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Resumo: A partir da ênfase que a informação conquista na sociedade contemporânea, discute-se sua relevância na 
formação da cidadania e no exercício da democracia, de modo a atingir a todos os indivíduos, independentemente de suas 
deficiências mentais ou físicas. Isso traz à tona as potencialidades da biblioterapia, aqui concebida como o uso da leitura e de 
outros recursos didáticos como coadjuvante na formação do ser humano. Para tanto, de início, discute-se informação versus
cidadania para, no momento seguinte, privilegiar o espaço da biblioteca pública e, por fim, tratar da biblioterapia no bojo da 
biblioteca verdadeiramente pública.
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INTRODUÇÃO

No cerne da transformação das sociedades, observa-se inserção acirrada de grande volume de fluxo 

informacional, advindo do avanço de tecnologias de informação e de comunicação, ao tempo em que 

o fluxo e as TIC propiciam avanço da economia, mudanças técnico-científicas, alterações no estrato 

social e transmutações no cotidiano dos indivíduos em todas as instâncias. É uma sociedade 

marcada por transformações tão significativas em torno da relevância da informação, que, 

convencionalmente, é chamada de sociedade da informação: de um lado, incrementa a disseminação 

da informação; de outro lado, possibilita ampliação e apreensão de novos conhecimentos.

No caso do Brasil, a Carta Magna vigente, ano 1988, em seu Art. n. 5, Inciso XIV assegura a todos o 

acesso à informação, ou seja, a informação é direito social. É um bem comum, que pode e deve ser 

partilhado, indistintamente, por quaisquer brasileiros. Está ela contida no bojo do processo 

educacional das nações e dos indivíduos, como elemento inerente ao exercício da cidadania e, por 

conseguinte, da democracia. Rememora-se que a cidadania, consensualmente, é uma construção e 

conquista por meio da vivência, organização, participação e intervenção social (HARZARD; GALVÃO 

FILHO; REZENDE, 2007), o que pressupõe práticas de informação úteis à solução de problemas 

comuns ao cotidiano das pessoas, abrangendo, por exemplo, temas variados, como saúde, 
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educação, trabalho, direitos humanos, saneamento, habitação, alimentação, transporte e seguridade 

social.

A fim de que o exercício da cidadania seja tocante no que diz respeito ao uso da informação, 

destaca-se como recurso contribuinte o papel da biblioterapia no âmbito das bibliotecas púbicas. Sem 

descer a detalhes sobre histórico, origens, terminologias e as subdivisões da biblioterapia, tópicos 

estes analisados com profundidade por Pereira, em 1996, ela é aqui concebida como técnica que 

lança mão de instrumentos multidisciplinares. É o uso de jogos, músicas, imagens, leituras dinâmicas, 

ou seja, suportes impressos e não textuais a fim de minimizar problemas emocionais ou físicos de 

pacientes e / ou dos indivíduos em geral. 

A biblioterapia (do grego biblion / livro e therapeuticaorum / tratamento), por meio de textos literários e 

informativos, proporciona a comunicação entre as pessoas, e, sobretudo, atua como coadjuvante na 

terapia, ou seja, é uma modalidade terapêutica por meio da leitura. É ela que ajuda a desenvolver o 

intelecto, solidificar a apreensão de novos saberes, entender reações, frustrações e conflitos. E mais, 

incrementa a autoestima, no momento em que estimula a criatividade e favorece a socialização dos 

grupos, instigando diálogo, leitura, autoconhecimento e equilíbrio emocional e intelectual. 

