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RESUMO 

O programa de necessidades de uma biblioteca se inicia a partir de um 

planejamento que contemple os padrões essenciais para a reformulação do espaço 

físico da biblioteca, que compreendem, desde o desenvolvimento da coleção, as 

instalações e o mobiliário, o espaço para os usuários e para a equipe de trabalho, 

até o leiaute, a sinalização, as cores, a acústica, o sistema antifurto. Este artigo 

aborda, além de conceitos, um direcionamento e alguns parâmetros arquitetônicos 

importantes para o planejamento de um espaço de leitura pública, bem como os 

reflexos que isso causa na sociedade. 
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ARCHTECTURAL PARAMETERS FOR CONSTRUCTION OF PUBLIC READING 

PLACES 

 

 

ABSTRACT 

A library’s needs program begins with planning that takes into account the essential 

patterns for the reformulation of its physical space.  This includes the collection’s 

development, facilities and furniture, space for users, as well as the library 

employees to layout signage, colors, acoustics, etc.  An anti-theft system is also part 

of the plan. Based on this, this article approaches beyond concepts, a direction and 

some architectural parameters along with its importance for a good planning of public 

reading space and the reflexes this causes in society. 

 

Keywords: Library; Program needs; Project. 

 

 



 
 

 INTRODUÇÃO 

Um programa de necessidade serve para adequar o espaço físico de acordo 

com sua função, visando a atender e a garantir qualidade de vida ao usuário. Antes 

de planejar a mudança de um espaço físico propriamente dito, é necessária uma 

análise de dados que atribui função, público alvo, localização, condicionantes 

climáticas, topografia etc. que conduzirão o projeto, de forma a se obter um bom uso 

e ocupação, atendendo às necessidades de sua função. A base é a mesma para 

diferentes funções e categorias arquitetônicas, porém existem diferentes fatores  

condicionantes que conduzem o projeto para cada categoria. 

Quando se trata da área educacional, e principalmente infantil, o grande 

objetivo, além de oferecer qualidade de vida às crianças, é conseguir, por meio de  

um bom planejamento arquitetônico, um incentivo natural e dinâmico à educação e à 

cultura. O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a sua mais tenra 

idade e, para que a criança desenvolva o hábito da leitura, a participação da família 

é de suma importância. Quando esse contato inicial com o mundo da leitura não 

acontece no seio familiar, fica para a escola a incumbência e iniciar esse trabalho e 

nem sempre a escola dá conta dessa tarefa, mesmo porque a leitura deve ser 

estimulada o tempo todo e não somente durante o período de aula.  

A Biblioteca é um espaço público e de potencial infinito. Mas, para que esta 

desenvolva seu papel na sociedade de forma integral, é necessário que se faça 

conhecer para atingir os usuários em potencial. Deve ter seus serviços valorizados 

pelos que tomam decisão, pelos políticos e pelo público em geral. As atividades que 

envolvem o contato com o livro, com a leitura em geral, precisam ser divulgadas 

para despertar o interesse de leitores eventuais e em potencial e para manter o 

interesse de leitores com uma história de leitura já construída. É mister promover 

seus serviços, encorajando, incentivando o uso e o apoio de que a biblioteca 

necessita. 

 

1 CONCEITO E A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

Qual seria o conceito de leitura? Como ponto de partida para essa reflexão, 

foi consultado o dicionário Aurélio: 



5 

 

Ato, arte ou hábito de ler. Aquilo que se lê. 

Operação de percorrer, em um meio físico, 

sequências de marcas codificadas que 

representam informações registradas, e 

reconvertê-las à forma anterior (como imagens, 

sons, dados para processamento). (DICIONÁRIO 

AURÉLIO, 2004). 

Segundo Freire (1981), a primeira coisa que temos para ser lido em nossas 

vidas é nada mais e nada menos que o mundo e suas experiências e, em seguida, 

as palavras. O autor ainda afirma que o gosto pela leitura crítica está diretamente 

ligado aos conteúdos que nos interessam ou de que necessitamos e acrescenta: 

[...] de alguma maneira, porém, podemos ir mais 

longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas 

precedida pela leitura do mundo, mas por uma 

certa forma de “ escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, 

quer dizer, de transformá-lo através de nossa 

prática consciente. (FREIRE, 1981, p.13). 

