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Boas Práticas: ações e Resultados

Oh! Bendito o que semeia

Livros... livros à mão cheia...

E manda o povo pensar!

O livro caindo n'alma

É germe - que faz a palma,

É chuva - que faz o mar.

Castro Alves



“Tão importante quanto CONHECER e ou 

possuir a informação é saber onde achá-la.” 

Confúcio 

• Biblioteca Livre;

• Panorama histórico das bibliotecas livres 

no Brasil; 

• Biblioteca Direito de Ler;

• Bibliotecas livres ao redor do mundo;

• Bibliotecas livres na Web;

• Manifesto das Bibliotecas Livres dos TRTs;



O que é uma biblioteca livre?

Biblioteca livre é aquela em que livros diversos estão à 

disposição de qualquer pessoa que queira lê-los. Os livros são 

livres para ir e, até, para não voltar. A base dessa boa ideia é a 

relação de confiança. Nada de registros, de carteirinhas, 

apenas a condição de que os livros livres sejam bem tratados 

e devolvidos nas mesmas condições em que foram 

emprestados. Para as pessoas que levaram adiante o projeto 

coletivo de criar e manter uma biblioteca livre, o importante é 

que os livros circulem e que o maior número de pessoas possa 

vivenciar o prazer de uma boa leitura. Livro parado é livro 

morto.



Panorama histórico 

das bibliotecas 

livres no Brasil

Bibliotecas livres, leves e soltas...

Biblioteca T-Bone: pioneira no 

Brasil, funciona em um açougue, 

em Brasília

Bibliopote: biblioteca que funciona 

em uma padaria, em Curitiba (PR). 

http://www.t-bone.org.br/
http://livroseafins.com/brasil-dar-certo/
http://bibliopote.com/


Biblioteca Comunitária Sítio Vanessa: funciona nos mesmos 

moldes da Bibliopote, mas no litoral do Paraná, na Mata 

Atlântica, atendendo a uma população que, de outra forma, 

teria difícil acesso a livros.

Bibliotaxi: “Uma mão na direção e outra na educação” é um programa 

de fomento à leitura e educação envolvendo meios de transportes, 

desenvolvido pelo Instituto de Mobilidade Verde em Parceria com o 

Catraca Livre. Além do estímulo à leitura, o programa visa estimular a 

população para o uso de táxi e o seu compartilhamento como 

alternativa para o uso intensivo do automóvel privado, contribuindo 

para redução dos congestionamentos da cidade de São Paulo.

Contatos: 011 3042 4513 e contato@bibliotaxi.com.br

http://pt-br.facebook.com/bibliotecadositio
http://bibliotaxi.wordpress.com/sobre/


Borrachalioteca: uma biblioteca dentro de uma 

borracharia. Projeto original que existe há mais 

de 10 anos, em Sabará (MG) e foi idealizada e 

organizada por Marco Túlio Damascena. A 

biblioteca conta hoje com quase 10 mil livros, dos 

mais diversos gêneros, à disposição da 

comunidade de Sabará. Ali, às quartas-feiras, 

ocorrem as Tardes culturais, voltadas para as 

escolas da região, quando são realizadas sessões 

de leitura, declamação de poemas e contação de 

histórias.

http://borrachalioteca.blogspot.com.br/
http://livroseafins.com/borracharia-biblioteca-em-sabara/


• Brasil: Distrito Federal;

• Antonio da Conceição Ferreira;

• 11 anos; 15 títulos;



Biblioteca Direito de Ler

A Biblioteca Aderbal Nunes Freire apresentou aos 

magistrados, servidores, funcionários terceirizados e 

estagiários, na manhã da sexta-feira (8/11/2013), a 

Biblioteca Livre: um acervo de livros organizado em espaço 

próprio e aconchegante, de fácil acesso, onde o leitor pode 

tomar os livros por empréstimo sem formalidades ou prazos 

definidos para devoluções. Inicialmente, 60 livros estão 

disponíveis no 1ª andar do anexo 2 do prédio-sede. O acervo 

inclui obras de literatura, religião, história, psicologia 

aplicada e livros de autoajuda. Todos foram doados por 

magistrados e por servidores. As regras para utilizar os 

livros são bastante simples. Não é preciso fazer cadastro ou 

registro de empréstimo ou de devolução. Não há prazos. 