Isso significa que maior atenção à biblioterapia fortalece o binômio informação e cidadania e ao 

ocorrer na esfera da biblioteca pública, esta assume dimensão efetiva como instrumento de estímulo 

à construção da cidadania, qualquer que seja a terminologia utilizada, à semelhança de biblioteca 

ação cultural, biblioteca popular e biblioteca verdadeiramente pública. É a informação como marca da 

sociedade contemporânea, mas vivenciada por qualquer segmento social, de forma a atingir uma 

linha universal de cidadãos que mantêm o direito à educação plena. Portanto, ao tempo em que se 

alerta para as potencialidades da biblioterapia, de início, se reforça a informação versus cidadania 

para, no momento seguinte, privilegiar o espaço da biblioteca pública e, por fim, a biblioterapia em 

seu bojo.

1 A INFORMAÇÃO COMO RECURSO FORMADOR PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Como visto, o ritmo vertiginoso do fluxo informacional e a evolução tecnológica propiciam mutações 

de ordem política, econômica, social, intelectual e cultural. A estratificação social dá lugar, pelo 

menos teoricamente, à oportunidade ímpar de todos participarem. No entanto, tomando-se por base a 

realidade brasileira, Targino (1991) chama a atenção para o fato de que tanto a propalada 

democratização das informações como a estratificação social menos desigual são mais aparentes do 

que verdadeiras. Isto porque, o gerenciamento das informações continua submetido a critérios 

governamentais e privados, deixando de lado o grande público. As disparidades entre regiões e 

Estados persistem, ou seja, o acesso ao circuito informativo não garante a participação de todos nas 

decisões públicas. Muitos indivíduos recebem informações via mídia de referência ou mídia 
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alternativa, mas a maioria é incapaz de apreender a essência dos fatos. Além da população de baixa 

renda e de nível de escolaridade sofrível, há indivíduos portadores de deficiências mentais ou físicas, 

desprovidos da condição de acesso e uso da informação em circunstâncias tradicionais. 

Aliás, há bastante tempo, Castells (2000) faz alusão ao informacionalismo como o atual modo de 

processo desenvolvimentista das coletividades. Este fenômeno se caracteriza pelo uso acentuado 

das TIC na geração de conhecimento, no tratamento da informação, no processo de comunicação, no 

acesso à informação e na disseminação da informação. Verdade que a informação sempre tem sido 

valiosa para a evolução do ser humano. A este respeito, González de Gomez (2002) aborda o 

fenômeno da informação sob uma ótica social. É a informação como conceito relacional, e, portanto, 

capaz de interagir com contextos informacionais diversos, ou seja, regimes de informação próprios 

das sociedades contemporâneas.

Além do mais, reitera-se a informação como elemento subjacente ao exercício da cidadania, uma vez 

que possibilita ao cidadão a ampliação do conhecimento, produção de conteúdo, identidade cultural e 

organização de ideias que inevitavelmente resultam em profundas mudanças na forma de pensar, 

estudar, trabalhar e se comunicar. Todo cidadão é merecedor de um nível de participação e 

apropriação do sentido da informação, dentro de uma linha de ação individual ou coletiva, que o torne 

mais informado na sociedade na qual está inserido.

A diversidade de informação existente nos dias atuais é incalculável e se estende a espaços que 

propiciam a consolidação da cidadania por meio de acesso facilitado ao fluxo informacional. As 

informações que colaboram com a formação da cidadania são cognominadas de informações 

públicas e os espaços de disseminação e de opinião pública são denominados, segundo Binotto 

(2005), de espaços públicos. A noção de espaço público está atrelada às bibliotecas públicas, cuja 

meta máxima é fornecer informações de interesse à comunidade, promovendo a inclusão social, a 

formação dos mecanismos propícios à construção da cidadania. O acesso à informação é um gesto 

de cidadania, além de direito assegurado tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

quanto na citada Carta Magna.

