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Desenvolvimento sustentável (DS)  
e sustentabilidade  

Ações e atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações.  
 

Preocupação com a preservação do planeta e o 
atendimento das necessidades humanas, no presente e 
no futuro.  
 

Incorpora diferentes aspectos da sociedade, buscando 
a proteção ambiental e a manutenção do capita natural 
para alcançar a prosperidade econômica e a equidade 
para as gerações atuais e futuras.  



 

Contexto da sustentabilidade  

 Capacidade que um indivíduo ou organização tem de se 
manter inserido em determinado ambiente sem impactá-
lo negativamente. Implica ter a capacidade de usar os 
recursos naturais e, de alguma forma, devolvê-los ao 
planeta por meio de práticas ou técnicas desenvolvidas 
para este fim.  

Assenta-se sobre três pilares:  

- O ambiental: capital natural de um empreendimento ou 
sociedade; 

- O econômico: produção, comercialização e consumo de 
bens e serviços;  

- O social: capital humano de um empreendimento, uma 
comunidade ou da sociedade como um todo.   

 



A biblioteca e seus princípios (1) 

- As bibliotecas são equipamentos de cultura, criados 
pelos homens para ajudá-los a alcançar os seus 
objetivos; 
 

- Nenhuma biblioteca encontra em si mesma razão para 
existir, formar e desenvolver coleções, oferecer serviços 
e manter-se viva na sociedade, pois nenhuma é 
autônoma ou independente da instituição que a criou.  
 

- A existência das bibliotecas é justificada pela  
expectativa de as mesmas contribuírem para o alcance 
dos objetivos das instituições onde estão instaladas e 
para o atendimento das necessidades informacionais 
dos indivíduos e da sociedade. 
  

 



A biblioteca e seus princípios (2) 

- A biblioteca deve ser sempre analisada em relação à 
cultura da sociedade por ela servida, como uma 
instituição que evolui com o seu ambiente. 
 

- As bibliotecas são resultados das condutas e atitudes 
dos indivíduos que as concebem e as fazem funcionar e 
daqueles que usam suas instalações e serviços. Por isso 
as suas responsabilidades técnicas, sociais e políticas 
evoluem ou não em acordo com a variação dos  
conteúdos que balizam tais condutas e atitudes.  

 



A biblioteca e seus princípios (3) 

 - Toda biblioteca contribui para a formação cultural de 
uma população ou comunidade, embora nem sempre 
essa contribuição favoreça a democratização da cultura, 
o pensamento crítico e a emancipação desse mesmo 
povo.  
 

 



Recursos necessários à sustentabilidade 
das bibliotecas 

- Conhecimento e aplicação dos princípios que balizam 
a criação, estruturação e o funcionamento das 
bibliotecas e justificam as suas existências na 
sociedade. 
 

- Condições materiais e simbólicas de existência: 
instalações apropriadas; equipamentos e mobiliário 
adequados; pessoal técnico e auxiliar adequados em 
número e qualificação; acervo em acordo com a 
missão, áreas de atuação do seu ente criador e perfil 
sociocultural e necessidades e demandas do seu 
público preferencial. 

 



Uma conclusão possível  

De acordo com o conceito de sustentabilidade,...  
 

As bibliotecas só justificam as suas existências e são 
objetivadas na medida em que conseguem contribuir 
efetivamente para o alcance dos objetivos e metas das 
instituições onde atuam e para a formação cultural e a 
emancipação das pessoas que fazem uso de suas 
instalações e serviços. 
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