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RESUMO  

 

Reinaugurada em 2014, a Biblioteca Parque Estadual (BPE) está localizada 

no Centro do Rio de Janeiro em meio a atrativos históricos e culturais da cidade. 

Inspirada no projeto dos parques bibliotecas colombianos que unem espaços 

amplos, questões ambientais e arquitetura arrojada, a BPE é uma biblioteca pública 

que oferece programação e atividades culturais, educação ambiental, edifício verde 

e espaços de encontros e convivência. Levando-se em conta a importância histórica 

e cultural da região ao redor da biblioteca, este trabalho visa realizar um estudo da 

potencialidade turística da BPE enquanto atrativo cultural integrante do conjunto 

cultural ali presente, baseando-se na reforma e modernização realizadas em 2014. A 

pergunta norteadora do trabalho foi de que maneira a Biblioteca Parque Estadual, 

enquanto atrativo cultural, despertaria o interesse de fluxos turísticos para visitações 

na localidade? Os objetivos específicos têm por finalidade: conceituar e relacionar o 

Turismo, Hospitalidade e biblioteca, com a finalidade de apresentar bibliotecas 

públicas com visitação turística; identificar os fatores que contribuem para que 

Biblioteca Parque Estadual seja um atrativo cultural e turístico da cidade; analisar a 

Biblioteca Parque Estadual a partir do potencial turístico diagnosticado. Para tal, 

discute-se a relação Turismo, Hospitalidade e Biblioteca e, em seguida, são 

apresentadas bibliotecas públicas com visitação turística. A pesquisa é de natureza 

qualitativa e quantitativa, com enfoque descritivo. A investigação de campo conta 

com aplicação de formulários aos frequentadores da biblioteca e a realização de 

uma entrevista semi-estruturada com a então coordenadora do programa de 

Educação da BPE. Por fim, é feita uma análise do potencial turístico constatando-se 

que a BPE apresenta características dos conceitos de Turismo Cultural e 

Hospitalidade para identificá-la com potencial turístico.  

 

 

Palavras-chave: turismo cultural; hospitalidade; biblioteca; visitação turística. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Reopened in 2014, the Biblioteca Parque Estadual (BPE) is located at the 

centre of Rio de Janeiro among other historical and cultural attractions of the city. 

Inspired by the Colombian library park project that combines vast spaces, 

environmental issues and modern architecture, the BPE is a public library that offers 

cultural services and activities, environmental education, green building and a space 

for meetings and conviviality. Taking into account the historical and cultural 

importance of the region around the library, the aim of this study is to analyze the 

touristic potential of the BPE as a cultural attraction that integrates the cultural 

ensemble present located there, having as a basis the renovation and modernization 

process that was achieved in 2014. The guiding question for this work was how 

would the Biblioteca Parque Estadual, as a cultural attraction, bring about a touristic 

flow to visit that locality? The specific objectives are aimed at: conceptualize and 

relate the Tourism, Hospitality and library, in order to provide public libraries with 

tourist visitation; identify the factors that contribute to Biblioteca Parque Estadual is a 

cultural and tourist attraction of the city; analyze the Biblioteca Parque Estadual from 

diagnosed tourism potential. To this end, we discuss the relationship Tourism, 

Hospitality and Library, and then are presented public libraries tourist visitation. To 

this end, the relation Tourism, Hospitality and Library is discussed and then few 

examples of public libraries with tourist visitation are presented. The research has a 

qualitative and quantitive nature, with a descriptive approach. The field research 

includes forms application to the visitors of the library and a semi-structured interview 

with the Education program coordinator of the library. Finally, the touristic potential is 

analyzed, noting that the BPE presents features found in the concepts of Cultural 

Tourism and Hospitality and can thus be identified as a touristic potentiality. 

 

 

KEYWORDS: cultural tourism; hospitality; library; tourist visitation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca Parque Estadual (ou BPE) é uma das mais recentes bibliotecas 

públicas reinauguradas na cidade do Rio de Janeiro. Localizada no Centro do Rio de 

Janeiro, a biblioteca nasceu no final do século XIX. A sede da biblioteca fora 

deslocada por ruas do Centro do Rio de Janeiro até encontrar o atual endereço, em 

1943, na recém-inaugurada Avenida Presidente Vargas, após a derrubada de 

edificações históricas no entorno. Passou pelos três níveis de poder, atualmente 

administrada pelo poder estadual1, sofreu uma modernização de sua infraestrutura e 

arquitetura durante dois anos de obras, transformando-se em Biblioteca Parque 

Estadual, inspirada no modelo colombiano de parques bibliotecas. 

Situada na Avenida Presidente Vargas, 1261, próxima a terminais de ônibus e 

estações de metrô e de trem, a BPE apresenta um entorno repleto de atrativos 

culturais e históricos relevantes à cidade, como a Igreja de São Jorge, Centro 

Cultural da Light, Arquivo Nacional, antiga Casa da Moeda, Campo de Santana, 

Central do Brasil e Palácio Duque de Caxias, bem como a própria Avenida 

Presidente Vargas. 

Além da boa localização e vasta oferta de atrativos no entorno, a BPE 

destaca-se por oferecer interatividade, acesso à informação e internet gratuita e 

espaços de fácil acesso aos visitantes que se interessam em estudar, pesquisar ou 

simplesmente passar o tempo.  

Analisando a importância histórica e cultural da região ao redor da Biblioteca, 

este trabalho visa realizar um estudo da potencialidade turística2 da BPE enquanto 

atrativo cultural integrante do conjunto cultural ali presente, baseando-se na reforma 

e modernização realizadas recentemente, bem como uma comparação com outras 

bibliotecas públicas com visitação turística e que incrementam o turismo em suas 

localidades.  

                                                           
1
Em 2015, devido a crise político-financeira no governo do estado do Rio de Janeiro, a Biblioteca 

Parque Estadual (BPE) sofreu corte de verbas levando ao seu fechamento por uma semana em 
novembro daquele ano. Apesar da biblioteca permanecer do governo do estado, o município retomou 
a BPE para si, ficando responsável pelo repasse de verbas para funcionamento até o governo do 
estado poder fazê-lo. (OUCHANA, 2015, [s.p]) 
2
 Potencialidade turística é entendida como a aptidão ou vocação turística de um atrativo ou 

localidade.(ALMEIDA, 2009). No presente trabalho, deseja-se entender o potencial turístico do 
atrativo BPE. 
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 Para tal, o estudo busca saber: de que maneira a Biblioteca Parque Estadual, 

enquanto atrativo cultural, desperta o interesse de fluxos turísticos para visitações na 

localidade? 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo sobre a 

potencialidade turística da Biblioteca Parque Estadual da cidade do Rio de Janeiro, 

tendo em vista a relevância histórica e cultural do local/ equipamento para o Rio de 

Janeiro. Os objetivos específicos têm por finalidade: conceituar e relacionar o 

turismo, hospitalidade e biblioteca, com a finalidade de apresentar bibliotecas 

públicas com visitação turística; identificar os fatores que contribuem para que 

Biblioteca Parque Estadual seja um atrativo cultural e turístico da cidade; analisar a 

Biblioteca Parque Estadual a partir do potencial turístico diagnosticado. 

A abordagem da pesquisa foi de caráter quantitativo e qualitativo 

com enfoque descritivo. A abordadem quantitativa trabalha com as estatísticas 

decorrentes dos resultados da pesquisa e a abordagem qualitativa levanta, organiza 

e sintetiza fatos, narrações e descrições (SILVA, 2014, [s.p]). A preocupação desta 

pesquisa é abordar o objeto de estudo, a Biblioteca Parque Estadual.  

A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico e documental a fim de 

pesquisar as origens e a história da Biblioteca Parque Estadual, bem como de outras 

bibliotecas com características semelhantes à BPE (bibliotecas públicas com 

visitação turística) e que contribuem para o turismo local. Foi utilizada a técnica de 

levantamento documental em fontes primárias, impressas e em meios eletrônicos. 

A segunda etapa, uma investigação de campo, consta de entrevista semi-

estruturada com uma gestora e aplicação de formulários aos usuários da BPE. A 

entrevista semi-estruturada não segue um modelo rígido e formal de entrevista. 

Através de um diálogo com perguntas flexíveis com o entrevistado, visa recolher 

informações de confiança e aprofundar questões. No formulário, os frequentadores 

responderam a perguntas de múltiplas escolhas e acrescentaram opiniões e 

impressões. No caso da BPE, a entrevistadora buscou informações sobre a 

biblioteca sob o olhar dos gestores e dos usuários no que se refere a  motivação, 

hospitalidade e localidade; bem como a relação da biblioteca com o turismo. 

A terceira e última etapa apresentou a análise das informações obtidas no 

levantamento bibliográfico e documental e das entrevistas e formulários. 
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 A fim de respeitar os objetivos específicos previamente traçados, o primeiro 

capítulo teve por objetivo contextualizar a história da Biblioteca Parque Estadual e 

suas redondezas. Além disso, buscou-se trazer exemplos de bibliotecas públicas 

com visitação turística que apresentam similaridades com a BPE. Para tal, foram 

usados como referência ao histórico da região os autores George Ermakoff (2015) e 

Eduardo Bueno (2010). Paralelamente sobre turismo cultural e hospitalidade, 

respectivamente, os autores Margarita Barretto (2000), Flávia Roberta Costa (2009), 

Lúcio Grinover (2006) e Luis Octávio de Lima Camargo (2009). 

