porém, dentre as que sofreram alteração no rol de
parceiros, há uma grande proporção que perdeu parceiros. De fato, enquanto 15% das
bibliotecas perderam parceiros, apenas 7% ganharam novos parceiros. Não só uma
porcentagem maior de bibliotecas perdeu ao invés de ganhar parceiros, mas também a
porcentagem de bibliotecas que teve o número de parceiros reduzido é três vezes a
porcentagem de bibliotecas com o número de parceiros aumentado. Em suma,
encontramos evidências de que o apoio às bibliotecas vem declinando ao longo do
tempo (veja tabela 2).
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Tabela 2: Bibliotecas que sofreram
mudanças na quantidade de parceiros
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que:

AUMENTOU

Não mudaram de parceiros

81

Perderam parceiros

15

Ganharam parceiros

7

Reduziram o número de parceiros¹

12

Aumentaram o número de parceiros²

4

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
Nota: (1) O saldo líquido das perdas e ganhos de parceiros resultou em
redução no número de parceiros.
(2) O saldo líquido das perdas e ganhos de parceiros resultou em

Apesar de contar, em geral, com múltiplos parceiros, nem todas as
necessidades das bibliotecas vêm recebendo a necessária atenção. Das necessidades
das bibliotecas, aquelas que menor atenção têm recebido dos parceiros são: a captação
de novos parceiros/ recursos e a formação continuada dos funcionários. Na seqüência,
um pouco menos esquecidas estão a atualização periódica do acervo, a promoção de
eventos e a manutenção dos equipamentos.
Por outro lado, a vasta maioria das bibliotecas tem local de funcionamento e o
pagamento de suas contas garantido. Além disso, grande parte das bibliotecas recebe
apoio dos parceiros para contratação e remuneração dos funcionários, compra do
material de escritório, ajuda na limpeza, manutenção física do imóvel e manutenção
do mobiliário.
Tabela 3: Resultados das parcerias
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que NÃO possuem parceiros ou
possuem mas eles não realizam as seguintes atividades:
Cedem o local de funcionamento

7

Reformam ou constroem o local

19

Fazem a manutenção física do imóvel

15

Efetuam o pagamento de contas

7

Fazem a manutenção do mobiliário

19

Fazem a manutenção dos equipamentos

35

Contratam e remureram os funcionários

17

Mantêm a formação continuada dos funcionários

63

Atualizam periodicamente o acervo

48

Compram material de escritório

19

Fazem a limpeza

15

Captam novos parceiros / recursos

78

Ajudam na promoção de eventos

41

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e
gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.
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Das necessidades que receberam menor atenção dos parceiros, a manutenção
dos equipamentos é aquela que mais facilmente poderia ser resolvida localmente. A
falta de apoio dos parceiros locais, neste caso, precisaria ser revista. As demais
carências (formação continuada e atualização periódica do acervo), no entanto,
requerem maior apoio externo, seja da empresa patrocinadora ou do Instituto
Ecofuturo. Adicionamos a essa última lista de carências, a aquisição de equipamentos
para informatização e refrigeração da biblioteca, que embora não tenham sido tratadas
especificamente nessa seção, foram vistas na seção 1.
O acervo é uma das poucas dimensões que podem ser investigadas em maior
profundidade com as informações disponíveis. Embora 33% das bibliotecas tenham
declarado realizar atividades voltadas para o aumento do acervo e apenas metade ter
parceiros locais envolvidos na atualização periódica do acervo, praticamente todas
aumentaram seu acervo desde a inauguração (veja tabela 4). Desta forma, parece
existir um significativo volume de doações que independe de atividades
mobilizadoras ou da existência de parceiros. Provavelmente, devem resultar de
doações eventuais de membros da comunidade ou instituições que não aparecem na
lista de parceiros formais ou sistemáticos da biblioteca. Em média, as bibliotecas do
projeto declararam ter adquirido mais de mil novas obras em seu acervo desde a
inauguração. Vale relembrar que o acervo médio destas bibliotecas supera 4,5 mil
livros, enquanto que a doação inicial do Projeto é de apenas mil. Resta saber a
qualidade das novas obras incorporadas ao acervo.
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Tabela 4: Aquisição de novos livros pela
Biblioteca e composição do acervo
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas:
Que realizam atividades para o aumento do acervo