A cidadania é vista como status concedido àqueles que convivem em grupos organizados em 

determinada comunidade. Uma vez inserido em comunidades, o cidadão torna-se um ser político e 

sociável, garantindo direitos e assumindo deveres. A ideia de cidadania, nos dias de hoje, implica o 

entendimento de uma igualdade perante todos que possuem este status, reiterando Balestreri (1998, 

p. 41), para quem “cidadão é todo homem e toda mulher, sem discriminação etária, racial, sexual, 

igualado pela condição humana, de onde emana todo o poder político, que somente no seu interesse 

se justifica”. Nessa via de sentido, o conceito de cidadania envolve o conjunto de práticas jurídicas, 

políticas, sociais e culturais, que favorece ao cidadão ser ativamente participante da vida social e que,

ao mesmo tempo, dinamiza o complexo cultural, sugerindo ideia coletiva e pluralista dos termos 

cidadania e cidadão.
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É evidente que a informação como recurso formador para o exercício da cidadania relaciona-se com 

a evolução do homem em múltiplos aspectos. O valor da informação para o exercício da cidadania 

está na segurança de acesso à informação comunitária, assim como nos meios facilitadores do ciclo 

da informação e da habilidade de uso de inovações tecnológicas. O Manifesto da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1994) diz, ipsis litteris: “igualdade 

de acesso à informação a todos os cidadãos, independentemente de idade, raça, sexo, religião, 

nacionalidade, língua ou condição social”.

Reitera-se, pois, que, na sociedade atual, a informação é visualizada como recurso de formação

consubstancial do exercício da cidadania. Isso significa utilizá-la como investidura na produção de 

novos saberes; em oportunidades relativas à capacidade de aprender e concretizar inovações; na 

fluência da operacionalização de novos meios e ferramentas adotadas para o trabalho, escola, enfim, 

para o dia a dia. Como se diz no meio educacional, trata-se de formar o cidadão para “aprender a 

aprender”, de modo que ele seja capaz de lidar positivamente com as transformações que atingem 

seu cotidiano como ser humano e profissional.

Sob essa perspectiva, para Jambeiro e Silva e Borges (2007, p. 237), a informação assume 

finalidades específicas para atores sociais específicos: “para a sociedade civil, o acesso à informação 

tem como propósito desenvolver o potencial criativo e intelectual [...] e, de modo geral, permitir o 

exercício da cidadania”. Quando se fala que a informação é recurso de exercício da cidadania, esta é 

uma designação de ordem prática, que pretende auxiliar o indivíduo a enfrentar problemas rotineiros. 

Dizendo de outra forma, a relevância da informação está em atender às demandas de quem a usa e 

de quem a possui como meio de construção do saber e, sobretudo, como forma de sobrevivência.

Ademais, o conceito de informação está atrelado à ideia de atendimento à população de baixa renda

ou às classes marginalizadas, a quem se nega o princípio de acesso universal à informação. São os 

muito idosos, os desempregados ou subempregados. São os que compõem grupos raciais e étnicos 

minoritários. São os presidiários, os drogados, os bandidos, as prostitutas e, às vezes, os enfermos, 

os hospitalizados e os portadores de deficiências físicas, isto é, todos aqueles que, tradicionalmente, 

permanecem como underclass, como Targino (1991) alerta.

Diante dessa realidade, é imprescindível estabelecer mais bibliotecas públicas, telecentros e outros 

espaços públicos, além de lutar por políticas informacionais equânimes. Por exemplo, é impossível 

relegar tendências contemporâneas mais abrangentes e que vão além da produção científica. É o 

caso, por exemplo, do Creative Commons, segundo o qual, autores autorizam a divulgação plena de 

sua produção inteiramente grátis, sob diferentes condições, como detalhado nos endereço eletrônico

http://creativecommons.org. Tudo vale como estratégia para exercer a informação como forma de 

prática social e de exercício de cidadania. Por fim, acresce-se que o fornecimento democrático de 

informação é uma forma elementar e substancial de prestação de serviços aos cidadãos para que 

convivam com o informacionalismo como recurso de poder e de transformação contínua. Para tanto, 



37 Informação e cidadania: relação construída via biblioterapia no âmbito da biblioteca pública
M. das G. Targino, N. H. Torres, C. A. Alves