Martins (1988) acredita em três configurações de níveis básicos de leitura: o 

sensorial, o emocional e o racional. O sensorial envolve todos os sentidos e 

consequentemente e inconscientemente filtra os gostos do leitor, sem se associar ao 

um sentido racional. O nível emocional é responsável por filtrar os gostos, criando no 

leitor uma empatia pelo que lê, por meio da interpretação mais próxima do real. O 

nível racional diz respeito à leitura isolada do contexto, guiada apenas por normas 

preestabelecidas. (MARTINS, 1988). 

Ao proporcionar momentos e espaços dedicados à leitura para o um 

indivíduo, maiores serão as chances deste se integrar no meio. O hábito de ler se 

faz necessário para ampliar a visão de mundo, pois possibilita a vivência de 

emoções, criando a possibilidade de exercer o mundo da fantasia, da imaginação e 

da criatividade. E a leitura pode ser realizada de diversas maneiras, sendo a mais 

básica a encontrada em livros, revistas, jornais etc. 
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2 IMPORTANCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Segundo Brandão e Rosa (2011), até os anos de 1960, os brasileiros ainda 

acreditavam no discurso da “maturidade para a alfabetização” e acreditavam que a 

aprendizagem da leitura e da escrita só podia ser aplicada após um primeiro passo 

de amadurecimento de algumas habilidades da criança, classificando o ensino com 

um início natural, adiando de 5 para 7 anos, quando ocorre o funcionamento da mais 

pura e funcional ferramenta humana. Afirmava-se que a criança não teria o possível 

interesse da leitura e escrita até 7 anos de idade e era considerado prejudicial ao 

desenvolvimento dela a tentativa de alfabetização antes desse período. De acordo 

com Poppovic (1966, p. 5), a criança devia "[...] ter um nível suficiente, sob 

determinados aspectos, para iniciar o processo da função simbólica que é a leitura e 

sua transposição gráfica, que é a escrita”.  

Em relação a essa crença, Brandão e Rosa (2011) relatam que a Educação 

Infantil deveria adiar e restringir o contato da criança com a leitura ou escrita, 

desviando o foco para didáticas viso-motora, memória visual, auditiva, orientação 

espacial entre outras. Porém, nos anos de 1920 e 1930, alguns pesquisadores, 

empenhando esforços em estudos sobre a questão, vislumbraram outras 

possibilidades envolvendo a aquisição da leitura e da escrita pelas crianças. 

Para Maricato (2005), a inserção de histórias orais e escritas na vida da 

criança deve ocorrer o quanto antes, pois, assim, serão maiores as chances da 

mesma adquirir o gosto pela leitura. De acordo com Perrotti (2005) apud Maricato 

(2005, p.18), “As crianças colocadas em condições favoráveis de leitura adoram ler. 

Leitura é um desafio para os menores, vencer o código escrito é uma tarefa 

gigantesca”.  

Segundo Reyes (2010), quanto mais cedo apresentamos a leitura para as 

crianças da Educação Infantil o quanto antes, mais contribuímos diretamente para a 

construção de um mundo mais equitativo, ou seja, um mundo mais justo onde todos 

terão acesso ao conhecimento e a expressividade desde o começo da vida. E isso 

depende dos educadores, pais e, também, dos órgãos púbicos, estes responsáveis 

por promover espaços e condições de acesso irrestrito à leitura e à escrita às 

crianças. Aos pais, disponibilizar em casa e, em condições normais do dia a dia, 

livros, lápis, canetas coloridas, papéis diversos, quadros de giz e de canetões 
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contribuem para a abertura de importantes horizontes que somente a leitura e a 

escrita permitem alcançar. Na escola, por meio dos educadores, a criança pode, 

fazendo uso do lúdico e das inúmeras possibilidades didáticas, desde muito 

pequena, desenvolver habilidades de leitura e de escrita que vão acompanhá-la 

positivamente para o resto de sua vida. 

Brandão e Rosa (2011, p. 22) indicam exemplos de atividades e de serviços 

diferentes que atraem a curiosidade e o interesse das crianças à leitura, inserindo-os 

na prática social da escrita, o que estimula o desenvolvimento de estratégias 

cognitivas para a leitura. Ou seja, ao vivenciar práticas de leitura em grupo, 

mediadas pelas professoras (os), os alunos expandem suas vivências de letramento 

e seus repertórios textuais, desenvolvem estratégias variadas de compreensão 

textual, introduzindo-se no mundo da escrita e promovendo-se leitor, por mais que 

ainda não saibam ler automaticamente. 

