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BIBLIOTECAS NO BRASIL
•

Ao todo, o Brasil tem 7.166 bibliotecas
cadastradas no Sistema Nacional de
Bibliotecas do Ministério da Cultura,
em 98% municípios.

•

O Brasil possui uma biblioteca púbica para
cada 30 mil habitantes, em média. Nos
Estados Unidos, a proporção é de 1 para 19
mil. Na República Tcheca, que tem o melhor
índice do mundo, a proporção é de 1 para
cada 1.970 habitantes.

Percepções e Uso de Bibliotecas

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

. . . Como falar da biblioteca, se nem espaço temos
para ler/pesquisar? Como pode ver, aqui também
serve para depósito de materiais didáticos e outros.
(Cícero, aluno da 8ª série/9ºano do ensino
fundamental de EJA).
. . . Como motivar os colegas que têm “preguiça” de
ler? Tá vendo aquela estante? Tem mais livro de
criancinha. Não tem para os mais velhos. A gente não
pode vir aqui sem o professor, porque acham que a
gente vai fazer bagunça. Aí tem que vir rápido para
levar um livro emprestado. Como ter tempo para
escolher um livro que a gente goste? (Gabriel, aluno da
8ª série/9ºano do ensino fundamental).
Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

O que a biblioteca representa
(%)

Um lugar para pesquisar ou estudar

71

Um lugar para emprestar livros

29
28
26

Um lugar voltado para estudantes
16

Um lugar voltado para todas as pessoas

16
20

Um lugar para emprestar livros para trabalhos escolares
Um lugar para lazer ou passar o tempo
Um lugar para consultar documentos e outros materiais do
acervo
Um lugar para acessar ou emprestar livros em braile

14

6

9

Um lugar para acessar áudio-livros
Um lugar para acessar a Internet

2

Um lugar para participar de concertos, exposições e eventos

2

6

5

Um lugar para participar de conferências, cursos e oficinas
Um lugar para ver filmes ou escutar música

2
3

2011
2015

26
A biblioteca é fortemente
associada com um espaço para
estudo e pesquisa.
Outras associações , que
poderiam promover a
ampliação de seu público
frequentador, tiveram
percentuais baixos de menções.
Ainda que a biblioteca seja vista
como espaço de estudante 37% de seu público é
composto por não

estudantes.

Não sabe/ Não respondeu
Base: Amostra 2011 (5012) / 2015 (5012)
P.66) Dentre as frases que eu vou ler, o que representa para o(a) sr(a) a biblioteca?

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

Frequência em bibliotecas e tipo de biblioteca que frequenta
(%)

Frequência com que costuma ir a bibliotecas
2015

5

Escolar ou universitária

15
14

Sempre
Às vezes
Não frequenta bibliotecas

Comunitária, mantida por moradores ou
estabelecimentos ou pontos de leitura
Empresas ou instituições
Circulantes, como ônibus, barcos, trens, etc.
Outra

Base: Amostra (5012)

55
50
51

Pública

Raramente

66

Que tipo de biblioteca você frequenta?

Entre estudantes, 35% não
frequentam biblioteca.
Entre leitores esse percentual é
de 51%.

P.52) O(a) sr(a) diria que costuma ir a bibliotecas _______?
P.52A) Quais desses tipos de biblioteca o(a) sr(a) frequenta?

Não sabe/ Não respondeu

64

4
2
3
2
1
1

2011
2015

1

Base: Quem frequenta biblioteca sempre ou às vezes 2011 (1203) / 2015 (1001)

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

Motivos para ir a bibliotecas
2015

(%)

Ler livros para pesquisar ou estudar

65

Ler livros por prazer

37

Emprestar livros para trabalhos escolares

15

Consultar documentos e outros materiais da biblioteca

11

Emprestar livros em geral

11

Ler revistas ou jornais

9

Acessar Internet

8

Ler livros para pesquisar ou
estudar é o principal motivo para ir
a bibliotecas tanto para estudante
quanto para não estudante.
No entanto, 34%

dos

Ver filmes/ escutar música

6

estudantes citou ler livros por

Participar de conferências, cursos e oficinas

5

prazer , percentual menor do que

Participar de concertos, exposições ou eventos… 3
Acessar áudio

1

Outros

1

Não sabe/Não respondeu

1

entre não

estudantes, 42%.

Base: Quem frequenta biblioteca sempre ou às vezes (1001)
P.55) Por qual destes motivos o(a) sr(a) vai à biblioteca? Mais algum? Algum outro?

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

O que o faria frequentar mais a biblioteca
(%)

2015

Ter mais livros ou títulos novos

32

Ter títulos interessantes ou que me agradem

22

Ter atividades culturais

15

Ter um bom atendimento

14

Ter Internet

13

Melhor disposição dos livros ou facilidade de acesso

11

Ter horários de funcionamento ampliados (noturno e finais de…

11

Ter ambiente mais agradável, mais claro ou com mais luz

10

Ter ambientes mais parecidos com livrarias

8

Ser mais próxima de casa ou de fácil acesso

8

Outros

1

Nada faria frequentar biblioteca
Não sabe/ Não respondeu

O percentual de menções a “Ter
mais livros ou títulos novos”
corrobora com o percentual de
41% dos que apontaram não
encontrar os livros que procuram
nas bibliotecas que frequentam.

8
2

Base: Quem costuma ir a bibliotecas às vezes ou raramente (1455)
P.57) Alguma coisa faria o(a) sr(a) frequentar bibliotecas ou frequentá-las mais vezes? Mais alguma?

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 12.244 DE 24 DE MAIO DE 2010. Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do
País.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.
Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte
destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.
Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de
ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento
das bibliotecas escolares.
Art. 3o Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos
nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 30 de junho de 1962,
e 9.674, de 25 de junho de 1998.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Carlos Lupi
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.5.2010

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO: PNBE
- Implementado em 1997, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da
Escola) foi ampliado no governo Lula (2003-2010) e continuou em parte da administração de Dilma Rousseff até 2014.
- No ano seguinte, foi suspenso sob justificativa de falta de recursos, com a promessa de retomada em 2016.

- Em maio, Temer assumiu e, desde então, nenhum novo edital foi aberto.
- O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) foi desenvolvido tendo por objetivo promover o acesso à cultura e
o incentivo à leitura para alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de
referência.
- No âmbito do PNBE, são distribuídas obras de literatura, de apoio ao professor e periódicos para uso nas bibliotecas
escolares. Em janeiro de 2010, foi publicado o Decreto nº 7.084, que dispõe sobre esses Programas, assegurando a
continuidade da oferta de materiais a alunos e professores.
O DECRETO Nº 9.099 DE 19/07/2017 EXCLUI O INTEGRALMENTE O PNBE

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

DADOS PISA (Programa Internacional de Avalição de Estudante)
Ranking de Leitura
1º Cingapura: 535 pontos

2º Hong Kong (China): 527 pontos
3º Canadá: 527 pontos
4º Finlândia: 526 pontos

6º Irlanda: 521 pontos
59º Brasil: 407 pontos

Dos 70 países do PISA o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em
leitura e na 66ª colocação em matemática.
Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL

A Câmara Brasileira do Livro e o Instituto Pró-Livro acreditam que:

A LEITURA seja a principal ferramenta para melhorar a qualidade da educação e
para construir um país que ocupe os primeiros lugares quando se avalia educação e
desenvolvimento humano.
"Um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco
manipulável e não crê em lemas que, alguns, fazem passar por ideias."
(Vargas Llosa)

Fonte: Instituto Pró-Livro - IPL
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