 O capítulo seguinte descreveu o objeto de estudo apresentando os fatores 

que contribuem para identificá-la como atrativo cultural e turístico no Rio de Janeiro. 

Para tanto, foram consultados os mesmos autores anteriormente citados. 

 O capítulo final analisou o potencial turístico da Biblioteca Parque Estadual a 

partir da entrevista semi-estruturada realizada com gestores e das respostas dos 

formulários aplicados. 
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1 TURISMO E HOSPITALIDADE EM BIBLIOTECAS  

 

 No presente capítulo, são apresentadas as origens da biblioteca, como surgiu, 

desenvolveu e evoluiu com o fomento da tecnologia. Em seguida, é apresentada a 

relação de turismo, hospitalidade e bibliotecas, com enfoque em duas bibliotecas 

com visitação turística, a British Library (Biblioteca Britânica – tradução da autora), 

no Reino Unido, e a Biblioteca Nacional, no Brasil. Por fim, o capítulo é encerrado 

apresentando o projeto inspirador do objeto de estudo, os parques bibliotecas 

colombianos. 

 

 

1.1 ORIGENS DA BIBLIOTECA 

 

A noção básica de biblioteca surge na Antiguidade no momento que o homem 

passou a armazenar e organizar informações relevantes que pudessem ser 

consultadas diversas vezes. A base para armazenamento dessas informações era o 

papiro. Sua matéria-prima, Cypirus papyrus, era encontrada facilmente nas margens 

do Rio Nilo e as informações ali contidas eram  

 

[...] registros fundamentais para se entender o tempo e o espaço, os fatos e 
a cultura das regiões onde, durante séculos, foram fabricados e cobertos 
por hieróglifos e outras categorias de escrita (MILANESI, 2013, p. 23-24).  

 

Nos papiros pelos egípcios, pelos gregos e, posteriormente, pelos romanos 

foram registradas as primeiras obras consideradas literárias.  

A Biblioteca Real de Alexandria ou Antiga Biblioteca de Alexandria surgiu no 

século II d.C e foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, existindo até a 

Idade Média. Localizada na cidade de Alexandria, ao norte do Egito, a oeste do Rio 

Nilo, bem nas margens do Mediterrâneo, continha um acervo de 400 mil itens, entre 

papiros e pergaminhos. (SANTANA, 2016, [s.p.]). 

A Biblioteca de Alexandria foi o sonho de estudiosos que se aglomeravam na 

cidade contribuindo para a expansão do saber da humanidade durante sete séculos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://www.infoescola.com/geografia/mar-mediterraneo/
http://www.infoescola.com/curiosidades/papiro/
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Contudo a biblioteca era vista como uma referência perigosa, podendo levar ao povo 

uma nova visão da dura realidade em que viviam. (SANTANA, 2016, [s.p.]). 

Desenvolvido nos mosteiros a custo elevado, os pergaminhos seguiram o 

formato do papiro (para leitura era necessário o enrolar e desenrolar das 

extremidades) e, em seguida, surgir no formato mais próximo ao livro, conhecido 

como códices (MILANESI, 2013). Os monges copiavam e ilustravam os textos, 

replicando e perpetuando os mais diferentes textos gregos e romanos.  

Contudo, as bibliotecas dos mosteiros eram restritas às ordens religiosas. 

Estudiosos percorriam longas distâncias, de mosteiros em mosteiros, em busca de 

códices raros. As primeiras bibliografias auxiliavam de forma primitiva a evitar o 

desperdício de uma viagem. 

As bibliotecas universitárias surgiram no final da Idade Média e início da 

Renascença. Os livros, ainda copiados à mão e ricos em ornamentos, eram 

dispostos para consulta presos às estantes por correntes. A temática afastava-se da 

religiosidade cada vez mais, dando à biblioteca “[...] o caráter de espaço de 

liberdade e de conhecimento” (MILANESI, 2013, p.26).  

O papel como matéria prima para escrita passou a ser conhecido na Europa: 

era mais barato que o pergaminho e passou a ser utilizado em outras camadas 

sociais, ampliando o uso da escrita. Com a utilização da imprensa de Gutemberg, a 

produção de livros tornou-se mais barata e a disseminação de ideias e estímulo ao 

conhecimento em plena Renascença foi maior. O enriquecimento individual e 

coletivo seria gerado à partir da disseminação do conhecimento. Com isso, criaram-

se e ampliaram-se as bibliotecas e estimulou-se o repensar do espaço físico da 

biblioteca. Não haveria mais necessidade dos livros serem presos às estantes.   

No século XVI, surge a figura do bibliotecário, responsável pela organização e 

conhecimento do acervo e, por consequência, a criação de um modelo específico de 

organização do acervo por temas, além da bibliografia setorial, deixando para trás a 

tão somente organização por idiomas. O usuário agora tem acesso ao acervo tanto 

através de fichas quanto por consulta ao bibliotecário. 

Segundo Milanesi (2013), o acervo das bibliotecas públicas passa a ser 

menos universal e mais específico. Com a quantidade de informações obsoletas 
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com a evolução da informação e renovação de acervo, a demanda por temas mais 

específicos passou a ser exigência do próprio usuário.  

 
A Idade Contemporânea favorece [...] a consolidação dos ideais 
democráticos baseados na filosofia da educação para todos, o que pode 
explicar a proliferação de criação de bibliotecas públicas, no século XIX 
quando esse ideal ganha força e se propaga (CUNHA, 2003, p.68). 

 

Nos Estados Unidos, a implementação de bibliotecas públicas desde meados 

do século XIX propagava a ideia de “[...] uma biblioteca a mais, uma cadeia a 

menos”, segundo Milanesi (2013, p.48). O desejo de aperfeiçoar o conhecimento 

individual auxiliaria na formação do caráter coletivo e em sociedade e na educação e 

respeito às leis como combate à violência.  

Mueller (1984, p.9) destaca a “visão utilitária” de Stanley Jevons no final do 

século XIX em relação ao papel da biblioteca pública na Inglaterra. Argumentou que 

ao defender a biblioteca pública, permitiria “[...] ao povo acesso à boa literatura” e 

manteria “[...] homens exaustos e sem dinheiro entretidos em prazeres inocentes” 

(MUELLER, 1984, p.9). O hábito à leitura seria um meio eficaz de espalhar a 

educação, estimulado com o acesso público à biblioteca.  

Os benefícios da união educação e biblioteca ficaram perceptíveis e 

propagaram-se mundo afora construindo e consolidando valores coletivos. Cunha 

(2003) também destaca a relação positiva da biblioteca pública e educação, 

sobretudo na aprendizagem continuada, além da educação formal. 

O advento do rádio (final do século XIX) e televisão (início do século XX) 

trouxe informações e notícias atualizadas e de fácil acesso à população em sua 

própria residência. Havia a preocupação que o tempo de leitura fosse substituído por 

tais mídias. Entretanto, esses meios de comunicação não foram uma ameaça às 

bibliotecas porque “[...] eram mantidas para um público que, provavelmente, buscava 

nos livros o que jamais encontrariam no rádio ou na televisão.” (MILANESI, 2013, 

p.47). As bibliotecas atendem ao propósito acadêmico, científico e ao lazer, muito 

além do papel de entretenimento e breve informação das mídias. 

No final do século XX, o desenvolvimento de computadores surge para 

facilitar a catalogação e substituir as inúmeras fichas em gavetas. “A popularização 

do computador ocorreu antes que as bibliotecas, com raras exceções, descobrissem 

a sua utilidade.” (MILANESI, 2013, p.33). A adequação das bibliotecas, dos 
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bibliotecários e até mesmo dos usuários foi lenta, sobretudo nas bibliotecas públicas 

(MILANESI, 2013). 

Atualmente, as bibliotecas públicas tendem a se adaptar às novas tecnologias 

e aos novos usuários. Há tentativas de “[...] quebra de paredes da biblioteca e a 

divulgação de acervos e serviços na Internet [...]” (SERRA, 2014, p.20) que visa 

atender à diversidade e expectativas do usuário, bem como a adaptação do 

bibliotecário ao frequentador. “O novo profissional é dinâmico, conectado, ciente de 

sua posição na sociedade e apto à contribuição com a evolução dela.” (SERRA, 

2014, p.16).  

Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP, 2015a), existem 

diferentes tipos de bibliotecas: pública, pública temática, comunitária, ponto de 

leitura, Nacional, escolar, universitária, especializada e centro de referência. O 

presente trabalho foca no tipo biblioteca pública que tem por objetivo atender à 

comunidade local com acesso à informação, leitura e estudo por meio do acervo e 

multimídia (este último quando disponibilizado). 

Recentemente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou 

os resultados da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC) e da 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) sobre a temática cultura, 

relacionada ao ano de 2014. Segundo a pesquisa, que comparou dados entre 1999 

e 2014, houve um aumento de 27,26% no número de bibliotecas públicas no Brasil, 

passando para 97,1% o número de bibliotecas públicas presentes nos municípios. 

Para o IBGE, praticamente todos os municípios do país possuem ao menos uma 

biblioteca pública (IBGE, 2015). Atualmente, no Brasil são mais de 6 mil bibliotecas 

públicas espalhadas pelas cinco regiões do país (SNBP, 2015b).  

