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FUNDO BIBLIOGRÁFICO: UMA PROPOSTA COM TRÊS SUJEITOS 
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Levi A. N. dos Santos***  

 

As bibliotecas públicas brasileiras, tradicionalmente, enfrentam o problema de desatualização 
de seus acervos. Não há mecanismos formalmente instituídos que assegurem a aquisição de 
material bibliográfico, no âmbito dos órgãos dirigentes e da legislação. Além disso, as editoras 
(quer privadas, quer públicas), pela sua natureza, pertencem ao setor industrial, o que significa 
dizer que o escoamento de sua produção, mesmo que subsidiada, é feito por meio do 
comércio de livros e não de doações. Com base nesse contexto e na premissa de que os 
livros, por sua natureza e pelo papel que a leitura desempenha no desenvolvimento do 
indivíduo e da sociedade, constituem o principal motivador da ação da biblioteca pública, 
propõe-se a criação de um FUNDO BIBLIOGRÁFICO no âmbito de cada Unidade Federada, 
concebido como uma modalidade de receptáculo de livros, alimentado pelas editoras 
existentes em cada uma delas, mediante o depósito de determnado número de exemplares de 
cada título de sua produção anual de livros. Segundo o pocesso de distribuição aqui proposto, 
o acervo da Biblioteca Pública Estadual – na condição de principal biblioteca da categoria, 
naquela jurisdição - será enriquecido em conteúdo, ampliado em número de títulos e 
atualizado, face ao crescente volume da produção editorial brasileira. Em contrapartida, o 
Governo Estadual, de cada UF, deverá comprar um exemplar de cada título (publicado pelas 
editoras de sua área de jurisdição) para cada município da respectiva UF, isto é, quantidade 
proporcional ao número de bibliotecas municipais existentes, a elas destinando o resultado da 
compra. Com esta medida, pretende-se:1) contribuir para atualização dos acervos das 
biblioteca públicas, fomentar a indústria do livro e aquecer o comércio livreiro no País; 2) 
subsidiar a regulamentação da Lei do Livro.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Bibliotecas Públicas, Política Nacional do Livro, Políticas 
de Aquisição, Mercado Editorial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ausência de políticas públicas de aplicação efetiva para as bibliotecas atinge 

o setor como um todo – quer se trate da Biblioteca Nacional, de bibliotecas 

universitárias, escolares ou bibliotecas públicas. No entanto, o foco desta proposta é a 

biblioteca pública e por isto estão sendo levados em conta dados da realidade 

brasileira sobre este tipo de biblioteca, especialmente sua expansão pelo território 

nacional1 e a crônica problemática de seus acervos2.  

É dispensável lembrar que os tipos de problemas, os graus de complexidade 

que apresentam, as modalidades de solução encontradas, mudam de um município 

para outro, de uma região para outra. Entretanto, o que há de comum em todo o 

território nacional é a preponderância da ausência de políticas específicas para a 

biblioteca e a leitura, e conseqüentemente para o livro. O que se deseja são políticas 

que alcancem, no Governo, no setor produtivo e na sociedade, receptividade, 

engajamento e aplicação prática.   

O objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento das políticas 

públicas, focando a democratização do acesso ao livro, à leitura, à informação, pois 

que a proposta de um FUNDO BIBLIOGRÁFICO beneficia diretamente as bibliotecas 

públicas, a indústria do livro e o comércio livreiro, além de ser potencialmente capaz 

de atingir todos os segmentos da população, no sentido de propiciar amplo acesso à 

cultura escrita e, conseqüentemente, possibilitar o desenvolvimento individual e social 

das pessoas, bem como a promoção da sua cidadania. 