 

3. A ORIGEM E A IMPORTÂNCIA DA BIBLIOTECA NA SOCIEDADE 

A origem da palavra biblioteca pouco representa seu conceito e significado 

para os dias atuais, até porque, como aponta FONSECA (2007, p. 49), “[...] não há, 

concretamente, biblioteca no singular e sim bibliotecas, na pluralidade que se impõe 

em nossos dias”, o que torna seu conceito variado e cada vez mais distante da 

derivação da palavra, ainda mais em tempos de bibliotecas digitais.  

Segundo Taralli (apud BRITO, 2011, p. 14), “As relações entre o homem e o 

espaço fazem parte de um longo processo, em que o espaço ganha significados e 

conquista importância sociocultural e simbólica”.  

Em se tratando do espaço da biblioteca, muitos foram os esforços realizados 

aos longos dos anos no sentido de satisfazer as necessidades dos usuários. 

Entretanto, geralmente, a preocupação que há ao se pensar no conforto do usuário, 

está ligada a suas necessidades fisiológicas, isto é, necessidades mecânicas, 

físicas.  

[...] o espaço de uma biblioteca deve, antes de 

tudo, ser agradável, se deseja que seja 

frequentado. Uma série de elementos do projeto 
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concorre para este requisito, dentre os quais 

podemos destacar a iluminação, a acústica, o nível 

de umidade e temperatura e o mobiliário. 

(ALMEIDA, 2005, p. 118). 

Como percebemos, as questões envolvendo o conforto físico do usuário 

estão sempre em evidências e com certeza são relevantes. Contudo, uma questão 

pouco pensada, e não menos importante, refere-se às implicações psicológicas que 

esse espaço causará no usuário.  

Com isso, o ato de se projetar uma biblioteca deve, entre outras coisas, 

prever quais sentimentos e comportamentos se deseja despertar nos usuários, haja 

vista o espaço e sua estrutura não serem neutros, possuindo intencionalidade e 

guiando comportamentos (BRITO, 2011). O espaço da biblioteca deve ser planejado 

para facilitar o desenvolvimento das atividades “e contribuir para o aumento de 

eficiência e produtividade, bem como reduzir o esforço físico e mental da equipe” 

(ALMEIDA, 2005, p. 117). Almeida (2005) sugere que haja uma relação entre o 

desempenho das funções realizadas e o ambiente da biblioteca, abrangendo tanto 

os funcionários como os usuários. 

Hoje, no Brasil, o apoio à educação é ainda uma das prioridades da ação da 

biblioteca pública, não somente em relação à educação formal, mas, principalmente, 

no processo de educação continuada. Para exercer essa função, é necessário que a 

biblioteca trabalhe em parceria com outras entidades da comunidade, buscando, 

desta forma, conjugar esforços para erradicar o analfabetismo e promover a 

inserção social dos indivíduos por meio da leitura. A educação e a promoção da 

leitura não podem ser confiadas totalmente à escola e à família, especialmente 

quando ser trata das faixas sociais menos favorecidas da população. Essas devem 

também ser tarefas delegadas às bibliotecas, prioritariamente que atendam ao 

público de forma gratuita e com qualidade. Famílias e poder público devem estar 

unidos na oferta de serviços que favoreçam e garantam o interesse e o envolvimento 

na relação leitor-cultura.   

Para que as bibliotecas atinjam seu objetivo primeiro, que deve ser o de 

promover o gosto pela leitura, é necessário que ela se faça conhecer para atingir os 

usuários em potencial. Deve ter seus serviços valorizados pelos que tomam decisão, 
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pelos políticos e pelo público em geral. Suas atividades precisam também ser 

divulgadas para manter o interesse dos seus leitores habituais e eventuais, 

despertando cada vez mais o interesse pelo livro e encorajando seu uso. Para isso, 

as bibliotecas precisam contar com todo o apoio de que necessita. 

 

4. CONFIGURAÇÃO E PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Silveira, Quintana e Feijó (2011) esclarecem que um programa de 

necessidades serve para adequar o espaço físico das bibliotecas, visando a criar um 

ambiente agradável quanto à luminosidade, ao leiaute do acervo, à acessibilidade, 

aos equipamentos e aos mobiliários, bem como deve satisfazer às necessidades 

dos usuários que utilizam o espaço ainda tão imaculado como são as bibliotecas.  