Esses dados revelam que as três dimensões de governo empenharam-se e 

entregaram bibliotecas públicas à população. Contudo, deve-se atentar ao fato que 

os dados são comparações entre 1999 e 2014, antes do período da crise política e 

econômica no Brasil que eclodiu em 2015 e afetou diretamente aos cofres públicos. 

Por consequência, afetou também as bibliotecas públicas, como será mostrado no 

caso do objeto de estudo do presente trabalho. A seguir, são apresentados 

conceitos do Turismo Cultural e Hospitalidade e como estes conceitos são aplicados 

em bibliotecas públicas.  
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1.2 CONCEITOS DE TURISMO CULTURAL E HOSPITALIDADE EM BIBLIOTECAS  

 

Sabendo-se que as bibliotecas tendem a se adaptar aos novos usuários e 

novas tecnologias, o entendimento da importância do Turismo Cultural aliado aos 

conceitos da Hospitalidade surge nas bibliotecas como incentivo à educação do 

patrimônio histórico e cultural desses espaços.  

O Turismo Cultural é um dos segmentos do Turismo mais explorados e 

desejados por turistas. Diversos autores trazem definições diferentes sobre o 

segmento. Parte dos conceitos que envolvem Turismo Cultural seguem uma 

construção básica: motivação dos participantes, anseio pela experiência e vivência 

cultural local e desejo por proteção, manutenção e educação por meio do patrimônio 

cultural (COSTA, 2009). O turista cultural tem o anseio pela vivência cultural do local 

visitado ao mesmo tempo em que o objeto de visita recebe a atenção como 

patrimônio cultural e parte integrante de uma identidade local. 

Patrimônio cultural é composto, segundo a Organização das Nações Unidas 

para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO, 2016, [s.p.]), por “[...] 

monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal 

valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico”.  Pérez 

(2009, p.140) define patrimônio cultural como “[...] representação simbólica da 

identidade dos grupos humanos”. 

A definição da Barretto (2000) integra os bens tangíveis mencionados pela 

Unesco e intangíveis mencionados por Pérez (2009), que representam uma 

identidade local. Patrimônio cultural pode ser entendido como os conjuntos 

arquitetônicos e os sítios históricos e arqueológicos que representam a história e a 

cultura de uma localidade, fazendo parte de uma identidade local. “A identidade de 

uma região [...] é, ao mesmo tempo, o passado vivido por seus atores e um futuro 

desejado por eles.” (GRINOVER, 2006, p. 48).  

Sabe-se que desde os chamados Grand Tours (já consolidados no século 

XVII), quando jovens da nobreza eram enviados às grandes navegações em busca 

de conhecimento e desfrute do patrimônio histórico e cultural de cidades européias 

(COSTA, 2009), o desejo em viajar atrelado ao descobrir e conhecer é aguçado.  

Segundo Ministério do Turismo (BRASIL, 2006), Turismo Cultural: 
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[...] compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto 
de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 
culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 
cultura. (BRASIL, 2006, [s.p.]). 

 

Barretto (2000, p.20) afirma que “[...] o turismo cultural seria caracterizado 

pela procura por estudos, cultura, artes cênicas, festivais, monumentos, sítios 

históricos ou arqueológicos, manifestações folclóricas ou peregrinações”. 

Os conceitos do MTur (BRASIL, 2006) e da Barretto (2000) trazem a base 

fundamental que resume o princípio do segmento apresentado: o Turismo Cultural 

engloba a experiência e vivência revestida em educação histórico-cultural por meio 

da visitação e conhecimento do patrimônio cultural.  

Edgel (1990 apud COSTA, 2009) completa ainda mais tal definição 

estendendo os benefícios do Turismo Cultural à população local. A comunidade tem 

possibilidades de aprender e conhecer a si mesma, apropriando-se ainda mais do 

patrimônio ao enxergar suas origens e conhecer mais sobre sua própria história e 

cultura. O Turismo Cultural permite à comunidade local a percepção, consolidação e 

valorização da cultura e identidade locais. 

Os conceitos anteriormente mostrados de Turismo Cultural estão interligados 

às expectativas da biblioteca pública. Segundo o manifesto da Federação 

Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (International Federation of 

Library Associations and Institutions – tradução da autora) e UNESCO, dentre as 

missões-chave da biblioteca pública que estão relacionadas à informação, 

alfabetização, educação e cultura, “[...] promover o conhecimento sobre herança 

cultural, o apreço pelas artes [...]” (IFLA/UNESCO, 1994, p. 1) são preceitos que o 

Turismo Cultural busca educar e divulgar.  

Tão importante quanto este tipo de turismo, a hospitalidade também deve ser 

empregada na biblioteca pública para que uma complete a outra. Segundo Mauss 

(1974 apud CAMARGO, 2004), hospitalidade é uma dádiva cíclica de dar, receber e 

retribuir que envolve dois atores, um espaço delimitado e um conjunto de regras não 

escritas. Uma dádiva que parte de um indivíduo que retribui com uma nova dávida, 

numa continuidade sem fim (CAMARGO, 2004, p.16). 
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Para Camargo (2004, p.52),  

 

[...] hospitalidade pode ser definida como o ato humano, exercido em 
contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, 
alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat 
natural. 

 

  O ato de bem receber pode ocorrer em diferentes espaços sociais em que há 

o desenrolar de um evento que desencadeie relações interpessoais. Por isso, 

Camargo (2004) categoriza a hospitalidade humana em tempos sociais: 

receber/acolher (acolhida pelo anfitrião ao visitante); hospedar (oferecer um abrigo 

e/ou segurança); alimentar (oferecer o alimento ou bebida) e entreter (proporcionar 

um momento agradável ao visitante). 

 Além dos tempos, Camargo (2004) categoriza hospitalidade em quatro 

espaços sociais: a doméstica (mais tradicional das categorias, o bem receber em 

casa); pública (decorrente do direito de ir-e-vir e atende ou não às expectativas das 

relações humanas); a comercial (envolve atividade financeira e é fundamental para o 

turismo) e; a virtual (os dois atores são, ao mesmo tempo, anfitrião e visitante). 

 Espaços e tempos sociais auxiliam a identificar as práticas sociais que se 

inserem no estudo da hospitalidade humana. Dentre os espaços e tempos sociais 

categorizados por Camargo (2004), a hospitalidade pública é identificada em 

bibliotecas públicas na recepção, cafés,  atendimento e segurança dos espaços e no 

direito de ir-e-vir. Cada biblioteca tem um perfil de público e acervo que influencia 

diretamente na hospitalidade ofertada. Nos tópicos 1.2.1, 1.2.2 e no capítulo 2 serão 

focadas bibliotecas públicas com visitação turística e a hospitalidade nelas 

reconhecidas. 

Em paralelo, Lashley (2004) aponta domínios sociais que se aproximam aos 

espaços sociais propostos por Camargo (2004). “[...] cada domínio representa um 

aspecto da oferta de hospitalidade, que e tanto independe como sobreposto.” 

(LASHLEY, 2004, p.2). Análises das atividades relacionadas à hospitalidade humana 

podem ser feitas nos domínios sociais propostos.  

As categorias de Lashley (2004) estão divididas em domínios social, privado e  

comercial. O domínio social considera as relações de hospitalidade humana e os 

impactos sociais sobre produção e consumo de alimentos, bebidas e acomodação 
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nos espaços sociais; domínio privado considera o âmbito do lar, no relacionamento 

direto anfitrião e hóspede – no presente trabalho não será abordado o domínio 

privado. Por fim, o domínio comercial, que nota a hospitalidade nos setores que 

envolvam atividades econômicas.  

Percebe-se que os espaços sociais de Camargo (2004) e os domínios sociais 

de Lashley (2004) são semelhantes em alguns aspectos, como por exemplo o 

espaço social comercial ao domínio comercial por envolverem a hospitalidade com 

fins financeiros. Contudo, há categorias que também se cruzam, como os espaços 

sociais doméstico e público e domínio social. As categorias apresentadas pelos dois 

autores são abordadas utilizando-se dos exemplos nas bibliotecas públicas aqui 

relacionadas. 

Grinover (2006, p.31) discorre sobre a hospitalidade ser uma qualidade social 

que envolve aquele que recebe e aquele que é recebido, podendo ser no âmbito 

público, privado ou familiar. A acolhida permite que o outro seja incluído no espaço, 

tornando-o hospitaleiro. “Oferecer e receber informação é um mecanismo de 

hospitalidade: a noção de dádiva torna-se sinônimo de ‘imagem da cidade’, de 

‘identidade’ e de qualidade urbana” (GRINOVER, 2006, p.32).  

Grinover (2006, p.36) afirma que: 

 
[...] o que torna a cidade bonita e hospitaleira é sua capacidade de 
expressar um microcosmo social e arquitetônico ordenado, no qual cada 
edifício, por sua dimensão, por seu refinamento e seu esplendor, mostra 
não só sua própria importância, mas também a importância de quem o 
encomendou e que ali vive. 

 

A cidade torna-se hospitaleira por se autorrepresentar e se fazer lembrar por 

sua própria identidade e cultura, incluída aqui também a arquitetura e os habitantes. 

Um estilo particular arquitetônico é tão característico quanto um idioma ou dialeto 

local. Um idioma que se transforma com o tempo e uso, a arquitetura e pessoas 

também se transformam. “[...] por meio dos usos que o cidadão se relaciona com o 

lugar e com o ‘outro’, criando uma alteridade [...] conferindo-lhe sentido” 

(GRINOVER, 2006, p.46). 