 

DISCUTINDO A PROPOSTA COM BASE NA POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO 

 

A trajetória das bibliotecas, no Brasil, ao longo de sua história e salvo algumas 

exceções, tem sido problemática, tanto do ponto de vista dos usuários – submetidos 

às limitações resultantes da fragilidade das suas coleções e dos serviços oferecidos –, 

como do ponto de vista dos seus mantenedores, os quais, malgrado algumas boas 

intenções e iniciativas, desconhecem a natureza, a função e a necessária infra-

                                                
1
 Há praticamente uma biblioteca por município  brasileiro. 

2
 Atualização, ampliação, cobertura temática, preservação e divulgação. 
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estrutura para mantê-las. Diante deste cenário, a cada novo Governo3 se considera o 

momento de pensar diretamente no tema, de modo a tornar, assim, o processo de 

acesso ao livro e à leitura mais democrático e eficaz, criando diretrizes e condições 

que visem a atender diretamente o cidadão. O primeiro passo é criar vínculos entre 

políticas que focam editoras e livreiros com os processos de reestruturação e 

modernização das bibliotecas públicas. A relação entre estes é óbvia, contudo, é 

importante priorizar um projeto que inter-relacione os vários setores, cujo ponto de 

convergência seja o texto escrito, a cultura letrada.  

No Brasil, desde 1937 com a criação do Instituto Nacional do Livro, extinto em 

1992, vários atos legais foram promulgados para incentivar a criação de bibliotecas, 

estimular a leitura e a circulação de livros. O atual Governo Federal acena para um 

movimento em prol da leitura, do acesso à informação e ao livro, como 

desenvolvimento da cidadania. Pode se localizar este movimento a partir de 2004, 

quando a União busca zerar o número de municípios brasileiros sem bibliotecas, 

mediante o programa denominado FOME DE LIVRO.  Ao longo do tempo, o referido 

programa foi ampliado em suas atribuições e metas, resultando no PLANO NACIONAL 

DO LIVRO E DA LEITURA. 

Iniciativas como a de diminuir a oneração fiscal do livro no Brasil e de 

determinar a contribuição de editores e livreiros a razão de 1% sobre a venda de livros 

no País, para constituir o FUNDO PRÓ-LEITURA, podem ser encaradas como 

tendências  de melhoria do cenário vigente no setor. Do mesmo modo, a criação das 

CÂMARAS SETORIAIS DE CULTURA, órgãos consultivos do Sistema do Ministério 

da Cultura, abre possibilidades para o setor relacionado ao livro. Elas serão abrigadas 

pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e terão como atribuição fornecer 

subsídios e formular recomendações para definir diretrizes, estratégias e políticas 

públicas. No seu bojo, encontra-se em implantação a CÂMARA SETORIAL DO LIVRO 

E DA LEITURA, cuja finalidade é promover um diálogo entre escritores, editores, 

livreiros, bibliotecários, educadores, mediadores da leitura, pesquisadores, gestores, 

críticos, industria gráfica e do papel,  através de suas entidades representativas, 

organizações não-governamentais e o Governo.  

                                                
3 Esta proposta foi apresentada, pela primeira vez, em dezembro de 2002, no Seminário sobre Politicas Públicas, 

promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo; também ja foi encaminhada ao Conselho de Cultura da Bahia,  

como Indicação 007, em  22 de julho de 2003. 
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As diretrizes gerais do FUNDO PRÓ-LEITURA são esclarecedoras quanto à 

sua intenção: 

I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro; 

II – ser o livro o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do 

conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do 

patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 

qualidade de vida; 

III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a 

comercialização do livro; 

IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de 

obras científicas como culturais; 

V - promover e incentivar o hábito da leitura; 

VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial; 

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País; 

IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu 

progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da 

renda; 

XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições necessárias 

ao cumprimento do disposto na Lei. 

Certamente para que essas metas sejam atingidas é necessário implementar 

ações e a consolidá-las. E para tanto, acredita-se que, neste momento, a idéia de um 

fundo bibliográfico que estimule a produção bibliográfica, do ponto de vista industrial e 

comercial, e ao mesmo tempo atualizando os acervos de bibliotecas públicas e 

promovendo o acesso ao livro e ao conhecimento, por todo País, é sem dúvida uma 

proposta que merece ser conhecida e discutida. 