Antes de planejar uma mudança de espaço físico, de efetuar a aquisição de 

novos mobiliários e equipamentos, bem como de avaliar a funcionalidade do local 

que abrigará a coleção, é necessário criar um grupo de trabalho multiprofissional. A 

participação de um arquiteto é uma decisão indispensável. Esse arquiteto é o 

profissional responsável pela criação de um anteprojeto tridimensional do espaço, 

buscando adequar o dimensionamento físico e ambiental às necessidades do 

público-alvo. Os bibliotecários, profissionais que dominam os conceitos e as funções 

inerentes ao bom funcionamento de um ambiente informacional, também exerce 

uma função vital nesse dimensionamento, pois é ele quem conhece as formas de 

classificação, disposição e manipulação correta das obras, bem como é, via de 

regra, conhecedor da forma utilizada pelos usuários para “enfrentar” o mundo dos 

livros. Respeitar os usuários quanto às suas expectativas com relação espaço é um 

item de grande importância, pois o usuário é quem dará vida ao lugar; deve ser ele 

não só o “cliente”, mas o principal convidado e o local precisam atender às suas 

expectativas quanto ao uso real das instalações físicas, dos produtos e serviços a 

serem oferecidos pela biblioteca. 

A biblioteca deve ser planejada como uma série de áreas interligadas, mas 

de uso bem definido, por onde as pessoas possam circular livremente e escolher 

livros e outros materiais, sem atrapalhar as pessoas que estão lendo ou estudando. 

A planta mais racional prevê áreas de maior nível de ruído próximas à entrada e 

áreas de menor nível de ruído (salas de pesquisa) longe da entrada. 
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Silveira, Quintana e Feijó (2011)  assinalam que,  internamente e 

publicamente, a biblioteca se inicia no hall de entrada, que abriga a recepção, balcão 

de informações, controle de empréstimos, pontos de consulta e espaço para guarda-

volumes. É necessário banheiros públicos masculinos, femininos, acessíveis e 

diagramados de acordo com cada projeto para atender à respectiva demanda de 

usuários. É vantajoso também a presença de foyer, café para os usuários espaços 

para exposição à cultura, fotocopiadoras etc. O setor educativo é composto 

basicamente por acervo, espaços de estudo individual, em grupo, salas multiuso e 

espaço de acervo e leitura infantil. Para a administração, controle e segurança da 

biblioteca, é necessárias salas de administração, sala de funcionários, sala de 

segurança, depósitos, almoxarifados, sala para restauro. Anfiteatros, sala de música 

e de mídias. Um teatro não precisa ser obrigatório, mas agregará valor à interação 

com a cultura, pois permite o estímulo de maior número de pessoas em atividades 

que vão além do livro, como a encenação de peças, ministração de palestras, 

audições musicais, estimulando e incentivando crianças e jovens a terem contato 

com a cultura de forma descontraída e com o envolvimento da família e dos amigos.  

Embora a leitura seja uma atividade solitária, ela não é e nem precisa ser só 

isso. Aliás, por meio de atividades que envolvem maior número de pessoas tem-se a 

oportunidade de desburocratizar a leitura, permitindo seu papel engrandecedor bem 

delimitado por Soares: 

Leitura não é esse ato solitário; é interação verbal entre 
indivíduos, e indivíduos socialmente determinados: o 
leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, suas 
relações com o mundo e com os outros; o autor, seu 
universo, seu lugar na estrutura social, suas relações 
com o mundo e os outros. (SOARES, 2000, p. 18). 
 

Enfim, dimensionar um espaço para funcionar como biblioteca é, como 

aponta Marisa Lajolo, todos os sentidos a máxima sobre a importância da leitura: 

A leitura é, fundamentalmente, processo político. 
Aqueles que formam leitores – alfabetizadores, 
professores, bibliotecários – desempenham um papel 
político que poderá estar ou não comprometido com a 
transformação social, conforme estejam ou não 
conscientes da força de reprodução e, ao mesmo 
tempo, do espaço de contradição presentes nas 
condições sociais da leitura, e tenham ou não 
assumido a luta contra aquela e a ocupação deste 
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como possibilidade de conscientização e 
questionamento da realidade em que o leitor se insere. 
(1996, p. 28). 
 

5. PARÂMETROS ARQUITETONICOS 

Para obter um bom resultado de um planejamento arquitetônico, é 

necessário seguir e vencer alguns parâmetros que são condicionantes de um bom 

projeto, dentre eles a relação público-espaço, por meio da comunicação visual 

identificada, o conforto térmico e acústico, visando, num primeiro plano, à iluminação 

e ventilação natural e num segundo plano as artificiais, a segurança etc.  