Todos esses elementos e características vão contribuir para conferir a um 

espaço o status de hospitaleiro. Grinover (2006) traz três dimensões fundamentais 
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que auxiliam a identificar e compreender a hospitalidade urbana, a partir dos 

elementos já supracitados: acessibilidade, legibilidade e identidade.  

Acessibilidade refere-se à acessibilidade física e socioeconômica 

(GRINOVER, 2006, p.37). Acessibilidade subdivide-se em acessibilidade tangível, 

sobre a facilidade de acesso aos meios de transporte, a qualidade da infraestrutura 

viária e à localização do espaço em si e; acessibilidade intangível ou virtual, sobre o 

acesso à cultura e à informação à toda a população como direito básico à cidadania. 

O conceito de acessibilidade é fundamental para a biblioteca, sabendo-se que o 

trabalho desempenhado pelas bibliotecas públicas está pautado em fomentar o 

acesso à informação e no conhecimento à população.  

 Entende-se por legibilidade a qualidade visual de uma cidade, constituída 

pelas imagens mentais que dela se fazem. Essas imagens são representações 

características da cidade, como ruas, edifícios ou bairros (CANEVACCI, 1997 apud 

GRINOVER, 2006). 

Por fim, identidade é explicada como o produto da transição de diferentes 

tradições culturais. Tais tradições estão sujeitas “[...] à história, à política, à 

representação e à diferença, sendo improvável que [...] sejam elas (as tradições) 

unitárias ou ‘puras’” (GRINOVER, 2006, p.45). Sabendo-se que a memória social é 

composta pela apropriação do espaço e patrimônio cultural, Grinover afirma que “[...] 

os lugares vivos constituem referências para a memória e as culturas locais” (2006, 

p.46) compondo a identidade local.  

As dimensões fundamentais de Grinover são aplicadas a fim de avaliar a 

hospitalidade de uma cidade. No presente trabalho as dimensões serão aplicadas 

para avaliar a hospitalidade nas bibliotecas públicas com visitação turística (um 

exemplar estrangeiro, British Library e; um exemplar nacional, Biblioteca Nacional) e 

a Biblioteca Parque Estadual, foco do presente estudo. Essas dimensões serão 

analisadas por meio dos elementos e características presentes nas bibliotecas 

anteriormente citadas. 

Refletindo sobre os conceitos e elementos integrantes do Turismo Cultural e 

os preceitos da Hospitalidade: 

 
O local da biblioteca também deve ser repensado como um ambiente 
atrativo ao usuário, que permita interação alinhada com liberdade, não 
sendo apenas um espaço de troca e aprendizado, mas uma opção de lazer, 
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repleto de oportunidades de descobertas e conhecimento. (SERRA, 2014, 
p.16). 

 

O espaço da biblioteca deve ser convidativo, iluminado e prazeroso, 

descontruindo a imagem de escuridão, silêncio e reclusão dos antigos mosteiros que 

se perpetuou no imaginário coletivo. A arquitetura contribui para que o visitante seja 

atraído e convidado à experiência livremente e sinta-se à vontade para observar, ler 

e conhecer as oportunidades oferecidas. 

 

A biblioteca pública — porta de acesso local ao conhecimento — fornece as 
condições básicas para a aprendizagem ao longo da vida, para uma tomada 
de decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e 
dos grupos sociais. (IFLA/UNESCO, 1994). 
 

Espera-se que a biblioteca pública contribua com a formação e integração do 

cidadão, oferecendo acesso ao conhecimento, informação e cultura, com igualdade 

e inclusão a qualquer grupo social. Há alguns exemplos de bibliotecas públicas com 

visitação turística que podem ser mencionados com características tradicionais de 

biblioteca, porém conciliam com o desejo de conhecimento e encantamento do 

visitante/ passante. 

A maior biblioteca do mundo, a Biblioteca do Congresso (Library of Congress 

– tradução da autora), em Washington DC, nos Estados Unidos da América, possui 

o acervo de 150 milhões de itens. O edifício Thomas Jefferson, como se chama 

oficialmente, recebe grupos de até 10 pessoas em seis horários diferentes de 

segunda a sábado para o tour guiado e gratuito. Docentes voluntários orientam os 

grupos formados espontaneamente por uma hora pelas paredes e histórias da 

instituição cultural mais antiga daquele país. O tour discute o simbolismo e a história 

do congresso e a arte e arquitetura do edifício. A biblioteca ofecere guarda-volumes, 

cafés e loja com a marca Library of Congress. O edifício é acessível e não 

disponibiliza estacionamento (WASHINGTON, 2016).  

O histórico edifício da Biblioteca Central Goodhue foi construído em 1926 e é 

um marco no centro de Los Angeles. O complexo Biblioteca Central Richard Riordan 

é a terceira maior biblioteca pública nos Estados Unidos em termos de livro e 

participações periódicas. Funciona de segunda a quinta, da 10h00 às 20h00, sexta e 

sábado das 09h30 às 17h30 e domingo, das 13h00 às 17h00 (LAPL, 2016). 
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Para a visita guiada, não é necessária reserva para grupos de até seis 

pessoas e a duração é de cerca 1 hora. Acontece às 12h30 de segunda à sexta, às 

11h00 e 14h00 aos sábado e às 14h00 de domingo. (LAPL, 2016). 

A Biblioteca oferece um centro de estudo de idiomas, que pode ser usado por 

turistas. O centro oferece materiais em mais de 28 idiomas diferentes, para a 

melhoria da conversação, gramática, vocabulário, leitura e compreensão auditiva. 

(LAPL, 2016). 

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) é a principal biblioteca pública da 

cidade de São Paulo. Fundada em 1925,  é detentora do segundo maior acervo 

documental e bibliográfico do país – atrás somente da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. (BMA, 2016).  

A BMA funciona 24 horas por dia – uma inovação para uma biblioteca pública 

no país. O acesso à biblioteca é livre tendo alguns setores que atendem mediante 

agendamento (os setores de Obras Raras, Mapoteca, Multimeios e Hemeroteca). 

(BMA, 2016). 

As visitas monitoradas são programadas mediante agendamento prévio, às 

terças e quintas, às 10h00 ou às 15h00. Os agendamentos são feitos diretamente no 

Site da Prefeitura de São Paulo ou no telefone da Biblioteca. (BMA, 2016). 

A seguir são apresentados dois exemplos de bibliotecas públicas, um 

exemplo internacional e um exemplo nacional, que possuem visitação guiada e 

turística regular. Essas bibliotecas públicas são exemplos de como a visitação 

guiada e turística contribui para a educação do patrimônio cultural, valorizando a 

identidade, história e cultura locais.  

 

 

1.2.1 Visitação turística na British Library (Reino Unido) 

 

A maior biblioteca pública do Reino Unido, a British Library (BL ou Biblioteca 

Britânica) fica localizada na Euston Road, número 96, a menos de duzentos metros 

da principal estação de trens e metrô de Londres: St. Pancras e King’s Cross. Seu 

horário de funcionamento é de segunda à quinta, das 9h30min às 20h00, sexta das 

9h30min às 18h00, sábado das 9h30min às 17h00 e domingo das 11h00 às 17h00. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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A presente pesquisadora realizou um intercâmbio na Inglaterra e conhecia a 

fama da British Library como um exemplar de união da beleza arquitetônica e 

funcionalidade da biblioteca.  

A escolha pelo exemplar estrangeiro de biblioteca pública com visitação 

turística deve-se a BL ser uma das maiores e mais influentes bibliotecas públicas do 

mundo, com acervo de mais de 150 milhões de itens, entre livros, mapas, 

manuscritos, obras raras em mais de 400 idiomas, a média de visitação do acervo 

físico e on-line é de 16 mil pessoas no mundo inteiro ao dia, ser o maior edifício 

público construído no Reino Unido no século XX e abrir galerias de exposições com 

itens raros ao público em geral, integrantes da identidade cultural britânica. 

(BRITISH LIBRARY, 2016 – tradução da autora).  

A British Library oferece três tipos de visitas guiadas individuais e em grupo: a 

visita guiada individual, que oferece um panorama geral das dependências, 

arquitetura e serviços da biblioteca – realizada pela pesquisadora; a visita guiada às 

exposições temporárias, que percorre as exposições pagas e; a visita guiada ao 

centro de conservação da biblioteca, que apresenta detalhes do setor de 

conservação e manutenção do acervo. A visita guiada em grupo acontece para 

grupos fechados, acima de 15 pessoas, e tem os mesmos moldes da visita guiada 

individual.  

Todas as visitas devem ser agendadas previamente mediante a pagamento 

de ingresso. Idosos, estudantes com comprovação, desempregados com 

comprovação e funcionários da British Library tem desconto de 20% no valor do 

ingresso inteiro. Atualmente, o ingresso inteiro custa 10 libras esterlinas, por volta de 

R$ 57,20  na cotação do dia 29 de janeiro de 2016 (UOL, 2016). 

A visitação guiada individual acontece em dois horários, 10:30h e 15:00h, de 

segunda a domingo, com agendamento e compra prévia de ingresso, no website da 

British Library ou diretamente na recepção na entrada principal. Caso a capacidade 

de 15 pessoas não tenha sido atingida para o tour e o visitante esteja 10 minutos 

antes do horário programado para a visita, é possível comprar ingresso na hora para 

realizar o tour, diretamente na recepção. 

