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Considerando as profundas mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos, pode-se 
afirmar que o novo paradigma que focaliza a informação como insumo básico ao 
desenvolvimento das nações é cada vez mais institucionalizado pelas exigências do mundo 
contemporâneo. A sociedade, de modo geral, está enfrentando o desafio de manter-se 
atualizada a cada novo instante. O Estado, por sua vez, busca um modelo enxuto de 
administração, o que nem sempre prioriza ações na área da cultura, educação e saúde. 
Frente a estas questões, novas formas de suprir a ausência mais efetiva do Estado surgem 
para dar conta das demandas sociais. As redes solidárias ou redes colaborativas emergem 
como a possibilidade das comunidades organizadas promover a cidadania. No caso do livro 
e da leitura, tem-se a Biblioteca Pública como a instituição responsável por disseminar 
ações nessa área. Pode-se afirmar que as Bibliotecas Públicas nem sempre conseguem 
responder à demanda crescente de informação que se multiplica na atual sociedade.O 
número reduzido de bibliotecas, em relação ao número de habitantes e o acervo que nem 
sempre atende a demanda dos seus leitores se apresenta como um obstáculo do poder 
oficial, o que tem sido apontado como um dos fatores para o surgimento de novas 
alternativas para o acesso à informação. Os Espaços Alternativos de Leitura – EAL estão 
espalhados pelas cidades brasileiras e em Salvador tem-se registrado um número 
significativo desses EALs distribuídos, especialmente, pelos bairros periféricos da cidade. 
A estrutura de um EAL segue a modelagem das redes colaborativas, sendo iniciativas de 
grupos organizados em suas comunidades, buscando oferecer aos moradores locais os 
serviços semelhantes aos da biblioteca convencional, mas com diferenças que vão desde a 
formação do acervo até a forma de atendimento ao usuário.Os EALs apresentam-se como 
um discurso de resistência da sociedade civil ao paradigma contemporâneo que exclui, cada 
vez mais, os sujeitos do mundo da informação. 
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 Na atualidade, verifica-se a ampliação do fluxo de informação o que tem provocado 

o aumento do volume de documentos produzidos que circulam pelos mais diversos suportes 

e ambientes informacionais. 

 A biblioteca, como espaço físico de circulação e disseminação de informação, 

entende que é preciso uma adequação às novas tecnologias informacionais, ampliando 

serviços e modernizando todo o modelo de funcionamento, desde o processamento técnico 

até o atendimento ao usuário. 

 Tais mudanças ocorrem em função de que a busca por informações está cada vez 

mais especializada e o usuário exige o atendimento à sua busca com qualidade e com a 

filtragem feita na medida certa, além disso, que tal resposta seja dada com a urgência, 

característica dos dias atuais.  

 O mundo contemporâneo está em constante mudança, a quebra de paradigmas e o 

redesenho dos contornos físicos e estruturais se apresentam como a modelagem desse novo 

mundo. Assim, instaura-se na contemporaneidade uma crise de representação que 

desestrutura as noções tradicionais de tempo-espaço e sujeito frente à formulação de 

possíveis interpretações do mundo.  

 Este artigo se contextualiza neste momento: o de mudanças profundas e fugazes, em 

que é afirmativa recorrente a de que se vive a sociedade da informação ou do conhecimento 

e que para participar dela os sujeitos devem aparelhar-se de instrumentos que o incluam no 

mundo. 

 Pretende-se apresentar duas formas de buscar a informação, que na atualidade se 

destacam. Pelos meios convencionais, através da biblioteca e nesse caso estará sendo 

observada a biblioteca pública; e a outra – através das redes humanas colaborativas que 

surgem para suprir a demanda existente no campo informacional, ligada às camadas 

populares da sociedade, especificamente no campo da leitura e do livro e que diz respeito 

aos espaços alternativos de leitura. 

 Nessa nova realidade, pesquisar o leitor contemporâneo e como ele acessa a 

informação em uma sociedade cada vez mais competitiva e exigente, e, ainda, como as 

práticas de leitura se re-elaboram, deslocando ações aqui denominadas ações da 

modernidade, que são aquelas ações convencionais, relacionadas à utilização do espaço 

público de forma hierárquica, abrangendo os espaços personalizados e administrados pelo 



Estado; e as ações pós-modernas como sendo aquelas que apontam para utilização de 

espaços desterritorializados reais ou virtuais, operando de forma linear e com a participação 

comunitária.  

