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GÊNESE DA PESQUISA

UMA TRISTE REALIDADE.....

ATENÇÃO!!!
USUÁRIOS COM LIVROS ATRASADOS SÃO 

AFASTADOS DO SISTEMA!!!
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OBJETIVO GERAL

Discutir aspectos relacionados à realidade de algumas 

bibliotecas públicas no que se refere ao tratamento com o 

usuário e as normas de controle no uso dessas unidades.



OBJETIVO ESPECÍFICOS

1 - analisar, com base na literatura, o que o usuário deveria representar para

as bibliotecas;

2 - apresentar as bibliotecas como ambientes de acolhimento e prestadoras

de serviços úteis à comunidade;

3 - refletir, com base na literatura, as manifestações simbólicas de punição

nos espaços das bibliotecas;

4 - expor a realidade de algumas bibliotecas públicas instaladas em um

município quanto às normas de utilização de seus espaços.



METODOLOGIA

1 – Pesquisa bibliográfica em livros e artigos que abordam a

temática em foco;

2 - Estudo de campo, sustentado pela entrevista e observação.



O NOVO PARADIGMA DAS BIBLIOTECAS: DO 

ACERVO AO USUÁRIO

O usuário é o principal personagem

[...] [é preciso], [...] saber se as necessidades de informação, por parte dos usuários de um centro 

de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada (FIGUEIREDO, 1994, p. 74).

As bibliotecas devem viabilizar o exercício cidadão

[...] assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; estimular a imaginação e

criatividade das crianças e dos jovens; [...] possibilitar o acesso a todas as formas de expressão

cultural das artes do espetáculo; [...]; assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de

informação da comunidade local; facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a

informação e a informática; apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de

alfabetização para os diferentes grupos etários (MANIFESTO IFLA/UNESCO, 1994, não

paginado).



AS BIBLIOTECAS COMO AMBIENTES DE ACOLHIMENTO E 

SOCIALIZAÇÃO

As bibliotecas deveriam:

1 – fornecer atendimento a consulta e empréstimo e, também, espaço 

adequado, além de informação utilitária (ALMEIDA JUNIOR, 2012);

2 - podem se tornar ambientes de convivência, oferecendo diversas 

atividades culturais, recreação, entretenimento e lazer, dentre outras 

atividades procuradas pelos cidadãos da comunidade (RIBAS; ZIVIANI, 

2007);

3 – A biblioteca deve ser socializadora, permitindo que o usuário participe 

dos processos, podendo “[...] sugerir, criticar, elogiar, enfim, valer-se de 

seus direitos de cidadãos” (CÔRTE; BANDEIRA 2012, p. 114, grifo 

nosso);

4 -



MANIFESTAÇÕES SIMBÓLICAS DE PUNIÇÃO EM 

BIBLIOTECAS

1 - As bibliotecas públicas brasileiras ao invés de ser inclusiva torna-se uma instituição

excludente (ALMEIDA JUNIOR, 2012);

2 - As bibliotecas também são vistas como o espaço das normas, dos regulamentos, das

proibições. Bebidas e comidas são vetadas: podem sujar, estragar os livros. Bolsas e

pertences pessoais devem ser deixados no guarda-volumes (controlados por funcionários da

biblioteca ou não) [...] (ALMEIDA JUNIOR, 2012, p. 27);

3 - Materiais não podem ser levados ao banheiro. Livros são emprestados apenas para os

associados. Devoluções em atraso acarretam sanções (multas ou suspensões), mesmo que o

material nunca tenha sido utilizado antes. Cotovelo sobre o livro; marcadores de livros

muito grossos; dobrar páginas: puxar livros pelo alto da lombada: corrigir deformações

rasgos, cortes, etc.) com fita adesiva ou coisa semelhantes: uso de dedos umedecidos para

virar páginas [...] (ALMEIDA JUNIOR, 2012, p. 27);

4 - A biblioteca, não raras vezes, é palco de punições. Basta um aluno atrapalhar a aula de

um professor que logo é enviado, sem aviso prévio, à biblioteca ou à sala de leitura. Por

isso, é de suma importância que repensemos o papel da biblioteca dentro da escola e sua

significação (BARRETO, 2008, p. 1, grifo nosso).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] não tenho formação em Biblioteconomia. A prefeitura não

contrata bibliotecários. Cumpro meu horário, na medida em que

posso, pois estou com problemas de saúde. Prestei concurso há

muitos anos para o cargo de digitador e devido a problemas de

lesão por esforço repetitivo (LER) fui encaminhado para atuar na

biblioteca, uma vez que o trabalho não demanda grandes esforços

em digitação [...]” (entrevistado A – técnico atuante em biblioteca

pública).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 
REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] algumas vezes recebemos propostas de professores que

querem trazer grupos de alunos para realizar apresentação teatral

de obras literárias. Achamos a ideia da dramatização muito boa,

mas para outros locais, pois nossa biblioteca oferece espaço para

estudo e leitura individual, o que requer, como obrigação,

constante silêncio. Todos os funcionários daqui são treinados para

proibir qualquer ação que compromete o silêncio [...]”