33

Com aumento no acervo

98

Número de livros adquiridos
Média de livros adquiridos

1301

Média de livros adquiridos (somente entre quem
respondeu)

1392

1º quartil do número de livros adquiridos (somente
entre quem respondeu)

288

Mediana do número de livros (somente entre quem
respondeu)

1141

3º quartil do número de livros (somente entre quem
respondeu)

1874

Número de livros que compõem o acervo
Média de livros do acervo

4.524

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

A evolução do acervo é o resultado líquido entre novas aquisições e perdas.
Apesar de praticamente todas as bibliotecas terem realizado novas aquisições, cerca
de 2/3 declararam ter sofrido perdas no acervo (veja tabela 5). Em média, as
bibliotecas perderam cerca de 100 obras, um volume bem inferior ao das novas
aquisições, o que mostra que, em praticamente todas as bibliotecas, o acervo vem
crescendo ao longo do tempo. Vale ressaltar que apenas metade das perdas ocorreu
porque a obra não foi devolvida pelo usuário. 1/3 do acervo perdido se deu por danos
causados pelo tempo ou usuário ou por deficiências na forma de armazenamento.

Tabela 5: Perdas no acervo
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas :
Que sofreram perdas no acervo

67

Número de livros perdidos :
Média de livros perdidos

93

Mediana do número de livros perdidos
(somente entre quem respondeu)

7

Porcentagem de livros perdidos segundo os
fatores responsáveis pelas perdas :
Porque não foram devolvidos

50

Por terem sido danificados pelo tempo ou por
terem sido danificados pelo usuário ou por
deficiência na forma de armazenamento

33

Outros fatores

17

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto
Ecofuturo, 2007.
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Em suma, no que se refere ao acervo, há claras evidências de sustentabilidade.
O acervo das bibliotecas vem crescendo, embora a qualidade destes acréscimos ainda
precise ser devidamente avaliada. Mesmo que as perdas sejam pequenas frente às
novas aquisições (representam apenas 10% delas), seria importante uma maior
atenção à conservação e armazenamento adequado do acervo, acoplado a um sistema
mais rígido de cobrança dos empréstimos em atraso, e de conscientização dos
usuários para reduzir as perdas existentes.

6.2. Natureza dos parceiros

Vimos anteriormente que quase todas as bibliotecas do projeto têm ao menos
um parceiro que lhes garantem recursos para suas necessidades mais básicas. O
objetivo dessa seção é investigar o perfil destes parceiros e como dividem suas
funções. Em particular, buscamos identificar se as bibliotecas são prioritariamente
financiadas com recursos do setor público local, de empresas locais ou de membros da
comunidade ou de organizações não governamentais locais.
Os resultados indicam que quase todas as bibliotecas têm alguma parceria com
o setor público local (prefeitura, escola ou biblioteca pública). Apenas 1/3 das
bibliotecas têm pelo menos um parceiro no setor privado (empresa patrocinadora,
outra grande empresa ou comércio local), e apenas 15% têm uma empresa local
(excluindo a empresa patrocinadora) como parceira. Mais preocupante é o fato de que
apenas 11% das bibliotecas têm a associação de moradores como parceira e 30% têm
alguma parceria com instituição privada sem fins lucrativos (associação de
moradores, templo ou igreja e ONGs) (veja tabela 6).
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Tabela 6: Bibliotecas que possuem ao menos
um parceiro no grupo
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas com alguma parceria
com o grupo:
Escola

50

Órgão público¹

91

Empresa²

33

Empresa (exceto empresa patrocinadora)
PEDIDO 2 - IND7

15

Associação de moradores

11

Instituição privada sem fins lucrativos

30

Porcentagem de bibliotecas com alguma parceria
com o setor:
Público³
PEDIDO 2 - IND6

98

4

57

Privado
PEDIDO 2 - IND8

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.
Nota 1: Órgão público inclui Biblioteca Pública, Prefeitura e Governo Estadual.
Nota 2: Empresa inclui empresa patrocinadora, outra grande empresa e comércio local.
Nota 3: Setor público inclui Biblioteca Pública, Prefeitura, Governo Estadual, escola municipal
e estadual.
Nota 4: Setor privadio inclui empresa patrocinadora, outra grande empresa, comércio local e
escola particular.