A biblioteca é uma instituição dinâmica. Portanto, ao elaborar o projeto, seja 

ele de reforma ou de construção do prédio, um dos atributos essenciais a ser levado 

em conta é a flexibilidade. É importante prever, por meio de projetos flexíveis, 

futuras expansões do acervo e de serviços. A flexibilidade pode ser obtida num 

espaço livre, sem paredes fixas, onde podem ser efetuadas modificações 

ambientais. 

 

5.1 Comunicação visual e disposição de livros 

A adoção de comunicação visual ou de ampla sinalização facilita o 

autosserviço e diminui a demanda de orientação, deixando o usuário mais à vontade 

e com possibilidade de se locomover e encontrar o que busca na biblioteca. Uma 

planta do edifício com a localização das coleções deve estar visível, logo à entrada, 

para facilitar o fluxo. Indicações com cores e legendas de fácil visualização para 

cada uma das áreas de assunto existentes, bem como instruções sobre o manejo 

dos catálogos, devem ser implementadas. Um folheto (guia da biblioteca) explicando 

o uso e possibilidades de serviços e materiais deve estar disponível à entrada da 

biblioteca. (FIGUEIREDO, 1990, p. 102-103). 

De acordo com Figueiredo (1990, p.109), a finalidade da sinalização significa 

oferecer a possibilidade de:  

a) identificar e localizar a biblioteca;  

b) orientar os usuários para acesso e uso dos recursos materiais; 
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c) melhorar a acessibilidade pelo direcionamento dos usuários para estes 

recursos tão eficientemente quanto possível; 

d) identificar recursos, áreas de serviços, acomodações, de tal maneira que 

sejam imediatamente reconhecidos; 

e) informar sobre regulamentos, horários, fatos especiais; 

f) prover informação institucional, quando necessária; 

g) notificar mudanças ou condições temporárias 

Para incentivar e aprofundar o conhecimento dos jovens, os livros 

informativos apropriados a leitores acima de 12 anos podem ser colocados ao lado 

dos livros dos adultos. Outra alternativa é destacar na área destinada aos jovens ou 

adolescentes (outro local de convívio na biblioteca), as obras de especial interesse 

desta faixa etária, como esporte, amor, corpo e saúde, educação sexual etc. É muito 

utilizado, na área infantil, o código de cores para diferenciar os livros sem texto, 

histórias de nível elementar, poesia, canções e outros. A separação dos livros de 

ficção infantil por assuntos (histórias de bichos, contos de fada e outros) é um outro 

modo de arranjo de livros infantis. Os livros para crianças até 4 anos podem ser 

colocados em caixotes de madeira colorido, com base antiderrapante. A criança, 

estimulada pelo objeto, encontrará o livro e irá se familiarizando com este outro 

brinquedo, até se habituar e o considerar como algo muito especial. 

 

5.2 Conforto acústico 

Segundo Mambrini (1997), é necessário fazer da biblioteca um ambiente 

tranquilizante, criando uma atmosfera que favoreça a leitura e a pesquisa, mas que 

ao mesmo tempo instigue a discussão de ideias e a criatividade de seus 

frequentadores. Em prédios ou salas já existentes, poderá não ser possível 

proporcionar mudanças substantivas quanto ao conforto ambiental. Contudo, as 

adoções de alguns cuidados poderão minimizar as condições desfavoráveis de 

conforto existentes:  

a) isolamento acústico ou utilização de mecanismos para redução de ruídos; 

b) utilização de quebra sol para proteção de aberturas e para evitar a 

incidência de raios solares sobre o acervo e usuários; 
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c) manutenção de temperatura e umidade estáveis, agradáveis ao usuário. 

d) renovação natural ou mecânica do ar;  

e) controle do peso, altura e qualidade dos equipamentos e mobiliário, a fim 

de preservar a saúde e bem-estar dos funcionários e usuários. 

O conforto acústico pode ser favorecido por meio dos revestimentos usados 

no forro da biblioteca, no piso e nas paredes, que devem propiciar a absorção 

acústica. Outra boa opção é utilizar a área do acervo como uma barreira de som, 

dividindo espaços de maior ruído, como o setor de empréstimo, com outros onde o 

silêncio é necessário. Segundo Mambrini: 

Para a eliminação de ecos ou reverberações, um recurso 

eficiente é o de substituir uma grande sala de leitura, em 

várias salas menores. Isso dá a possibilidade de se 

minimizar os ruídos, ao mesmo tempo de criar espaços 

mais individualizados. (MAMBRINI, 1997, p. 111). 