CRB-8 Digital, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 33-40, dez. 2012 | http://revista.crb8.org.br

é preciso delinear entrelaçamento sólido entre biblioteca pública e biblioterapia. Afinal, a prescrição 

de leitura no

[...] tratamento de doença mental ou doença física pode ser vista como a ciência da 
biblioterapia e onde se tenta [...] resolver problemas de pessoas através de 
sugestões de leitura própria através de bibliotecária ou de outro indivíduo, de fora do 
campo médico. [Isso] pode ser visto como a arte da biblioterapia (PEREIRA, 1996, p. 
55).

2 O ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Na visão de Cunha (2002), as bibliotecas públicas agem como verdadeiros espaços públicos quando 

são colocadas em nível efetivo de participação diante de questões de conteúdo e de identidade 

cultural, bem como no que diz respeito à democratização da informação na linha árdua de ações

contínuas e sistemáticas com vistas à cidadania. Essas bibliotecas são instituições cujo intuito é 

suprir informações de interesse das coletividades, promovendo a inclusão e a formação social dos 

indivíduos.  

A instalação de bibliotecas públicas relaciona-se com as mudanças sociais contínuas e sistemáticas, 

com a dita explosão informacional e, então, com o fortalecimento da própria sociedade da 

informação. Sem dúvida, a biblioteca pública como espaço aberto surge no intuito de preservar a 

memória, os valores culturais e as informações pertinentes às demandas dos segmentos sociais. Tal 

abrangência a identifica como órgão a seu mantido pelos órgãos públicos (Governo Federal, Estados, 

Municípios) com o objetivo básico de servir de suporte à educação. Sobre esta função tão ampla e 

tão poderosa, a UNESCO (1994) afirma que a biblioteca pública se impõe “como força viva para a 

educação, cultura e informação, e como agente essencial para a promoção de paz e bem-estar

espiritual da humanidade”. Quer dizer, esse tipo de biblioteca comporta-se como porta de entrada 

para o conhecimento e para o progresso cultural e intelectual das coletividades: 

Na etimologia do termo, a palavra pública deriva seu significado essencial de base 
latina publicu que significa do povo e em sentidos correlatos, geral, comum ou 
universal. É a instituição que fornece serviço gratuito a toda população de uma 
comunidade, distrito ou região, sendo em geral financiada no todo ou em parte com 
recursos públicos. O serviço da biblioteca pública não é grátis [...] É gratuito no 
momento em que é prestado. A biblioteca pública também pode ser vista como 
ferramenta social. Todas essas funções formam a função social da biblioteca 
pública, o qual é difícil dissociar de conceitos de democracia e cidadania (BAZILIO, 
2011, p. 5). 

As funções da biblioteca pública citadas por Fonseca (2006) corroboram o conceito de cidadania ao 

abordar a função educacional, informacional, cultural, recreativa ou de lazer. Essas desempenhos
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referem-se à participação da comunidade. Assim, é possível afirmar que a biblioteca pública privilegia 

a cidadania ao oferecer serviços múltiplos e diversificados. Dentre eles: empréstimos, palestras e 

atividades de leitura, além de iniciativas relacionadas com artes, cultura e lazer, como teatro, oficinas 

de leitura, contação de histórias, exibição de filmes e quaisquer outras em consonância com as 

demandas da sociedade. A meta é sempre a inclusão social, até por que

[...] os serviços fornecidos pela biblioteca pública baseiam-se na igualdade de 
acesso para todos,independentemente da idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, 
língua ou status social. Serviços e materiais específicos devem ser fornecidos para 
usuários inaptos que, por alguma razão, não podem usar serviços e materiais 
regulares, por exemplo, minorias linguísticas, pessoas deficientes ou pessoas em
hospitais ou prisões (UNESCO, 1994, p.2).