 É relevante discutir, a forma em que a sociedade se organiza, sob o formato rede, 

para implementar ações positivas visando preencher as lacunas causadas pela ausência de 

políticas públicas no campo cultural e mais especificamente na área da promoção da leitura. 

 Para desenvolver a abordagem do tema contextualiza-se o leitor da atualidade, 

tempo em que o acesso ao consumo, material e cultural está diretamente associado à forma 

com que ele recebe, processa e assimila a informação. 

 Um tempo em que a revolução tecnológica redesenha o mundo, diminui as 

distâncias territoriais e amplia as diferenças sociais, torna a sociedade civil uma fonte de 

dúvidas em uma era de incertezas. 

 A estrutura globalizada em que o mundo se apresenta não é generalizada, mas pode-

se perceber que o ocidente impõe uma generalização de seu pensamento através de um 

modelo liberal que considera o mercado como único mediador das demandas sociais. 

Busca-se a universalização de comportamentos humanos e de forma falsa negam-se os 

múltiplos saberes locais e regionais construídos via múltiplas histórias regionais e locais. 

 Ortiz (1998) acredita que se assiste a emergência de relações sociais planetarizadas, 

o que coloca em causa um conjunto de premissas através das quais compreende-se a 

sociedade – o lugar e a divisão espacial.  

 A desterritorialização, uma das características dessa era, promove a diluição das 

fronteiras não sendo mais possível delimitar com clareza a extensão desse mundo. 

 A construção de uma nova arquitetura da economia global apresenta um mundo 

interdependente, organizado em torno de três regiões econômicas: Europa, América do 

Norte e a Ásia, responsáveis pela polarização do mundo dos grandes produtores, ricos em 

informação e  o distanciamento entre os pobres,  atingidos pela exclusão social.   

 A revolução tecnológica, que produz mais e mais equipamentos de microeletrônica 

e robótica em escala quase imensurável, requer das fábricas uma produção cada vez mais 

especializada para atender a um mercado cada vez mais exigente. Dentre as organizações 

que absorvem o maior número de empregados, tem-se as pequenas e médias empresas com 

maior número de contratados, ao mesmo tempo, elas estão submetidas às regras de um 



mercado competitivo que não trata os desiguais de forma diferente. O que torna a 

competição desleal entre os grandes e pequenos produtores. 

 Nesse contexto, pode-se verificar que os ambientes domésticos ou de convivência 

humana na polis contemporânea encontram-se em mudança de paradigmas, o espaço de 

trabalho ou estudo, desterritorializa-se, dando vez a um novo conceito de vida urbana. 

 O conceito de lugar e não-lugar de Marc Augé (2002) compõe esse cenário pós-

moderno.  Os espaços de convivência afetiva como família, trabalho, escola, estão se 

tornando lugares de isolamento, de não interação entre os pares, de falta de afetividade A 

televisão, o computador, a concorrência, a falta de segurança tem afastado as pessoas umas 

das outras, e fazendo do seu lugar (casa, sala de aula, e trabalho) um não-lugar. Os não-

lugares são aqueles espaços onde atuamos na sociedade, realizando ações semelhantes aos 

outros, sem, contudo, constituir uma relação afetiva com o outro, como a exemplo de 

espaços como shopping center, estação de trem, de ônibus e bancos.   

A cidade contemporânea constitui-se de uma multiculturalidade e seu 

funcionamento se dá, em grande escala, através das redes, no entanto, a cada cruzamento 

dessas redes novas informações são produzidas e novamente processadas pelos seus atores 

sociais em um movimento infinito. 

 Compreender que o rompimento dos cânones e paradigmas sugere a construção de 

novas identidades ou identificações culturais múltiplas que contribuem para que novos 

modelos organizacionais se apresentem é o desafio que se aponta. No caso do livro e da 

leitura, tem-se as bibliotecas reais convivendo com os novos espaços de leitura, sejam eles 

localizados ou desterritorializados. 

Ao retirar-se a cortina que cobre o cenário urbano, aparentemente ordeiro da polis 

contemporânea, diferenças de toda a espécie revelam-se configuradas através de chances 

ou perdas, e nos lugares com menor produção de bens e serviços se evidencia com maior 

força, permitindo a seguinte reflexão: 

 
Enquanto na Europa se fala de um “renascimento das 
cidades”, pelo seu avançado desenvolvimento de infra-
estrutura e serviços de excelência, ajustados às inovações 
internacionais, as cidades latino-americanas são cada vez mais 
sedes de catástrofes (CANCLINI, 1996 p. 94) 

  



 As diferenças entre os países do hemisfério norte e do sul, cada dia mais se 

avolumam e a competitividade tão propagada nesta convivência entre as nações revela-se 

suscitando as distâncias sociais que jamais serão reparadas. Nesse sentido, Boaventura 

Santos (2002) afirma que se encontra uma sociedade em que os direitos dos cidadãos são 

um falso universalismo, porque muitos deles não são cidadãos, ficando de fora do contrato 

social. 