Dentre os parceiros, o mais freqüente é que as empresas patrocinadoras e a
prefeituras tenham assinado o Termo de Parceria (veja tabela 7). De fato, cerca de
70% destes parceiros assinaram o Termo de Parceria. Entre os demais parceiros,
apenas 30% o fizeram. Vale ressaltar que, na maioria das vezes em que existe parceria
com a associação de moradores, essa é informal, isto é, não envolve a assinatura do
Termo de Parceria.
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Tabela 7: Parceiros atuais da Biblioteca
que assinaram o Termo de Parceria
Indicadores

Total

Porcentagem que assinou o Termo de
Parceria dentro de cada grupo de
parceiros atuais
Escolas municipais

0

Escolas estaduais

0

Escolas particulares

0

Bibliotecas Públicas

11

Empresas patrocinadoras

43

Outras empresas

0

Comércio local

14

Templos/igrejas

0

Associações de moradores

17

Prefeituras

36

Governos Estaduais

14

ONGs

20

Porcentagem do total de parceiros
atuais que assinou o Termo de Parceria
Empresas patrocinadores ou prefeituras

68

Todos exceto empresas patrocinadoras
ou prefeituras

32

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é
Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Embora informais, vimos anteriormente que os parceiros da biblioteca são
relativamente estáveis. Porém, quando comparamos a estabilidade dos parceiros
públicos e privados verificamos um menor nível de estabilidade dos parceiros
privados. Entre as bibliotecas que perdem parceiros, 75% tendem a perder parceiros
do setor privado.
Note que considerando todas as bibliotecas, a porcentagem que perde
parceiros públicos é similar à porcentagem que perde parceiros privados, mas a
porcentagem que ganha parceiros públicos é menor. Assim, parece existir maior
rotatividade de parceiros do setor privado, mas não há nenhuma tendência para que o
perfil dos parceiros se torne mais público ou privado (veja tabela 8).
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Tabela 8: Bibliotecas que perderam ou
ganharam parceiros
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que perderam
parceiros do Setor:
Público

7

Empresarial

7

Privado sem fins lucrativos

6

Porcentagem das bibliotecas que perderam
parceiros e esses eram do setor empresarial ou
privado sem fins lucrativos
Porcentagem de bibliotecas que ganharam
parceiros do Setor:

75

Público

2

Empresarial

6

Privado sem fins lucrativos

2

Porcentagem das bibliotecas que ganharam
parceiros e esses eram do setor empresarial ou
privado sem fins lucrativos

100

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura,
funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo,
2007.

As parcerias com os setores público e privado não diferem apenas em
estabilidade, mas também quanto ao tipo de apoio que prestam às bibliotecas. O setor
público garante prioritariamente local de funcionamento e pagamento de contas. Com
um pouco menos freqüência, o setor público também garante apoio para a
remuneração dos funcionários, manutenção e reforma do local de funcionamento da
biblioteca, assim como compra de material de escritório e limpeza. Das necessidades
das bibliotecas, aquelas que menor atenção recebem do setor público local são:
captação de novos parceiro/ recursos, formação continuada dos funcionários,
atualização periódica do acervo, promoção de eventos e manutenção dos
equipamentos e mobiliário (veja tabela 9). Neste aspecto, de fato o setor privado é
significativamente complementar, uma vez que centra sua atenção na formação
continuada dos funcionários e expansão do acervo e, em menor intensidade, na
promoção de eventos (veja tabela 10).
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Tabela 9: Resultados das parcerias com o Setor Público
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que possuem parceiros do Setor Público
que:
Cedem o local de funcionamento

96

Reformam ou constroem o local

83

Fazem a manutenção física do imóvel

85

Efetuam o pagamento de contas

94

Fazem a manutenção do mobiliário

77

Fazem a manutenção dos equipamentos

68

Contratam e remureram os funcionários

89

Mantêm a formação continuada dos funcionários

25

Atualizam periodicamente o acervo

42

Compram material de escritório

81

Fazem a limpeza

85

Captam novos parceiros / recursos

13

Ajudam na promoção de eventos

53

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

Tabela 10: Resultados das parcerias com o Setor Privado
Indicadores

Total

Porcentagem de bibliotecas que possuem parceiros do Setor Privado
que:
Cedem o local de funcionamento