(entrevistado B – bibliotecário atuante em biblioteca pública).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 :“[...] atravessamos muitos desafios, principalmente com a falta de

recursos humanos. Percebemos válidas as atividades culturais e

recreativas nos ambientes das bibliotecas, no entanto, não temos

como realizar isso aqui, pois, desse modo, o espaço tornaria muito

bagunçado, em virtude da falta de controle” (entrevistado C –

bibliotecário atuante em biblioteca pública).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] Não temos como não emitir regras. A construção de regras de

condutas ao usuário visa a organizar a biblioteca para que os

leitores não sejam atrapalhados, além de condicionar a preservação

de nossas coleções, impedindo que as obras sejam roubadas ou que

sejam danificadas pelo mau uso [...]. Além de cartazes,

disponibilizamos na mesa de entrada, o manual impresso de uso da

biblioteca. Nesse manual, constam as obrigações do usuário, como

guardar as bolsas nos guarda-volumes, não comer e beber na

biblioteca, fazer silêncio etc.” (entrevistado D – bibliotecário

atuante em biblioteca escolar).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] a mãe de um usuário deixa a criança aqui todos os dias,

dizendo que vai trabalhar e não possui dinheiro para colocá-la em

creche [...]. Não temos nada a fazer, senão deixar a aluna à vontade

nas mesas de leitura [...]. Constantemente, encontramo-la

adormecida sobre os livros [...]” (entrevistado D – bibliotecário

atuante em biblioteca pública).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] não realizamos estudos aprofundados e com grande extensão.

Devido à escassez de recursos financeiros, colocamos apenas a

caixa de sugestões e reclamações, servindo como fonte de coletas a

respeito da opinião de nosso usuário [...]” (entrevistado D –

bibliotecário atuante em biblioteca escolar).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] fui abordado pelo guarda de forma agressiva, dizendo que eu 

não estava entendendo nada que ele falava, pois ele já havia me 

explicado mais de três vezes e eu não queria entender. Sabe, tive 

dificuldade de entender, pois era minha primeira visita na 

biblioteca! [...]” (entrevistado E  - aluno de biblioteca escolar).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] Aplicamos multa de R$1,00 real por dia, no caso de atraso de 

obras. No caso de perda da obra ou danificação da obra, o usuário 

deverá repor uma obra nova e atualizada. Enquanto isso não for 

realizado, o usuário fica afastado do sistema [...]. As reclamações 

são intensas, mas não temos outra forma de manter o controle se 

não estabelecermos essa pequena punição” (entrevistado F –

bibliotecário atuante em BU).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 
REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

As multas e demais penalidades poderiam ser trocadas por outras

medidas mais humanizadas, tendo em vista evitar a frustração e rancor

por parte do usuário” (ALMEIDA JUNIOR, 1997).

 Entre 23 de outubro e 1 de novembro, o Sistema de Bibliotecas da
Unicamp (SBU) trocou as penalidades que costuma aplicar a seus
usuários pelo atraso na devolução de livros por doações em alimentos.
As penas não são em dinheiro é bom lembrar. Quem não devolve não
pode retirar novos livros por determinado período. A campanha de
anistia redundou no retorno de mil livros atrasados e ainda arrecadou 328
latas de leite e 83 litros de leite longa vida que serão doadas [à instituição
de caridade]: Centro Corsini e 328 Kg de alimentos que serão doados [à
instituição de caridade]: Sobrapar [...] (SIB – UNICAMP, [2012?], sem
página).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 “[...] é um absurdo querer que guardamos nossos pertences em um armário

minúsculo que cabe pouca coisa. Se a unidade já possui sistema de segurança e

vigilância não há necessidade de guardarmos nossos pertences nos armários. [...]

Considero a biblioteca como uma agência bancária, onde somos vigiados a todo

momento, em que o interesse maior é o lucro e não a disseminação da

informação e produção de conhecimento, como deveria ser esse o objetivo fim

da unidade [...]” (entrevistado G – aluno de BU).



 MEDIDAS PUNITIVAS E PROIBITIVAS NO CONTEXTO 

REAL DAS BIBLIOTECAS: COLETA DE DADOS

 [...] Quando estive na biblioteca pela 1° vez, não me deixaram entrar com minha

mochila, porque não é permitido a ninguém [...] Me identifiquei como Portador

de Necessidades Especiais (PNE), mas a pessoa que me atendeu simplesmente

não considerou, e com isso me afastei da biblioteca, pois sou impossibilitada de

carregar algo nas mãos conjuntamente com o uso das bengalas, as quais me

servem como apoio para me locomover. Mas, já no último semestre, tendo que

fazer as pesquisas das referências para o TCC, tive que recorrer à biblioteca. E

obtive a mesma resposta: de que não era permitido entrar com mochila. Só que

desta vez pedi para falar com o responsável, o qual me permitiu entrar com a

mochila, mas que ao sair eu abrisse e mostrasse. O que me deixou muito

constrangida, e toda vez era a mesma coisa. Seria para mim mais coerente ter na

carteirinha escrito: “Permitida a entrada com a mochila, face a necessidade

especial" (entrevistado H – aluno de BU).



À GUISA DE CONCLUSÕES

 Deve haver modificação das medidas de controle sobre a conduta do usuário no

espaço das bibliotecas, de modo que ele não seja frustrado com medidas

excessivas, de caráter punitivo e constrangedor. Evidencia-se que, a partir de

práticas cordiais de acolhimento e oferta de serviços variados e úteis, busca-se

pela satisfação do usuário, o que poderá despertar o crescimento dos índices de

frequência e a valorização/reconhecimento da biblioteca como instituição

necessária à sociedade.
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