Basta escolher, levar, ler e devolver.
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• Atualmente existem mais 

de 400 pequenas bibliotecas 

livres em operação em 24 

estados e oito países – de 

acordo com um dos 

idealizadores do projeto, Rick 

Brooks;

littlefreelibrary.org

Bibliotecas livres 

ao redor do mundo

http://mundopocket.com.br/as-10-bibliotecas-mais-bizarras-do-mundo/www.littlefreelibrary.org


Galeno de Castro e sua esposa Maria Leovergidia nas horas de folga dedicam-

se à apaixonante arte de fomentar leitura. O casal construiu por conta própria

11 minibibliotecas que serão distribuídas em Itajaí e Balneário Camboriú/SC.

Eles tomaram o cuidado de produzi-las no formato de casinhas e em

compensado naval para que possam resistir ao tempo. A ideia veio do conceito

de bookcrossing, que deixa livros ao alcance das mãos sem a formalidade das

fichas de empréstimo e sem data para devolução. Conheça as minibibliotecas

no blog:http://www.bibliotecasdobrasil.com/2013/08/minibibliotecas-em-santa-

catarina.html

http://www.bibliotecasdobrasil.com/2013/08/minibibliotecas-em-santa-catarina.html


Em 2009, nas montanhas 

do estado de Trujillo, 

Venezuela, a Universidade 

del Valle Momboy

começou um serviço 

incomum – biblio-mulas. 

Uma maneira diferente de 

tornar uma biblioteca 

móvel para levar livros 

para os filhos de 

camponeses da região.



Instalada no bairro Nolita em Nova 

York em 2013, esta unidade de 

prateleiras ao ar livre temporária 

funciona como uma biblioteca. O 

projeto foi feito por uma empresa 

de design venezuelana como parte 

de um concurso que selecionou 10 

designers para construir bibliotecas 

livres no centro de Manhattan.



“A Arma de Instrução em 

Massa,” pode parecer um 

tanque de guerra, mas na 

verdade é uma biblioteca 

móvel pacífica. A obra de 

arte / veículo tem uma 

função muito especial, 

bombardear o povo de 

comunidades rurais e 

cidades com livros gratuitos 

– cerca de 900 livros. O 

criador do “tanque” vê seu 

trabalho como uma missão: 

“contribuir para a paz 

através da literatura. “



Surf. Sand. Biblioteca … espera, 

biblioteca ? Sim, você ouviu 

direito. Herman Kompernas

construiu uma biblioteca na praia 

do resort búlgaro no Mar Negro, 

e abasteceu com mais de 2.500 

livros em 10 idiomas. Hóspedes são 

convidados a emprestar os livros 

(de graça) para que outros possam 

ler. Esta pode ser uma das 

bibliotecas mais relaxante do 

mundo. 



Antonio La Cava, um professor italiano aposentado –

depois de 42 anos de ensino, decidiu que poderia fazer 

ainda mais para espalhar o amor pela leitura para 

crianças. Então, em 2003, ele comprou uma moto 

usada e fez uma modificação geral para criar uma 

biblioteca portátil que abriga mais 700 livros. Ele está 

viajando no “Bibliomotocarro” desde então.



Bibliotecas livres na Web



Biblioteca Livre – online e gratuita

O Portal Domínio Público é uma biblioteca digital gratuita, desenvolvida em

software livre, que disponibiliza material em diversos tipos de mídia, entre

eles: imagem, som, texto e vídeo. Nele é possível ver as grandes pinturas de

Leonardo Da Vinci; ouvir música erutida e hinos brasileiros em MP3 de alta

qualidade; ler obras de grandes autores como: Machado de Assis, Fernando

Pessoa, Joaquim Nabuco e Shakespeare; ter acesso às melhores historinhas

infantis e vídeos da TV ESCOLA, e muito mais! No portal é possível fazer

uma pesquisa básica ou por conteúdo.

O site possui um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a

preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal

objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e

científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio

público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que

constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.

Para ter acesso à biblioteca, acesse: Portal Domínio Público

http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/


Manifesto das Bibliotecas Livres dos TRTs



Referências.

http://vinasocial.blogspot.com.br/2012/04/bibliotecas-

livres.html?showComment=1416191762315#c659048656938

4135911

http://www3.trt7.jus.br/Siabi-Web-

Ora/Telas/w_noticias.php?cod_not=40&tipo=int\%22

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraFo

rm.jsp

http://vinasocial.blogspot.com.br/2012/04/bibliotecas-livres.html?showComment=1416191762315#c6590486569384135911
http://www3.trt7.jus.br/Siabi-Web-Ora/Telas/w_noticias.php?cod_not=40&tipo=int/"
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


Boa leitura para todos vocês!