 Novas alternativas de sobrevivência e participação das pessoas nas atividades 

públicas da economia, política e cultura das nações são criadas com freqüência a fim de dar 

conta dessa grave injustiça social. Tais alternativas podem ser encontradas nas mais 

diversas áreas da vida urbana, desde a saúde até a educação, da economia às ofertas de bens 

e serviços. 

 Enquanto o Estado se apresenta distante das camadas mais populares, justificando-

se pelo tamanho e entraves burocráticos, as políticas culturais dos movimentos populares 

buscam alternativas na política do próximo, ou seja, na solidariedade. Pouco interessadas 

nas macroquestões, mas voltadas para o atendimento das necessidades básicas e imediatas. 

Daí surgem os movimentos locais, organizados em grupos. 

  Para essa rede humana, a cidade é o resultado dos fragmentos (bairro, ruas, 

ladeiras), alcançados por seus pés e olhos produzindo outra forma de socializar o acesso ao 

mundo econômico. 

 Castells (2000 p.38) afirma que as novas tecnologias da informação estão 

integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade, isso significa a existência da 

generalização dos padrões de atitudes frente ao mundo do trabalho, cultura e da política.  

 A forma de produzir conhecimento vem mudando, tanto que um dos suportes de 

maior disseminação do conhecimento, o livro, também passa por uma mudança e os modos 

de ler também se ampliaram. Ler na tela é um modo diferente de ler no papel. O texto está 

cada vez mais virtual e na linha da leitura é possível elencar uma série de palavras que 

ganham novos significados na sociedade da informação, como afirma Beiguelman (2003) 

para correio, algo que não é correio, de página algo que não é página e de site um não-

lugar, acrescentamos que ao lado do livro. 



 A biblioteca, denominada por alguns autores, a casa do saber, ou a casa da 

invenção para Milanesi, também está se reestruturando, e ganhando um espaço na 

virtualidade. 

 A biblioteca tradicional, que inicialmente conserva apenas livros, nessa sociedade 

cede lugar para a biblioteca que reúne acervos muito mais diversificados, tanto por seus 

suportes, como por sua origem: imagens, sons, textos transformou-se em midiateca (Le 

COADIC 1996 p. 15). 

 Não ser pode ignorar que uma nova ordem se institucionaliza no que diz respeito à 

busca e disseminação da informação. O novo ambiente informacional em que insere a 

“sociedade da informação” impõe uma nova ordem. 

 
À antiga “ordem” do livro que modelou os conceitos, os 
modos de funcionamento e os tipos de serviços 
tradicionais junta-se agora, uma nova ordem digital que 
convoca novas formas e processos de acesso à 
informação e à recepção do conhecimento, 
transformando a biblioteca num lugar híbrido, onde  os 
livros impressos convivem com livros digitais. 
(VENTURA, 2002 p. 6). 

  
 As novas demandas informacionais que partem dos usuários na atualidade estão 

transformando o fazer nas bibliotecas, mas não se pode deixar de lado a concepção de que a 

sociedade está em grande transformação e que as relações sociais se re-elaboram. 

  As bibliotecas públicas se inserem neste quadro como um equipamento 

sociocultural inscrevendo-se na agenda pública como um lugar democrático de acesso à 

informação, cultura e lazer.   

 Desde o início do século XX até os dias atuais a função da biblioteca pública tem 

sido ampliada, de forma a atender às demandas sociais, conforme destaca publicação da 

Fundação Biblioteca Nacional sobre bibliotecas públicas em 2000.  