 

A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO FUNDO 

 

A seguir, serão apresentadas as premissas a partir das quais se justifica a visão 

que rege esta proposta, qual seja, a de orientar-se pelo foco de um único aspecto que 

afeta a biblioteca pública: a aquisição de livros.  

Destaque-se, no entanto que, ao abordar a questão de uma política pública que 

contemple o acervo das biblioteca públicas, não se pretende perder de vista a questão 

maior referente à formação e ao desenvolvimento de coleções, reconhecendo-se sua 
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estreita conexão, por exemplo, com a seleção bibliográfica, o financiamento das 

bibliotecas, a disponibilização e divulgação das coleções, só para citar os principais 

elementos e segmentos envolvidos. 

Foram consideradas as seguintes premissas para a concepção do FUNDO:  

- as bibliotecas públicas brasileiras, tradicionalmente, enfrentam o problema de 

desatualização de seus acervos;  

- não há mecanismos formalmente instituídos que assegurem a aquisição de 

material bibliográfico, no âmbito dos órgãos dirigentes e da legislação; 

- coleções atualizadas e diversificadas, constituindo itens adequados de materiais 

bibliográficos, são requerimentos básicos para que a biblioteca pública cumpra sua 

função de promotora do acesso à leitura;  

- as editoras,  privadas, ou públicas, pela sua natureza, pertencem ao setor 

industrial, o que significa dizer que o escoamento de sua produção, mesmo que 

subsidiada, deve se fazer por meio do comércio de livros e não de doações; 

- as redes de bibliotecas – de todos os tipos, mas principalmente as públicas e 

escolares, em função da quantidade existente - são escoadouros naturais da 

produção editorial; 

- em situações de desigualdade de condições - regionais, sociais etc. - é desejável a 

adoção de medidas compensatórias, desde que sejam previstas contrapartidas, 

visando a não fomentar um caráter meramente assistencialista da iniciativa; 

- livros, por sua natureza e pelo papel que a leitura desempenha no desenvolvimento 

do indivíduo e da sociedade, constituem o principal motivador da ação da biblioteca 

pública; 

- os escritores da cada UF devem ser conhecidos e lidos em sua terra, bem como 

inseridos e valorizados no seu meio cultural. 

 

TRÊS UNIVERSOS EM INTERAÇÃO 

 

O funcionamento do FUNDO BIBLIOGRÁFICO supõe sua criação formal em 

âmbito governamental e será concebido como uma modalidade de receptáculo de 

livros, alimentado pelas editoras existentes em determinada Unidade Federada do 

País, mediante o depósito de um dterminado número de exemplares de cada título de 

sua produção anual de livros.  
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De posse desses exemplares (por exemplo, 10 por título), o FUNDO destinará à 

BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL da referida Unidade Federada  – normalmente 

sediada na capital – uma quantidade determinada de exemplares (por exemplo, dois).  

O restante (no caso, oito exemplares de cada título) - que constituirá uma 

espécie de BANCO DE INTERCÂMBIO BIBLIOGRÁFICO em cada Unidade Federada 

- será disponibilizado/oferecido pelo FUNDO  para intercâmbio com títulos publicados 

por editoras de outras Unidades Federadas, sendo que o produto deste intercâmbio 

será destinado à BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL da mesma jurisdição do FUNDO.  

Deste modo, o acervo da BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL – na condição de 

principal biblioteca da categoria, naquela jurisdição - será enriquecido em conteúdo, 

ampliado em número de títulos e atualizado, face ao crescente volume da produção 

editorial brasileira. E as BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS terão condição, de 

forma inédita, de serem providas regularmente de novos títulos. 

A contrapartida de cada GOVERNO ESTADUAL será comprar, das editoras da 

sua respectiva Unidade Federada, exemplares de cada um destes títulos produzidos 

na área de sua jurisdição (por exemplo, um exemplar de cada título), de modo 

proporcional ao número de bibliotecas municipais existentes, a elas destinando o 

resultado da compra.  