A presente pesquisadora realizou em 20 de fevereiro de 2015 a visita guiada 

individual. Apesar de ser inverno no hemisfério norte, a demanda pela visita era 
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considerável, realizando o agendamento para três dias após a primeira visita a 

biblioteca. O objetivo da visita foi, além de conhecer a estrutura do tour e as 

dependências da biblioteca, identificar os conceitos da hospitalidade, tão essenciais 

para que o turismo seja desenvolvido no atrativo. 

Para realizar a compra do ingresso para realização do tour, a pesquisadora 

teve de visitar, pela primeira vez, o atrativo. Para tal, foi necessária uma visita ao site 

da British Library para obter informações de como chegar.  

 

 

Figura 01: site da British Library 
Fonte: BRITISH LIBRARY, 2016. 

 

O site está todo em inglês, idioma oficial do Reino Unido, e organizado em 

categorias: Catálogos, Coleções, Descubra, Serviços, Visita, Sobre e Informações 

para (tradução da autora). As categorias apresentam todo o acervo, as exposições 

de longa duração e temporárias, informações gerais aos visitantes (desde turistas 

até estudantes e pesquisadores) e os serviços oferecidos dentro e pela Biblioteca. 

Contudo não foi encontrada no site  a história da British Library, desde sua fundação 

junto ao Museu Britânico (British Museum – tradução da autora) aos moldes atuais. 

Tratando-se de uma biblioteca estrangeira, o turista deve ter prévio 

conhecimento da língua inglesa para obter informações básicas da biblioteca. O site 

oferece informações gerais da biblioteca (horários e dias de funcionamento, breve 

história, sobre o acervo e exposições fixas), em arquivo pdf em outros idiomas – 
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principalmente de países europeus. Não há esse arquivo com informações em 

português. 

O site é organizado, visualmente fácil de navegar e acessar informações, 

revelando uma hospitalidade virtual segundo conceito de Camargo (2004). As 

informações de horários e dias de funcionamento e visitas guiadas, além do contato 

direto com a British Library, estão na sessão Planejar sua Visita, bem identificada no 

site. Nela, é possível saber o endereço da biblioteca e verificar um  mapa de acesso 

à biblioteca com as opções variadas de transporte.  

Para avaliação da acessibilidade, segundo um dos conceitos de Grinover 

(2006), a acessibilidade tangível é identificada na localização central da biblioteca: 

BL fica em área central, próximo a principal estação de trens e metrô de Londres: St. 

Pancras e King’s Cross. Em ambas as estações é possível visualizar sinalizações 

indicando as direções até a biblioteca (VER FIGURA 02). 

 

 

Figura 02: sinalização indicando a direção à British Library. 
Fonte: Acervo próprio, 2015. 

 

A categoria legibilidade, defendida por Grinover (2006), para indicar a 

qualidade visual reconhecida, no caso da British Library é percebida pela arquitetura. 

A entrada principal da biblioteca é apresentada por um pórtico com grandes letras 

em bronze formando “British Library” repetidas vezes e, ao fundo, uma escultura 
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também em bronze de Newton3 dá as boas-vindas a quem ali chega. A escultura 

está em meio a uma praça com cafeteria ao ar livre, alguns bancos que convidam o 

público a contemplar a arquitetura e, ao fundo, as portas de acesso à biblioteca. Um 

espaço que, mesmo durante o inverno, é convidativo e atrai passantes da rua a 

desfrutarem da praça e serviços oferecidos. A partir da contemplação, a arquitetura 

atrai os olhares direcionando-os à entrada principal da biblioteca. 

As proporções do edifício são grandiosas e é facilmente percebida do lado de 

dentro: o átrio principal da biblioteca revela todos os andares, cheios de usuários 

estudando em suas mesas. Ao nível dos olhos, é possível ver à frente a recepção da 

biblioteca, a loja oficial com a marca British Library, a entrada de acesso às 

exposições temporárias, rampas, elevadores e escadas rolantes e, mais ao fundo, 

The King’s Library (Biblioteca do Rei – tradução da autora). No quesito de 

acessibilidade tangível de Grinover (2006), a leitura do espaço é rápida, podendo-se 

mapear mentalmente a biblioteca e reconhecer os espaços que são públicos e 

privados. 

Há rampas de acesso tanto na entrada principal quanto nas entradas laterais 

e bicicletários. O usuário deve trazer seu próprio material de segurança para lacrar a 

bicicleta. 

Na recepção da biblioteca, na ocasião da visita, havia três idosos realizando o 

atendimento ao público. O atendimento é rápido e preciso com a preocupação do 

entendimento do visitante em relação ao desejado. A presente autora questionou 

como era realizada e qual era a disponibilidade da visita guiada. A atendente 

questionou se haveria algum tipo de benefício (se a presente autora trabalhava na 

biblioteca ou era estudante) e apresentou as formas de pagamento (em espécie ou 

no cartão de crédito). Após a efetuação do pagamento no local, a autora recebeu o 

ingresso e informações de onde o tour seria iniciado de uma forma atenciosa. 

A loja oficial da British Library fica logo à esquerda da recepção e tem 

diversos itens à venda: desde souvenirs, cadernos e kits com preços acessíveis até 

livros e catálogos exclusivos com a marca BL. Os funcionários são atenciosos e 

solícitos aos questionamentos do público.  

                                                           
3
 Isaac Newton foi um cientista, físico, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Dentre suas obras, destacam-se as 

três leis de Newton e lei da gravitação universal. 
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Figura 03 e 04: dois ângulos do restaurante (mezanino) e do café (piso térreo) Peyton & Byrne, 
dentro da British Library, ao lado do raro acervo Biblioteca do Rei 

Fonte: Acervo próprio, 2015. 
 

Ao fundo da recepção dentro da biblioteca, há um restaurante e um café 

muito próximos à King’s Library. A Biblioteca do Rei (tradução da autora) é composta 

por obras muito raras do Rei George III do Reino Unido. Os frequentadores do 

restaurante, localizado no mezanino no primeiro andar e do café, localizado no piso 

térreo, podem vislumbrar a parede de vidro que estampa o acervo bem iluminado da 

Biblioteca do Rei e que faz a composição arquitetônica da biblioteca. Com preços 

que variam, o restaurante e o café oferecem refeições leves e bebidas em mesas 

distribuídas em ambos os pisos. O descanso entre as pesquisas e estudos, dentro 

da própria biblioteca, é conveniente e favorece o “alimentar público”, destacado por 

Camargo (2004) num misto de domínio social e comercial (café dentro do espaço da 

biblioteca pública) de Lashley (2004).  

No dia e hora marcados da visita, dez minutos antes o guia estava já 

aguardando aos visitantes. Sr. Andy MacDonald não é guia de turismo ou da área; é 

um dos funcionários mais antigos da British Library, trinta anos trabalhando no 

atendimento e conhece, segundo ele, muito bem a história da biblioteca.  
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O grupo da visita guiada era formado por dez pessoas e basicamente turistas: 

uma é a presente autora e única latina-americana, quatro norte-americanos, três 

tchecos e dois britânicos, todos de visita temporária à Londres.  

A visita guiada foca na arquitetura do edifício, no funcionamento interno e nas 

exposições, principalmente a exposição de longa duração, Tesouros da British 

Library (Treasures of the British Library – tradução da autora). A arquitetura fora 

inspirada em um navio, visto que o arquiteto Sir Colin St John Wilson fez parte da 

Marinha Britânica. A arquitetura é orgânica, ou seja, não há distinção entre chão, 

paredes, mobiliário fixo e teto (WILSON, 2007 – traduzido e adaptado pela autora).  

Visita-se a exposição de selos, formada somente por doações; salas de 

leitura, setores mais administrativos (sala de registro de novos usuários e 

catalogação de acervo) e a visita é finalizada, após 90 minutos, na exposição de 

longa duração e mais conhecida da biblioteca: os Tesouros da British Library.  

O carro-chefe das exposições na BL traz itens raros que compõem a 

identidade mundial e, principalmente, britânica por sua relevância histórica na 

formação e educação da sociedade, importante para a hospitalidade intangível 

(GRINOVER, 2006). Manuscritos Jane Austen e Shakespeare (autores britânicos), 

anotações de Leonardo Da Vinci e dos Beatles, a bíblia impressa de Gutemberg de 

1455, a Magna Carta e a gravação do discurso de Nelson Mandela. Todos os 

objetos vem com identificação com o nome, breve história do item e o motivo 

daquele item estar naquela exposição, denominada de tesouro. 

É possível transitar livremente pelos espaços da biblioteca, vigiados de perto 

por seguranças da BL – são seguranças patrimoniais, o que quer dizer que zelam 

pelo patrimônio da biblioteca. O silêncio nos ambientes é garantido por eles e 

funcionários que circulam de tempos em tempos. É permitido tirar foto dos espaços 

públicos, somente.  

Os espaços mais privados são setores administrativos ou áreas mais restritas 

de acervo raro/ restrito aos pesquisadores. Antes de ingressar no espaço, há um 

aviso na porta alertando que somente pessoas identificadas ou com carteirinha 

específica de pesquisador são autorizadas a entrar (VER FIGURA 05). 
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Figura 05: aviso sobre o que é permitido e proibido na entrada da Sala de Leitura 
Fonte: Acervo próprio, 2015. 