• A revolução industrial: conceito inicial era vinculado à classe trabalhadora e às 

funções educativas e moralizantes; 

• crise econômica dos anos trinta e a Segunda Guerra Mundial: a imagem da 

biblioteca pública incorpora o conceito de atuar como instrumento para a paz e a 

democracia e identifica-se com a classe média e a população estudantil, cada vez 

mias numerosas; 



• publicação do manifesto da UNESCO, em 1949, da 1ª versão do Manifesto da 

Biblioteca Pública: destacando sua função em relação ao ensino e caracterizando-a 

como centro de educação popular; 

• década de 50: início de questionamentos crescentes por parte da classe bibliotecária, 

principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, sobre o papel da biblioteca pública 

e sua permanente identificação com os valores da classe média e a cultura de elite; 

• décadas de 60 e 70: os movimentos culturais contestatórios desencadeiam novos 

questionamentos sobre o papel da biblioteca pública. Procura-se uma nova função – 

voltada para as classes mais desfavorecidas da sociedade – de caráter mais social. 

• Publicação pela UNESCO, em 1972, da segunda versão do Manifesto da  Biblioteca 

Pública; sintetizando como suas funções educação, cultura, lazer e informação; 

• Década de 80: informação e comunicação são vinculadas ao desenvolvimento das 

sociedades. Inicia-se o uso generalizado dos computadores e das novas tecnologias 

de comunicação nas bibliotecas, desencadeando o aparecimento das redes de 

bibliotecas, o que se reflete em suas funções e conceito; 

• década de 90: Sociedade da Informação/ Conhecimento, a revolução digital afeta o 

trabalho e a vida cotidiana. Necessidade dos indivíduos e das sociedades de 

adaptarem-se às rápidas e crescentes mudanças; 

• publicação pela UNESCO, em 1994, da terceira versão do Manifesto da Biblioteca 

Pública: seu texto enfatiza o comprometimento da biblioteca pública com a 

democratização do acesso às novas tecnologias de informação. 

 Diante dessa evolução sobre abrangência da atuação da biblioteca pública como 

equipamento social, uma outra abordagem pode ser acrescida a está discussão, que é a de 

ver a biblioteca como uma estrutura sistêmica e os espaços alternativos de leitura como 

sendo redes, as redes humanas colaborativas. 

Segundo Martins (1980) a palavra grega systema quer dizer combinar, trazer junto e 

significa a unidade complexa formada por diversos elementos sujeitos a um plano comum 

ou servindo a um propósito comum, afirmando que para haver um sistema é necessário: 

a) conjunto de partes relacionadas entre si; 

b) plano ou propósito comum aos quais estão sujeitas as diversas partes que formam 

a unidade complexa; 



c) a associação das partes em interação regular e interdependência; 

d) um todo integral, orgânico ou organizado, criado pela natureza ou pela arte, 

mediante a combinação de  unidades  que formam um conjunto. 

Deste modo, a biblioteca é um sistema social de informação, levando-se em conta 

ser ela um dos um dos mais antigos sistemas de informação existentes na história da 

humanidade e considerada pólo de irradiação cultural de grande significação. Inerente a sua 

própria condição tem o papel de motivar o leitor para o livro e a leitura. 

A crise dessa instituição face ao que ela representa, provoca o surgimento de 

ambientes informais que aparecem com o fim de disseminar o livro e promover a leitura. 

Pensa-se na biblioteca como uma organização que funciona mediante ações 

articuladas dos diversos setores para atender a comunidade e a demanda de informação pelo 

usuário, leitor.  

As atividades básicas da biblioteca são articuladas: aquisição, processamento, 

circulação e referência para, em última instância, disseminar informação e conhecimento.  

Para isto, um quadro de pessoal bem informado é pré-requisito e base sustentatória para um 

serviço bibliotecário eficiente. E, conseqüentemente, um forte atributo ao papel de integrar 

a biblioteca ao meio externo.  

A biblioteca pública atua há muito tempo, desenvolvendo suas atividades de modo 

hierárquico, ou seja, o usuário busca um tema, ou assunto e o mediador encarrega-se de 

indicar o local onde a publicação pode ser encontrada. Isto pode ser realizado manualmente 

ou mediante informatização. Nesse contexto, poucas mudanças ocorrem efetivamente, nos 

últimos anos, visando a conquista do público leitor. Ao contrário, do esperado, constata-se 

a ampliação da freqüência de um público voltado para as atividades ligadas à pesquisa 

escolar.  

Considerando a falta de bibliotecas escolares, o usuário que busca a pesquisa 

escolar, tende a procurar a biblioteca pública ou afastar-se dela para recorrer à Internet, 

onde os dados são mais atualizados e o manuseio depende unicamente dele, mas podem não 

ser adequados à pesquisa. 