Assim, haverá dois beneficiários diretos: 1) a BIBLIOTECA PÚBLICA 

ESTADUAL que, por sua função primordial de guardiã da memória do Estado, 

receberá dois exemplares de cada título produzido naquela determinada jurisdição, 

além de outros títulos nacionais que virão ampliar sua base bibliográfica no idioma 

vernáculo; 2) as BIBLIOTECA PÚBLICAS MUNICIPAIS, mediante a contrapartida do 

Governo do Estado.  

Exemplificando, conforme poderá ser acompanhado pelos slides: uma unidade 

federada constituída de 300  municípios, contando com 5 editoras e, considerando que 

em conjunto publiquem 30 títulos num ano, o resultado da combinação dessas 

variáveis será 30 títulos x 300 municípios x 1 exemplar por município = 9.000 livros. 

Isto significa que cada biblioteca municipal receberá, pela contra-partida 

governamental, 30 títulos novos produzidos em um ano por essas determinada 

editoras;  e, assim, cada EDITORA (por esta simulação) produzirá, por encomenda do 

respectivo GOVERNO ESTADUAL, o número de títulos que editou multiplicado pelo 

número de municípios da respectiva UF, ou seja,  aquela que produziu 2 títulos, 

venderá ao Governo 2 X 300, ou seja, 600 livros; a que editou 5, venderá 5 X 300, ou 



 8

seja, 1.500 livros; a que editou 8, venderá 8 X 300, ou seja,  2400 livros e assim 

sucessivamente, o que representará  um total de 9.000 livros vendidos ao Governo, 

para atender seus 300 municípios (= 30 títulos x 300  municípios).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação dos Governos Estaduais será decisiva para a criação e 

implementação do FUNDO e para tal eles contam com a infra-estrutura das 

Secretarias de Cultura e das coordenações dos Sistemas Estaduais de Bibliotecas 

Públicas, que poderão assumir desde o estudo do ambiente e a elaboraçãodo projeto, 

até sua execuçao, bem como a gestão do referido FUNDO e do BANCO DE 

INTERCÂMBIO BIBLIOGRÁFICO. O projeto deverá ser discutido em esfera estadual e 

nacional, procurando responder às barreiras políticas, geográficas, econômicas e 

culturais que o Fundo deve encontrar.  

No âmbito da União, a Política Nacional do Livro já traz em suas determinações 

a criação de um fundo que visa proteger investimentos e incentivos fiscais no setor, 

conforme estabelecem seus artigos 8o e 9o. E, convém destacar, que essa proteção 

aos investimentos no setor e os incetivos fiscais previstos se constituem, de um lado, 

em estímulo e encorajamento para novos empreendimentos editoriais, embora, de 

outro, isso nao exclua a necessidade de prover reservas para a aquisição de livros 

para as bibliotecas, já que o aporte de livros possibilitado pelo FUNDO não esgota a 

questão da aquisição de materiais para suas coleções.  

Além dos aspectos que envolvem a aquisição, objeto específico do FUNDO, 

devem ser considerados os critérios de seleção das áreas temáticas, dos títulos e das 

editoras atingidas por esta proposta, os quais deverão ser regulamentados no âmbito 

de cada Governo Estadual, levando em conta as funções precípuas da biblioteca 

pública e as características das comunidades a serem beneficiadas. 

Para concluir, deixamos registrada nossa crença que uma iniciativa de tal monta 

abre a perspectiva de, mais do que aquecer a indústria e o comércio do livro, pode 

alavancar o setor biblioteca no País, de forma inédita, pois que envolve diretamemente 

os três sujeitos interessados – editoras, bibliotecas e Governos Estaduais – de forma 

convergente para a causa do livro e da leitura, como uma das fontes de promoção do 

desenvolvimento individual e social do ser humano.  
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