 

 Na figura 5 é possível verificar um dos avisos à frente de uma das Salas de 

Leitura da BL. O aviso alerta sobre os objetos que são permitidos e aqueles 

proibidos a entrar no espaço privado. Deve-se atentar que este espaço é privado 

pela obrigatoriedade de acesso com carteirinha, que permite o acesso (primeira 

imagem que faz uma alusão a uma carteirinha escrito ‘pass’ na primeira fileira, à 

esquerda). A proibição de entrada com canetas, marcadores, objetos pontiagudos, 

comida e bebida no geral e objetos úmidos é uma garantia de proteção ao 

patrimônio interno. 

 A seguir, é apresentado um outro exemplar de biblioteca pública com 

visitação turística, um exemplo nacional: a Biblioteca Nacional. 

 

 

1.2.2 Visitação turística na Biblioteca Nacional (Brasil) 

 

 A Biblioteca Nacional (BN) fica localizada no Centro do Rio de Janeiro, na 

Avenida Rio Branco, n. 219. A BN foi inaugurada em 28 de outubro de 1910 e desde 
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então se estabeleceu nesse endereço. A Biblioteca Nacional é a instituição cultural 

mais antiga do país4. 

A biblioteca surgiu inicialmente como a Real Biblioteca, em 1810 por D. João 

VI. Após a chegada da família Real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, era 

necessário um local que abrigasse o acervo de 60 mil itens que fora retirado de 

Lisboa. As catacumbas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na atual Rua 

Primeiro de Março, foram utilizadas como depósito até então do acervo 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 2016a). No final do século XIX, sentiu-se a necessidade 

de se erguer um edifício com altos padrões estéticos para abrigar o acervo. Então, 

em 1910, o prédio desenhado pelo construtor, engenheiro e também prefeito à 

época, General Francisco Marcelino de Souza Aguiar, foi oficialmente inaugurado na 

recém-aberta Avenida Central (atual Avenida Rio Branco). 

Com mais de 15 milhões de itens em seu acervo5, divididos em obras gerais, 

obras raras, manuscritos, cartografia, iconografia, música e arquivo sonoro e 

publicações seriadas, a “[...] Biblioteca Nacional é o órgão responsável pela 

execução da política governamental de captação, guarda, preservação e difusão da 

produção intelectual do País.” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2016b, [s.p.]). A BN é 

responsável pela catalogação de toda produção nacional e por divulgar a bibliografia 

brasileira. Assim, ela assegura “[...] a defesa e a preservação da língua e da cultura 

nacionais” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2016b, [s.p.]). 

A BN possui laboratórios de conservação e restauração de papel, o auditório 

Machado de Assis, o espaço cultural Eliseu Visconti, salas de Obras Raras, de 

Obras Gerais, de Manuscritos, de Iconografia, os Armazéns e os jardins do lado de 

fora. Fazem parte também da BN porém não dentro do mesmo edifício, a Biblioteca 

Euclides da Cunha, na rua Graça Aranha, e o Centro da Leitura, na rua das 

Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras. Algumas das salas mencionadas são 

visitadas ao longo da visita orientada. 

O horário de funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta, das 9h00 às 

19h00 e aos sábados, das 10h30min às 15h00. Avaliando a hospitalidade tangível 

                                                           
4
 Discurso da guia da visita orientada, realizada em 04 de fevereiro de 2016. 

5
 Fala da guia da visita orientada, em 04 de fevereiro de 2016. Contudo o site da Biblioteca Nacional 

(2016b) afirma que o acervo é composto por 9 milhões de itens. Não há informações sobre a última 
data de atualização do site. 
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da Biblioteca Nacional, segundo Grinover (2006), ela está localizada em área central 

e financeira do Rio de Janeiro, muito próxima a meios de transporte público. Há 

oferta de ônibus, metrô, aluguel de bibicletas públicas, bicicletário e estacionamento 

privativo. Atualmente, a Avenida Rio Branco sofre com mudanças de trânsito e 

remodelação da mobilidade urbana, o que vem dificultando o acesso às redondezas. 

O recente fechamento de trecho da avenida (janeiro de 2016) impossibilita a 

chegada de veículos na entrada principal da BN. Porém, a rua imediatamente atrás 

da biblioteca, rua México, está com fluxo normal de veículos.  

As visitas orientadas acontecem de segunda a sexta em três horários 

diferentes: 11h00 e 15h00, o guiamento acontece em português e às 13h00, em 

inglês. A visita é gratuita, porém aconselha-se o agendamento prévio, visto o 

número limitado de pessoas por grupo de horário (até 25 pessoas). Apesar do site 

informar a possibilidade de se agendar a visita por e-mail, ao tentar fazer o 

agendamento por esse meio, a presente autora recebeu aviso que seria necessário 

telefonar, no horário comercial. Logo, é necessário agendar via telefone local ou 

diretamente no balcão de informações.  

A Biblioteca Nacional também abre para visitas técnicas aos departamentos 

de restauração e conservação da biblioteca. São visitas geralmente procuradas por 

universitários e bibliotecários e acontecem em grupos de até 40 pessoas. O 

agendamento é fundamental e com antecedência mínima de 30 dias para 

confirmação.  

Antes de realizar a visita orientada, a presente orientadora acessou o site da 

Biblioteca Nacional a fim de conhecer a hospitalidade virtual dela, nos moldes 

descritos por Camargo (2004). 



36 

 

 

 

 

Figura 06: página principal do site da Biblioteca Nacional 
Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL, 2016. 

 

A hospedagem virtual (CAMARGO, 2004) existe no site. Entretanto, um 

estrangeiro encontra dificuldades para acessar o site. As informações gerais do site 

estão em português, como as essenciais abas Como Chegar e Visite. Foi 

encontrada uma coleção iconográfica específica na plataforma online Biblioteca 

Nacional Digital (BNDigital) bílingue, a coleção de Thereza Christina Maria, esposa 

de D. Pedro II. 

Parte do acervo fora microfilmado ou digitalizado mas não se sabe dizer qual 

a porcentagem do total. Sabe-se que BNDigital é possível consultar mais de um 

milhão de documentos digitalizados disponíveis gratuitamente. São disponibilizados 

somente documentos de domínio público ou com prévia aprovação do detentor dos 

direitos autorais da obra. 

Apesar da BNDigital ter parcerias com bibliotecas digitais do Brasil e do 

mundo, como a Biblioteca do Congresso (EUA) e Gallica (plataforma digital da 

Biblioteca Nacional da França), ela não oferece acesso na íntegra em outros 

idiomas. O conceito de hospedagem virtual é aplicado por Camargo (2004) a partir 

do acesso online do acervo. Entretanto, a acessibilidade de Grinover (2006) é 

parcialmente aplicada, uma vez que o acesso é livre, porém não a todos – visto a 

disponibilização do acervo em um único idioma. 

O site da BN é claro, bem organizado e objetivo. Ele está organizado em 

categorias: Sobre a BN, Serviços, Explore, Produção, Visite, Acontece, Editais e 
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Concursos e Ajuda. As categorias auxiliam ao visitante desde a ter acesso ao 

catálogo das obras a conhecer melhor os serviços oferecidos e marcação da visita 

orientada. A aba Sobre a BN traz a história completa da criação da primeira 

biblioteca do país até os moldes atuais, de forma clara e fácil ao leitor.  

Na aba Visite, há um campo sobre Como Chegar. Há um mapa que localiza a 

Biblioteca Nacional e informa o endereço, os meios de transporte e acessos 

possíveis à biblioteca. Também são destacados outros monumentos culturais e 

históricos de relevância à cidade, como Centro Cultural da Justiça Federal, Museu 

Nacional de Belas Artes, Theatro Municipal, Palácio Pedro Ernesto e referência a 

outros monumentos a dez minutos de distância da biblioteca. 

Na mesma aba Visite no site da biblioteca, há um campo sobre 

acessibilidade. Nela, é afirmado que há elevadores e rampa de acesso até o piso 

térreo da biblioteca, mas na entrada dos fundos, na rua México. É também 

apresentado um link sobre Biblioteca Acessível, que falaria sobre a acessibilidade a 

pessoas com deficiência visual e idosos. Contudo ao clicar, aparece a mensagem 

“página não encontrada”.  

Nas demais abas, no site da biblioteca, é possível conhecer mais sobre o 

acervo, a produção editorial da própria biblioteca, os eventos e exposições e demais 

serviços oferecidos. 

O edifício do início do século XX, em estilo eclético, é um dos mais 

destacados na região da Cinelândia, localizado na Praça Floriano, que fica 

imediatamente em frente à biblioteca e concentra edifícios históricos e de relevância 

arquitetônica à cidade. Sua escadaria e colunas são destaques e prendem as 

atenções dos passantes e turistas da região. Ao passar pelos portões de bronze 

originais, avista-se o saguão e a escadaria que emolduram o busto de D. João VI, ao 

fundo e ao centro. 

A Biblioteca Nacional desde 1973 é tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pelo decreto T860 no Livro das Belas Artes 

pelo valor da sua edificação. Apesar do tombamento, a BN não apresenta 
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características museológicas por permanecer com sua função principal: ser a 

biblioteca nacional6. 

Como Grinover (2006) destaca a representatividade de uma edificação ou 

conjunto arquitetônico para uma cidade, a arquitetura característica da Biblioteca 

Nacional marca um período na história do país e da arquitetura nacional: o edifício 

da BN representa, junto de outras edificações da região, um marco do início do 

século XX no Rio de Janeiro. 