13

Reformam ou constroem o local

13

Fazem a manutenção física do imóvel

16

Efetuam o pagamento de contas

13

Fazem a manutenção do mobiliário

19

Fazem a manutenção dos equipamentos

6

Contratam e remureram os funcionários

6

Mantêm a formação continuada dos funcionários

39

Atualizam periodicamente o acervo

48

Compram material de escritório

16

Fazem a limpeza

10

Captam novos parceiros / recursos

16

Ajudam na promoção de eventos

29

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre infra-estrutura, funcionamento e gestão
das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, do Instituto Ecofuturo, 2007.

No que se refere especificamente ao acervo, vimos que, em média, ele
aumentou em cerca de mil obras desde a inauguração das bibliotecas. Quando
analisamos quais instituições foram responsáveis por esta expansão, encontramos que
a contribuição do setor público é menor. Mais da metade das bibliotecas receberam
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livros da comunidade ou do próprio Instituto Ecofuturo, uma vez que parte da doação
do Instituto ocorre após a inauguração (veja tabela 11).

Tabela 11: Instituições financiadoras
das novas aquisições de livros pela
Biblioteca
Indicadores

Total

Porcentagem de Bibliotecas que recebeu
algum livro da(o):
Comunidade

57

Secretaria Estadual de Educação

24

Secretaria Municipal de Educação

24

Instituto Ecofuturo/FNLIJ

59

Ministério da Educação

19

Ministério da Cultura

11

Empresa patrocinadora
Outras empresas ou ONGs
Outras instituições

6
6
31

Fonte: Estimativas produzidas com base na pesquisa de campo sobre Infraestrutura, funcionamento e gestão das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso,
do Instituto Ecofuturo, 2007.

Em suma, a análise realizada nesta seção demonstra que, embora os recursos
necessários para o funcionamento das bibliotecas provenham principalmente do setor
público local, o setor privado e a comunidade contribuem de forma importante com
alguns itens não cobertos pelo setor público. O principal papel da comunidade é
ajudar na expansão do acervo. Já o setor privado local participa ativamente na
formação continuada dos funcionários, na atualização do acervo e, em menor escala,
na promoção de eventos.

6.3. Naturalização e sustentabilidade
Até então, vimos que as bibliotecas do projeto foram capazes de estabelecer
um número substancial de parcerias locais estáveis, embora, na maioria das vezes,
informais. Conforme buscamos demonstrar, essas parcerias, que são em sua maioria
com o setor público local, servem para garantir às bibliotecas os recursos básicos que
necessitam para seu funcionamento. A qualidade dos serviços fica aquém do desejado
e as parcerias não parecem ser capazes de reverter esse quadro. Existem, portanto,
evidências de que a continuidade está garantida, mas que faltam recursos para uma
progressiva melhoria na qualidade dos serviços oferecidos.
Em parte os gestores e usuários da biblioteca estão conscientes das limitações
dos serviços oferecidos e, portanto, limitados apenas pela disponibilidade de recursos
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para sua superação. Este é certamente o caso das falhas na infra-estrutura, mobiliário
e material de escritório, que são claramente reconhecidas pelos gestores e poderiam
facilmente ser superadas com recursos disponíveis na comunidade. A evidência,
portanto, é de que, a despeito da diversidade de parcerias, a mobilização da
comunidade em torno da biblioteca permanece limitada. O funcionamento da
biblioteca e a qualidade dos serviços oferecidos poderiam ser substancialmente
aprimorados se os setores público e privado, além da comunidade mobilizassem uma
parcela um pouco maior de seus recursos para este fim.
A comunidade parece muito mais mobilizada para utilizar os serviços
oferecidos pela biblioteca do que propriamente atuar como responsável por sua
provisão. Uma exceção é a expansão do acervo, caso em que há uma contribuição
decisiva da comunidade. Se um dos objetivos do projeto era mobilizar a comunidade
em torno da biblioteca, tem-se evidência de sucesso na mobilização da população
infanto-juvenil como seus usuários. Entretanto, a evidência mostra que a capacidade
do projeto de mobilizar recursos (incluindo trabalho voluntário) da comunidade para o
funcionamento das bibliotecas é limitada.
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