3 BIBLIOTERAPIA NO ÂMBITO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Nessa perspectiva, aborda-se a biblioterapia como serviço de primordial relevância no âmbito da 

biblioteca pública e, por conseguinte, como mecanismo de integração e desenvolvimento social. A 

informação disseminada graças à biblioterapia consiste em prática cidadã, haja vista que favorece ao 

excluído a ampliação de seu repertório cognitivo, a chance de produção de conteúdos próprios e 

inovadores, delineamento de sua identidade cultural e, portanto, organização de ideias que vão trazer 

profundas mudanças em sua forma de pensar, estudar, trabalhar e se comunicar. Todo cidadão é 

merecedor de um nível de participação e apropriação do sentido da informação, dentro de uma linha 

de ação individual ou coletiva, que o torne mais informado na sociedade na qual está inserido.

Ora, se a biblioterapia efetivada entre os muros da biblioteca pública supre demandas informacionais 

de estratos sociais antes relegados a um segundo plano, é óbvio que contribui para a cidadania. Tudo 

isso reforça a leitura e a escrita (ou o letramento) como elementos que exercem papel basilar e 

essencial ao exercício cidadão, por seus traços característicos essencialmente dinâmicos, tanto ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem quanto como prática social, referendada na interação 

entre leitor e autor ou autor e leitor, como Marinho (1993) acredita.

É preciso rever o estudo exaustivo de Pereira (1996), quando recupera quatro eixos conceituais que 

integram a biblioterapia:

1. Campo humanitário – ênfase à pessoa humana e à sua dignidade, do ponto de vista da 

justiça social e do humanismo.

2. Campo psicológico – ênfase ao aproveitamento das potencialidades dos incapacitados para 

que se integrem à conjuntura que lhes cerca e se sintam cada vez mais incluídos.

3. Campo da prevenção – ênfase à precaução, com vistas à adoção de estratégias que reduzam 

os riscos de deficiências mentais e físicas.
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4. Campo da participação – ênfase às possibilidades de envolvimento crescente dos 

incapacitados visando à sua inclusão social e digital.

Assim sendo, é consensual que os projetos de leitura adotados nas bibliotecas públicas são deveras 

importantes, uma vez que a leitura proporciona o avanço cultural dos seres humanos e dos povos, e, 

então, desperta as habilidades cognitivas. A este respeito, Pinto (2005, p. 9) é veemente ao afirmar: 

“As concepções modernas acerca da leitura enfatizam que essa prática não pode ser entendida 

apenas como a decodificação de signos linguísticos, mas também como prática social que contemple 

a produção de sentidos”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem dúvida, a biblioteca pública, ao fornecer acesso à informação por meio da biblioterapia, assume 

a natureza de espaço de formação de uma sociedade consciente das diferenças, contribuindo para a 

inclusão dos menos favorecidos socialmente, em especial, dos portadores de deficiências. Ao se 

entrecruzarem, biblioteca pública e biblioterapia assumem responsabilidade eminentemente social 

face à postura inovadora e consciente diante da formação cidadã. Isto porque, é impossível negar – o 

que justifica posições iteradas – a importância da biblioterapia para a inclusão social.

Ao mesmo tempo, biblioteca pública e biblioterapia reiteram a autoridade do fluxo informacional na 

sociedade contemporânea, onde há tendência crescente para que as pessoas sejam rotuladas pelo 

nível de conhecimento que detêm. Por isso, é urgente que haja mais e mais políticas de informação 

que contemplem os grupos de deficientes sistematicamente e não com iniciativas assistemáticas e 

descontínuas. Finalizando, repete-se quão importante é o acesso à informação por meio da 

biblioterapia como alcance à condição de cidadão em toda sua plenitude. Como Ratton (1995, p. 3) 

acrescenta, leitura e escrita promovem a reflexão e a habilidade de questionar a realidade vivenciada, 

o que torna “[...] indiscutível a importância da escrita na mobilização social”.  
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