Na sociedade atual, as formas alternativas de acesso à informação e ao 

conhecimento exigem novas ações, tendo em vista a modernização possível no espaço da 

biblioteca, dinamizado e acelerado pelas tecnologias da informação e do conhecimento. 



 O acesso à informação vem se ampliando pelas vias eletrônicas, mas é importante 

registrar e não perder de vista que uma grande parcela da população ainda não tem acesso 

ao mundo digital. Nesse caso, o acesso à informação também se dá através de novos 

espaços de leitura.  

 No caso do acesso à leitura, essas redes vêm se multiplicando, tanto em espaços 

físicos quanto a forma de funcionamento e acervos. Cada uma delas busca suprir uma 

demanda imediata de informação da sua comunidade local, o que permite inferir que as 

camadas populares buscam a leitura e a informação. 

 A configuração, estrutura e funcionamento dessas redes humanas trazem ao debate 

uma importante questão: a informação utilitária com valor agregado. A informação que 

serve de instrumento regulador das ações e estratégias adotadas tanto na esfera do Estado, 

quanto na esfera dessas redes comunitárias.  

 Visando compreender melhor o que são essas redes comunitárias, aqui discutidas, é 

importante pensar nas formas organizativas da sociedade que Ferreira (2003) apresenta 

como sendo as ONGs, movimentos sociais, sindicatos, associações de bairro, dentre outros 

podem contribuir para que cidadãos exerçam sua cidadania mediante provisão de 

informações relacionadas aos seus direitos e deveres. 

 Na sociedade atual, as formas de acesso à informação e ao conhecimento exigem 

novas ações que influenciam e motivam as pessoas para a leitura, absorvendo as novas 

tecnologias e tendo em vista a modernização possível dos espaços onde ela é gerada, 

processada e disseminada, promovendo a dinamização e aceleração das tecnologias da 

informação e do conhecimento.  

 Na urbe brasileira, em especial nas periferias, registra-se o pulsar de pessoas, que 

imbuídas do espírito de sobrevivência, lançam idéias e ações em prol da melhoria da 

qualidade de suas vidas. 

 É comum encontrar no noticiário destaques de ações de comunidades organizadas 

nas áreas de trabalho, saúde, educação e cultura. São grupos de dança, de catadores e 

reciclagem de lixo, rádios comunitárias, educação ambiental, bibliotecas comunitárias, 

prevenção de doenças, enfim pode-se registrar que as ações são muitas e diversificadas. 

 Moll e Fischer (2002 p. 16) apresentam uma explicação para esse fenômeno em que 

tais iniciativas podem ser apresentadas sob duas perspectivas, de um lado aquelas 



produzidas por ações vindas de “fora”, por agentes de mediação como Organizações Não-

Governamentais – Ongs, universidades, igrejas e, de outro, aquelas que se constituem 

internamente, com forte presença da população local. Nessa dupla convergência, 

encontram-se projetos de cunho popular e participativo, o que se configura em um novo 

modelo de responder às demandas emergentes.  

 Essas comunidades caracterizam-se por estarem organizadas em forma de redes 

humanas ou solidárias. O que vem ser uma rede humana ou solidária? 

 A Rits – Rede de Informação para o Terceiro Setor em seu site destaca que em 

primeiro lugar é importante compreender o conceito de rede, que a Biologia primeiro 

registra. Onde os ecologistas das décadas de 1920 e 1930 estudavam as teias alimentares e 

os ciclos da vida, propondo que rede é o único padrão de organização comum a todos os 

sistemas vivos. Em segundo lugar é válido destacar que a palavra rede vem do latim retis, 

significando entrelaçamento de fios com aberturas regulares que formam uma espécie de 

tecido.  

 Essa forma de olhar a vida como uma rede, reforça-se principalmente nas ultimas 

décadas e se refere à prática de organização das pessoas que viabilizam processos capazes 

de responder às demandas de flexibilidade, conectividade e descentralização das esferas 

contemporâneas de atuação e articulação social. 

 Segundo Mance (2002 p. 23) a colaboração solidária pode constituir-se em uma 

estratégia adequada à organização de sociedades pós-capitalistas, através da implantação de 

redes que conectam unidades de produção e unidades de consumo. 

 É válido trazer ao contexto o que Castells pensa em linhas gerais sobre redes: 

 Redes constituem a nova morfologia social  de nossas 
sociedades, e a difusão da lógica de redes modifica de 
forma substancial a operação e os resultados dos 
processos produtivos e de experiência, poder e cultura. 
(CASTELLS, 1999 p.497). 
 