Para chegar à Biblioteca Nacional, a presente autora escolheu o metrô como 

meio de transporte. Ao sair da estação da Cinelândia, estação indicada no site da 

BN, não há indicação à vista de qual saída seria a mais próxima até a biblioteca. 

 

 

Figura 07: saída da estação do metrô Cinelândia, sem indicação de acesso à Biblioteca Nacional 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

No site da BN, há indicação que a melhor saída para acessar a biblioteca é da 

Pedro Lessa. Somente ao chegar ao portão C, lê-se o aviso bilíngue indicando que 

ali seria a melhor saída para chegar à BN, como é possível observar na Figura 08.  

                                                           
6
 Segundo a guia, ao longo da visita orientada, por permanecer como biblioteca, sendo consultada 

nacional e internacionalmente por pesquisadores e estudantes, ela não pode ser considerada um 
museu. 
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Figura 08: placa de acesso C indica ao visitante ser a ideal para se chegar à Biblioteca Nacional. 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

 O visitante estrangeiro não-hábil na língua portuguesa não tem acesso a essa 

informação pelo site (que está somente em português) e, ao chegar na estação, tem 

dificuldades de saber qual será a melhor saída.  

 A biblioteca está passando por uma restauração em todas as fachadas da 

edificação. Na última visita da autora à Biblioteca Nacional, em fevereiro de 2016, 

constatou-se dificuldade em observar qual seria a entrada para a biblioteca, 

observando-se que a entrada principal estava fechada por tapumes. A entrada 

lateral de veículos é a mesma para os visitantes, em meio a cordas, material da obra 

e carros (VER FIGURA 09). 
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Figura 09: entrada lateral da BN 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Ao passar pelos portões de bronze originais na entrada, avista-se um balcão 

com os dizeres “Visitas”. Neste balcão é possível agendar as visitas orientadas e 

nele recebe-se uma senha e o direcionamento para que todas as bolsas sejam 

guardadas no guarda-volumes. 

À esquerda da porta principal, fica o guarda-volume identificado em dois 

idiomas (português e inglês) em uma folha de papel colado no balcão. Nele eram 

indicadas duas direções: uma para visitantes/exposição; outra para pesquisadores. 

Após a atendente auxiliar dois pesquisadores que estavam na fila errada, a 

atendente nada perguntou ou cumprimentou, solicitou o documento e a senha dada 

pelo atendente do balcão “Visitas” após cinco minutos de espera. 

À direita da porta principal, costumava ficar a loja da Biblioteca Nacional. A 

loja vendia lembranças aos visitantes, como cartazes e postais, além de obras da 

editora Biblioteca Nacional. Contudo, com data desconhecida a loja fora fechada 

dando lugar a caixotes espalhados. Questionada sobre se haveria outra loja na BN, 

a guia que orientou a visita guiada alegou não saber do motivo do fechamento ou 

quando retornariam às atividades. 

Atualmente, a biblioteca apresenta a maquete, logo em frente a escadaria 

principal, do futuro anexo a ser construído próximo ao porto da cidade. A maquete 
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ganha destaque ao invés da arquitetura que a circunda e atrapalha os visitantes a 

tirarem fotos. 

A visita orientada começou pontualmente às 11h00. A guia Natália se 

apresentou, disse que a visita não duraria mais que 40 minutos e algumas salas 

seriam visitadas no percurso. Fotos só seriam permitidas nos corredores e nas salas 

que ela indicasse e sem flash.  

A visita foca nas atividades desempenhadas e oferecidas pela Biblioteca 

Nacional e na quantidade de obras raras acumuladas e não expostas ao público. O 

percurso é feito pelas salas de Iconografia, Obras Gerais, Intercâmbio e Depósito 

Legal, Cartografia, Manuscritos, Obras Raras, além da escadaria do saguão 

principal e algumas exposições pelos corredores. A reprodução de algumas obras 

raras, como a bíblia de Gutemberg que fazia parte do acervo retirado da Biblioteca 

de Lisboa, na fuga da Família Real em 1808 ao Brasil, ou fotos do acervo pessoal de 

D. Pedro II (Coleção Thereza Christina Maria) é mostrada em algumas vitrines 

espalhadas pela biblioteca. 

Sabe-se que a preservação do patrimônio cultural é também a preservação 

da memória e identidade sociais (ICOMOS, 1964; ICOMOS, 1986). A Biblioteca 

Nacional é uma instituição que atrai e inibe a visitação, ao mesmo tempo, pela 

imponência da arquitetura e burocracia de acesso. Diferentemente do que fora 

lembrado por Serra (2014) que a biblioteca tem que ser um espaço atrativo com 

liberdade, a BN fecha, como tradicionalmente outras instituições culturais o fazem, 

seu conhecimento que de princípio é público com fins de proteção para 

conservação.  

Entende-se que a proteção do patrimônio venha da atribuição útil à 

sociedade, como afirma a Carta de Veneza (ICOMOS, 1986), seja o patrimônio uma 

cidade histórica ou bem imaterial. Atribuindo uso a uma obra com importância 

histórica, através da sua exposição, mesmo que de sua reprodução, contribui para a 

educação patrimonial e cultural do visitante. Vale destacar que a exposição deve ser 

facilitada e gratuita com fins de acesso e informação.  

Retomando o tema acessibilidade, a biblioteca oferece dois elevadores que 

levam a todos os andares, além das rampas de acesso atrás da BN que levam do 

patamar da rua ao piso térreo. 
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Figura 10: placa de sinalização interna entre os elevadores 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

O edifício apresenta sinalizações internas, identificando espaços e saída em 

inglês e português. Contudo, traz informações desatualizadas. Na figura 10 por 

exemplo, a sinalização aponta a presença do café biblioteca e da loja do livro, 

ambos no segundo pavimento. Ao questionar sobre o café, a guia Natália diz que ali 

não havia um café há muito tempo, sem especificar quando fechara.  A loja, 

explicado anteriormente, fora fechada por motivos desconhecidos e não há prazo 

para retomar às atividades. 

Caso um visitante queira interromper sua visita ou sua pesquisa, precisa sair 

da biblioteca, passar pela burocracia para devolução e recuperação da chave dos 

armários para, por fim, procurar nas redondezas. 

 A partir dos exemplos de bibliotecas com visitação turística supracitados, é 

apresentado o projeto inspirador do objeto de estudo do presente trabalho, os 

Parques Bibliotecas, localizadas na Colômbia. 
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1.3 O PROJETO INSPIRADOR – PARQUE BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Parque Estadual, objeto de estudo do presente trabalho, 

substituiu a antiga Biblioteca Estadual Celso Kelly na remodelação desta em 2008. A 

BPE foi entregue em 29 de março de 2014 com um conceito inovador, inspirado no 

projeto ou colombiano de parques bibliotecas. 

O conceito de parques bibliotecas surge em Medellín, na Colômbia, no Plano 

de Desenvolvimento 2004-2007, pelo prefeito à época Sergio Farjado Valderrama. 

Este plano apresentava, como um dos planos estratégicos de sua gestão, o 

fortalecimento de bibliotecas como centros integradores e fortalecedores do 

desenvolvimento cultural e social em zonas marginalizadas ou vulneráveis daquela 

cidade (JIMÉNEZ, 2016)7. 

Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia, com mais de 2,2 milhões de 

pessoas no censo de 2005 (ONU, 2008). Nos anos 1980 e 1990, Medellín era 

conhecida pelo narcotráfico e fogo cruzado das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC), paramilitares e milícias. A cidade foi afundada em violência. 

Contudo uma reviravolta focada em “[...] implementação de um sistema de 

transporte público e de acessibilidade eficiente e qualificado, provisão de serviços 

públicos de qualidade para toda a população e planejamento urbano e territorial de 

longo prazo.” (GHIONE, 2014, [s.p.]). O Plano desenvolvido pelo então prefeito 

Valderrama, de 2004 a 2007, combatia a corrupção e priorizava a educação e 

cultura, com participação da população na tomada de decisões. 

Em 2013, Medellín foi reconhecida como “cidade mais inovadora do mundo” 

pelo Wall Street Journal pelas melhorias na mobilidade urbana com a 

implementação do Metrocable, teleféricos que circulam pelas zonas mais afastadas 

da cidade, e pela implementação das bibliotecas nessas mesmas zonas 

(PROCOLOMBIA, 2016, [s.p.]). 

O Plano de Desenvolvimento concebe complexos urbanísticos em bairros 

periféricos unindo parques e arquitetura moderna. Amplos espaços com áreas 

verdes para uso público circundam uma edificação em arquitetura moderna e 
                                                           
7
 Texto original em espanhol, traduzido e adaptado pela autora.  
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arrojada. Nesta edificação fica instalada a biblioteca, com equipamentos modernos, 

internet de alta velocidade, serviços de formação, educação e lazer e espaços com 

programação e atividades lúdicas e culturais.  

O impacto na vida da população local é evidente. Segundo Jiménez (2016), 

33% da população local reconhece os benefícios da instalação de um parque 

biblioteca. Por consequência, cria-se um sentimento de pertencimento e apropriação 

do espaço. Os concernimentos estão ligados à preocupação da manutenção das 

instalações, da utilização do espaço pelos usuários e das poucas horas de 

funcionamento. 