 

5.3 Conforto luminotécnico 

Não é possível definir um padrão absoluto para uma iluminação correta, mas 

é possível indicar alguns níveis de intensidade aproximados e alguns critérios para 

um resultado satisfatório.  

A iluminação fluorescente é desaconselhada por Ogden (2001b), visto que 

este tipo de lâmpada emite energia ultravioleta. As lâmpadas incandescentes e as 

de LED são as mais indicadas por emitirem pouca luz ultravioleta, porém, por 

emitirem calor, deve-se ter a precaução de instalá-las a certa distância dos 

documentos. A autora lembra que os danos causados pela luz são cumulativos e os 

níveis mais baixos de iluminação significam menos danos a longo prazo. 

O Ministério de Educação (2001) sugere gerar iluminação uniforme em todos 

os pontos de trabalho, como as salas de pesquisa e leitura, salas de trabalho interno 

(catalogação, classificação e indexação e restauração), bem como o espaço 

destinado ao acervo. Os espaços de circulação, empréstimo e referência podem 

dispor de menos iluminação, uma vez que, na biblioteca, a luz pode definir e 

modelar espaços de acordo com os setores.  
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Para a iluminação do acervo, as lâmpadas são melhores aproveitadas 

quando posicionadas na mesma direção das estantes, ou seja, para cada corredor 

de estante uma fileira de lâmpadas. Deve-se observar a altura das estantes, 

evitando a proximidade dos livros ao calor dos reatores. As últimas prateleiras são 

geralmente mais difíceis de iluminar, o que pode ser minimizado com um piso claro, 

que refletirá a luz, melhorando a qualidade de iluminação mais próxima ao chão. 

Quanto à iluminação natural, alguns cuidados são fundamentais, principalmente 

quando a mesma incide no acervo. Embora todos os comprimentos de luz sejam 

nocivos, os raios ultravioletas são especialmente prejudiciais a acervos 

documentais. Os raios solares alteram o papel e outros suportes da informação, 

portanto, é necessário usar cortinas e persianas que filtrem os mesmos. Já existem 

no mercado diversos fornecedores de persianas com esta finalidade. 

Portanto, podemos concluir que o uso de luz natural nas bibliotecas deve ser 

muito bem projetado. Conforme atesta o levantamento feito por Mambrini (1997), em 

projetos de biblioteca situadas em diferentes países, o uso de janelas, vidros e 

clarabóias propicia grande perda de calor no inverno, além da incidência direta dos 

raios solares. Portanto, a escolha de soluções para a eficiente iluminação natural 

deve levar em consideração todos os aspectos climáticos locais. A iluminação 

artificial pode ter seu custo reduzido quando instaladas luminárias individualizadas 

nas mesas de leitura, de forma que as mesmas só são acionadas quando em uso, 

minimizando o consumo de energia elétrica. 

 

5.4 Conforto térmico  

Segundo Ogden (2001), a recomendação para bibliotecas é temperatura 

estável, em torno de 21°C, e uma umidade relativa do ar estável entre um mínimo de 

30% e um máximo de 50%. Para a autora, a instituição deve escolher temperatura e 

umidade e mantê-las estáveis, mesmo à noite e nos finais de semana. Os custos 

adicionais para manter um sistema mecânico em operação são menores do que os 

custos para tratamento do acervo deteriorado pelo clima inadequado. Ogden (2001) 

relembra, no entanto, que os padrões adequados para acervos em papel diferem 

dos padrões ideais para outros suportes documentais, bem como para a própria 
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manutenção do edifício da biblioteca. Por isso, escolhas e concessões difíceis são 

inevitáveis. 

 Para ser confortável, um ambiente precisa de constante renovação de ar, 

tanto para a higiene, quanto para a dissipação de calor e a desconcentração de 

vapores, fumaça e poeiras (MAMBRINI, 1997). Assim, são recomendadas aberturas 

móveis e reguláveis, colocadas em paredes opostas, posicionadas na parte superior 

e inferior, permitindo a ventilação cruzada. O ar quente sai pelas aberturas próximas 

ao teto e o ar novo entra pelas aberturas mais próximas ao piso da biblioteca. 

Portanto, a ventilação para climas temperados, que serve basicamente para 

higienização, deveria ser feita pelas aberturas superiores. 