 Por outro lado, ressalta-se que as redes humanas são sistemas organizacionais 

capazes de reunir, indivíduos e instituições, de forma democrática e participativa, em torno 

de objetivos e /ou temáticas comuns. 

 Assim, a sociedade civil, frente as mais distintas causas, se organiza em forma de 

redes para trocar informações, articular políticas e implementar projetos comuns. São várias 



as experiências que demonstram resultados de ações articuladas e projetos desenvolvidos 

em parceria, os Espaços Alternativos de Leitura é uma delas. 

 Retomando aqui a discussão inicial do artigo, no que diz respeito às novas 

configurações do mundo na atual sociedade, é importante destacar que tais espaços de 

leitura podem se constituir como espaços físicos reais ou não. Isto porque existem EALs 

que não possuem um local real de funcionamento. 

 As redes humanas colaborativas de leitura se formam a partir das necessidades dos 

seus usuários e nesse ambiente, ações são desenvolvidas, destacando-se que o profissional 

da biblioteconomia não está presente na construção dessas unidades de informação, salvo 

algumas exceções.  

 No perímetro urbano de Salvador-Ba, ou seja, na região central da cidade mais os 

bairros periféricos, registra-se um crescente número dessas unidades de informação, sendo 

que entre si os EALs assemelham-se pela forma como nascem, ou seja, em forma das redes 

humanas colaborativas e diferem-se conforme a configuração da comunidade. 

 Esses espaços existem improvisados em garagens, em salas de residenciais, em 

sedes de associações e em espaços alugados para funcionar como uma “biblioteca”. Tem-se 

ainda uma outra categoria desses EALs, dito anteriormente, os que não possuem sede, os 

desterritorializados. Funcionam através de encontros marcados entre seus membros, via 

telefone ou outros meios de comunicação à distância e, ao reunirem-se os membros avaliam 

as leituras realizadas, sugerem novas livros para ler e realizam os empréstimos e permuta 

de títulos. 

 Destaca-se que a busca pela leitura e pelo livro na periferia da cidade cresce, à 

medida que os membros se aproximam em prol de um objetivo comum: a leitura e o acesso 

ao mundo da informação. Sabe-se que tais espaços se assemelham e diferem da estrutura de 

uma biblioteca por razões estruturais e funcionais, das quais pode-se elencar algumas: 

• as instalações são improvisadas, com pouca ventilação e luminosidade; 

• as compras de livros são muito insignificantes; 

• o acervo é feito por doações; 

• não existe uma sede própria; 

• as relações são mais próximas entre usuário e mediador de leitura; 

• o acesso ao livro é mais facilitada pelo próprio ambiente. 



  Por fim, o estudo está se configurando de forma a registrar o antagonismo entre a 

ação das duas formas de acesso à informação, aqui estudadas – a biblioteca pública e os 

EALs.. Enquanto os EALs se estruturam em REDES, as bibliotecas públicas são 

constituídas como SISTEMAS. E dessa forma, a tabela abaixo distingue bem as ações de 

uma e de outra unidade de informação. 

 

Tabela 1 
Diferenças entre Sistemas e Redes Aplicadas a Unidades de Informação 

 
sistemas (bibliotecas) redes (EAL) 

• elementos integrados 

- contratos de trabalho 

• elementos interligados 

- mesma classe social, mesmo bairro 

• objetivos específicos: 

- atender aos pressupostos da área 

biblioteconômica 

• objetivos comuns 

- promover a inclusão de seus pares na 

vida social 

• componentes interdependentes 

- divisão em setores e serviços, desde a 

seleção até a disseminação da informação 

• componentes autônomos 

- cada membro contribui conforme a sua 

conveniência e competência 

• padronização 

- normas, regras pré-estabelecidas  

• características individuais 

- cada EAL institui as regras conforme 

as suas necessidades 

• complementação 

- hierarquia 

• cooperação 

- os membros atuam de forma linear 

• ausência de um componente 

- compromete a realização dos objetivos do 

sistema como um todo 

• ausência de um componente não - 

compromete a realização dos objetivos 

do sistema como um todo 

Adaptado de: JARDIM (1995).  

 Assim pode-se considerar que as redes humanas colaborativas de leitura e que neste 

trabalho denomina-se como os EALs, apresentam-se como um discurso de resistência da 

sociedade civil ao paradigma contemporâneo que exclui, cada vez mais, os sujeitos do 

mundo da informação. 
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