 

5.5 segurança 

De acordo com o Ministério da Educação, em seu Manual para Adequação 

de Prédios Escolares (2001, p.8), o aspecto da segurança deve ser considerado em 

toda a extensão que o termo possa implicar:  

a) adequar os ambientes da edificação para uso por portadores de deficiência 

(construção de rampas, colocação de corrimãos, sanitários adequados, etc.). 

b) segurança contra furtos, vandalismo, etc.  

c) riscos para os usuários pela utilização de materiais inadequados (pisos 

derrapantes, degraus desnecessários, quinas).  

d) eliminação de reentrâncias e saliências em piso, paredes e esquadrias. 

e) estabilidade do prédio e dos equipamentos. 

f) previsão de equipamentos de combate a incêndio. 

Quanto à segurança do acervo, podem ser utilizados circuitos internos de 

televisão, inibindo a ação dos predadores. O uso de sistemas antifurto para 

biblioteca tem sido bastante recomendado. Por meio de dispositivos implantados 

dentro de cada livro e das antenas instaladas na entrada e saída da biblioteca, há 

redução de furto de livros, permitindo que os funcionários trabalhem tranquilamente 

na biblioteca, sem ter que se preocupar em vigiar o usuário no setor de acervo. 
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5.6 Preservação e manutenção de acervo 

A preservação caracteriza-se por sua ação documental preventiva, ou seja, 

visa a ações que possam impedir ou minimizar a possível deterioração do acervo. 

No entanto, os acervos das bibliotecas, constituídos na sua maior parte por 

documentos em suporte papel, estão sujeitos a agentes agressores, alguns de difícil 

controle, que levam ao processo de deterioração. A conservação visa a reduzir, na 

medida do possível, o ritmo deste processo. Faz-se, portanto, necessária a adoção 

de uma política de conservação a ser compartilhada com todos os envolvidos, como 

os administradores, os bibliotecários e os usuários, visando a um entendimento 

pleno sobre os métodos e práticas indispensáveis para manter a longevidade dos 

documentos, enquanto bens culturais. 

De acordo com Ogden (2001), os livros devem ficar no mínimo a 7 cm de 

distância de paredes, para facilitar a circulação de ar ao seu redor e evitar bolsões 

de ar úmido, especialmente quando a parede é uma parede externa do prédio. 

Os livros devem estar em posição vertical sobre as prateleiras, sem 

inclinação para um lado ou outro, pois isso força a encadernação. Devem ser 

colocados de forma a encher as prateleiras, evitando inclinação. Contudo, não se 

deve aperta-los de forma a provocar danos ao retira-los da estante. Caso as 

prateleiras não estejam cheias, devem ser utilizados bibliocantos para manter os 

livros de pé. Estes suportes devem ser a prova de danos, com superfícies lisas e 

cantos arredondados, para evitar o risco de arranhar as encadernações, rasgar ou 

amassar as folhas. (OGDEN, 2001, p.7). 

A mobília de aço com revestimento a pó evita os problemas de emissão de 

gases relacionados à mobília com revestimento em esmalte. Segundo Ogden 

(2001), os testes realizados com o mobiliário de aço com revestimento a pó indicam 

que o revestimento é quimicamente estável, evitando problemas de emissão de 

gases associados ao esmalte. As prateleiras de arame de aço podem ser uma boa 

alternativa, pois proporcionam boa circulação de ar e tem boa durabilidade. Contudo, 

o arame deixa marcas permanentes em documentos não protegidos, tornando-se 

necessária a utilização de caixas para acondicionamento dos documentos. O 

mobiliário em madeira é tido como uma boa opção estética para a biblioteca, embora 
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esse material esteja muito predisposto à infestação de pragas, como o cupim, o que 

inviabiliza sua utilização ou ao menos exige atenção constante para garantir a 

preservação dos documentos:  

(. . .) a madeira, os seus compostos e alguns seladores e 

adesivos emitem ácidos e outras substâncias danosas. 

Embora os níveis das emissões sejam mais altos no 

início, os voláteis estão presentes ao longo da vida dos 

materiais na maioria dos casos. Visando-se a prevenção 

contra potenciais danos às coleções, deve-se evitar a 

mobília de armazenagem de madeira ou de seus 

subprodutos. (OGDEN, 2001, p.40). 

 

Ogden (2001) orienta que a mobília, independente do material escolhido, 

deve ser resistente inclusive a arranhões; deve ter um acabamento liso e não 

abrasivo. Também precisa estar livre de beiradas cortantes e de saliências; ser forte 

para não dobrar ou empenar, além de possibilitar ajustes que permitam acomodar 

documentos de vários tamanhos. A prateleira mais baixa deve ficar a uma altura 

mínima de 10 a 15 cm do piso, a fim de proteger as coleções de danos provenientes 

da água, no caso de inundações, ou do uso de água e produtos químicos durante a 

limpeza da biblioteca. Para acondicionamento de materiais de grandes dimensões, 

sugere-se o uso de mapotecas com gavetas largas e rasas.  

Ainda segundo Ogden (2001), é importante evitar arquivos feitos em material 

que possa contribuir com a deterioração do papel e o metal é o mais recomendado, 

pois é menos passivo de danos do que a madeira. Recomenda-se que as gavetas 

das mapotecas sejam planas e não tenham mais de duas polegadas (5,08cm) de 

profundidade. Quanto mais funda a gaveta, maior o peso sobre os itens nela 

guardados e maior a tensão por eles sofrida ao retirá-los. A autora recomenda que a 

biblioteca possua uma grande superfície vazia (como uma mesa), próxima da 

mapoteca para consulta dos materiais ali acondicionados. A própria mapoteca, em 

sua parte superior, presta-se a essa finalidade. Grande área livre também é 

necessária para abertura das gavetas e remoção dos documentos ali 

acondicionados. 
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5.7 Atividades culturais 

As atividades de ação cultural são serviços essenciais na biblioteca pública, 

pois possibilitam a participação, a troca e a interação entre os membros da 

comunidade. A biblioteca é, em muitas comunidades, a única instituição cultural, o 

que põe em destaque a sua ação como fator de estreitamento dos laços da 

comunidade na qual está inserida. Por outro lado, as atividades de ação cultural são 

de primordial importância para a promoção da leitura. Essas atividades possibilitam 

a divulgação e familiarização com diferentes linguagens, formas de comunicação e 

promovem o exercício do diálogo e da expressão verbal. Isso pode ser promovido 

por meio de apresentações de peças teatrais, clubes de leitura, concursos, 

exposições, hora do conto, teatro de fantoches etc. 

 

CONCLUSÃO 

A informação, desde os primórdios da civilização, é a matéria prima do 

processo de desenvolvimento do homem e das nações. Hoje, mais do que nunca, a 

capacidade de obter informação e gerar conhecimento é fator fundamental na 

sociedade contemporânea, onde informação é poder. No entanto, cada vez mais 

crescem as diferenças sociais e econômicas entre os que possuem informação e 

aqueles que estão destituídos do acesso a ela. Dentro deste contexto, cabe à 

biblioteca pública atuar como instituição democrática por excelência e contribuir para 

que esta situação não se acentue ainda mais e que a oportunidade seja oferecida a 

todos.  

A biblioteca pública deve assumir o papel de centro de informação, 

contribuindo para a desburocratização da leitura e, dessa forma, tornando-se 

democratizadora das informações e das práticas sociais legitimadoras de poder na 

sociedade. 

A verdade é que a biblioteca nunca foi somente um lugar de armazenagem 

de livros, e por mais que sejam desenvolvidas tecnologias da informação ao ponto 

de substituírem os livros, haverá sempre a busca e a necessidade de um espaço 

reservado para essa função. Esse espaço pode ter vários nomes, mas, ainda assim, 

o conheceremos como biblioteca.  
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Para a valorização das bibliotecas públicas e uso adequado, são 

necessários atrativos públicos mediados por fatores, entre eles arquitetônicos, 

funcionais e operacionais. Portanto, um layout bem planejado, capaz de viabilizar 

várias atividades interativas, abrangendo todas as faixas etárias, uma infraestrutura 

que contemple a demanda local, a oferta de materiais e de serviços de qualidade, 

que levem em conta   principalmente a qualidade de vida dos usuários, são fatores 

que refletem diretamente no uso da biblioteca. O uso gera cuidado, gera vida. Onde 

há vida, há relações, educação, cultura, itens de extrema importância para a 

sociedade que se transforma e que precisa atuar criticamente no meio.  

Conclui-se que a biblioteca pública é o espaço privilegiado do 

desenvolvimento das práticas leitoras e, por meio do encontro do leitor com o livro, 

forma-se o leitor crítico e contribuinte para o florescimento da cidadania. Portanto, é 

necessário que invistam em bons planejamentos para novas bibliotecas ou possíveis 

revitalizações, para que seja resgatado ou criado e, principalmente, incentivado um 

poder de desenvolvimento racional humano, tão urgente no mundo contemporâneo.  
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