Atualmente, são 9 parques bibliotecas espalhadas por Medellín, que foram 

replicadas na própria Colômbia e em outros países, como a BPE, no Rio de Janeiro. 

Um exemplo bem sucedido na relação com a comunidade local é o Parque 

Biblioteca España Santo Domingo Savio, no bairro de Santo Domingo Savio. Três 

blocos de edifícios que imitam grandes rochas em meio a casas de alvenaria em 

região montanhosa resumem o projeto do arquiteto colombiano Giancarlo Mazzanti. 

O conceito principal era fazer o edifício parte da paisagem local, observada ao longe 

ao chegar de Metrocable ou próximo a ele.  A construção foi entregue em 2007 à 

comunidade. 

O Parque Biblioteca España inclui biblioteca infantil, atendimento especial ao 

público infanto-juvenil, salas de leitura e de computadores, atividades regulares nos 

espaços. A biblioteca ganhou menção honrosa da Fundação EPM, fundação privada 

que gerencia parte do sistema de bibliotecas de Medellín, em 2015, pelo projeto de 

Biblioteca em Casa (Biblioteca em casa – tradução da autora), empréstimo de livros 

a pessoas com mobilidade reduzida. 

O parque biblioteca é mencionado em sites oficiais de turismo da Colômbia e 

Medellín como uma atração turística fundamental a ser visitada na cidade. Muito por 

conta da arquitetura inovadora, mas as consequências locais são motivadoras: 

turistas trazem e gastam capital que fica na localidade. O poder público enxergou o 

potencial turístico e mantém com qualidade o sistema de transporte, acessibilidade, 

limpeza e manutenção de equipamentos urbanos. O benefício é direto à população. 

(GHIONE, 2014). 
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Nos moldes dos parques bibliotecas colombianos, o Governo do Estado 

trouxe para o Rio de Janeiro, com apoio do Governo Federal, a ideia de inclusão 

social, cidadania e educação ao ambiente da biblioteca e inserindo-a em locais 

passíveis de violência urbana. Adequando-se à realidade carioca foram criadas as 

bibliotecas parque. 

A primeira biblioteca parque na cidade foi a Biblioteca Parque de Manguinhos 

(BPM). O Complexo de Manguinhos fica na zona norte do Rio, uma área 

historicamente conhecida por violência e tráfico de drogas. Com mais de 36 mil 

pessoas (IPP, 2010), o complexo existe a mais de 100 anos e reuni algumas 

comunidades e conjuntos habitacionais populares em uma área alagadiça (RIO DE 

JANEIRO, 2016b). 

O conjunto de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na 

região de Manguinhos, propiciou a verba para incluir no programa a construção da 

biblioteca aos demais equipamentos sociais que ali seriam construídos (RUSSO, 

SILVA, 2013, p.7). 

Buscando trazer um espaço cultural e de convivência (BPE, 2016), a BPM 

oferece um acervo de 32 mil livros, que abrangem as mais variadas áreas de 

conhecimento, para consulta e empréstimo, e mais de mil DVDs que podem ser 

assistidos na DVDteca, espaço com televisores e sofás. Além do tradicional papel da 

biblioteca, a BPM oferece salas de estudo, equipados com computadores com 

acesso à internet; sala Meu Bairro, aberta à comunidade para fazer reuniões e mini-

cursos; aulas de música e dança, algumas mediante pagamento simbólico e 

agendamento (BPE, 2016a; SARAIVA; ASSIS, 2011, p. 6-9). 
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2  A BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL (BPE) 

   

 Analisando o objeto de estudo do presente trabalho, com enfoque descritivo, 

a seguir são apresentados um breve histórico da biblioteca até chegar a Biblioteca 

Parque Estadual da atualidade e um detalhamento dos serviços oferecidos, além 

dos espaços  e atrações da BPE. O capítulo é finalizado dando-se um enfoque na 

visita institucional e visita verde, apresentando as características relacionadas ao 

Turismo Cultural e Hospitalidade. 

 

 

2.1  HISTÓRICO 

 

A Biblioteca Parque Estadual passou por diferentes endereços no Rio de 

Janeiro e diferentes instâncias de governança, até chegar ao atual modelo 

conhecido na Avenida Presidente Vargas, no número 1261 (VER FIGURA 11). 

 

Figura 11: mapa de localização da BPE 
Fonte: Google Maps, 2016. 

 

A história da criação da primeira Biblioteca Municipal da cidade remonta ao 

empenho do tenente-coronel Antônio Barroso Pereira. Buscando criar a biblioteca 

junto ao Arquivo Municipal, o tenente-coronel apresentou o projeto de sua criação 

em março de 1873 à Câmara Municipal, sendo logo em seguida aprovado por 
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unanimidade (ERMAKOFF, 2015, p.187). Instalada na esquina da Praça da 

República com a Rua Frei Caneca, no Centro do Rio, a primeira Biblioteca Municipal 

foi instalada e inaugurada ao público, em 1874, dentro do Arquivo da Câmara 

Municipal.  

Para frequentá-la, era necessário estar “decentemente vestido” (ERMAKOFF, 

2015, p.187). O horário de funcionamento era estendido até 21h00 pois “[...] 

buscavam franquear o acesso aqueles que trabalhavam durante o expediente 

comercial ou em repartições públicas.” (ERMAKOFF, 2015, p.187).  

Em 1882, no terreno onde atualmente se encontra a biblioteca – agora como 

Biblioteca Municipal do Distrito Federal -  foi transferida para o récem-inaugurado 

edifício do Palácio da Prefeitura. O edifício, em estilo neoclássico, fora projetado por 

José de Sousa Monteiro, discípulo de Grandjean de Montigny (BUENO, 2010, 

p.120). Contudo, em 1889, a biblioteca foi transferida provisoriamente para a Escola 

Orsina da Fonseca, onde permaneceu durante oito anos. Em seguida retornou para 

junto do Palácio (ERMAKOFF, 2015, p.188).  

Com a construção da Avenida Presidente Vargas, na década de 1940, mais 

de 500 edificações históricas foram demolidas, dando passagem aos 80 metros de 

largura da via. Com ela, foi-se parte do Palácio da Prefeitura, ficando a biblioteca 

com as sobras do terreno em frente à nova avenida.  

Com a mudança da capital do país para Brasília e a fusão dos estados da 

Guanabara e o Rio de Janeiro, a biblioteca passou para a instância estadual: de 

Biblioteca Estadual da Guanabara (1960 – 1975) para Biblioteca Estadual do Rio de 

Janeiro (1975 – 1980). Cinco anos depois, a biblioteca teve seu nome alterado mais 

uma vez homenageando Celso Kelly, importante escritor, jornalista e presidente da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI, 2016).  

Porém, em 1984, um incêndio de causas desconhecidas tomou parte da 

edificação e destruiu todo o acervo, obrigando seu fechamento. Um concurso para 

escolha de um novo projeto para a biblioteca foi lançado.  

 
[...] Vencedor de um tumultuado concurso público de âmbito nacional, o 
projeto de Glauco Campello foi concebido de modo a se adaptar à estrutura 
estabelecida pelo governo Brizola para a construção dos Cieps, os Centros 
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Integrados de Educação Pública, lgo chamados ‘Brizolões’. Inaugurada em 
12 de março de 1987, a biblioteca passou a abrigar mais de 60 mil livros. 
(BUENO, 2010, p.61). 

 

Em 1987, com projeto do arquiteto Glauco Campello e do idealizador da “[...] 

visão progressista para as áreas de educação e da cultura” Darcy Ribeiro 

(MEDEIROS; SILVA, [s.d.], p.5), a biblioteca teve seu nome mudado, por fim, para 

Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro (BPERJ), ficando conhecida assim 

até então. 

O Governo do Estado em parceria com o Governo Federal decidiu pela 

remodelação do espaço da biblioteca que já estava obsoleto e degradado. Em 2008, 

a BPERJ foi fechada por sete anos para obras. O projeto, também de Glauco 

Campello com mobiliário desenhado por Bel Lobo, foi inaugurado e aberto ao 

público em 29 de março de 2014 nos moldes que são apresentados a seguir. 

 

2.2  ALÉM DO TRADICIONAL PAPEL DA BIBLIOTECA 

 

 A Biblioteca Parque Estadual foi remodelada em 2008 e reinaugurada em 

2014 com projeto inovador de arquitetura e sustentabilidade. O edifício de projeto do 

arquiteto Glauco Campello, o mesmo que desenhara o prédio da biblioteca do 

estado nos anos 1980, ocupa 15 mil metros quadrados.  

 O acervo é superior a 200 mil livros divididos nas mais diferentes temáticas, 

sendo 9 mil livros somente na Biblioteca Infantil, 20 mil DVDs disponíveis na Área  

Multimídia com 8 TVs LCD em cabines, espaço Guanabarina, Estúdio, teatro Alcione 

Araújo, auditório Darcy Ribeiro, Atualidades com periódicos, espaço para Leitores 

Especiais, os Laboratórios, setor dos Quadrinhos, Café Literário, espaço expositivo, 

o pátio com bancos ao ar livre e espelho d’água emoldurando a escultura de 

Waltercio Caldas, o jardim suspenso e 40 vagas no bicicletário interno (BPE, 2016b, 

s.p). 

 Como diz em seu nome, a biblioteca é mantida pelo poder estadual. Na 

recente crise político-econômica do Estado do Rio de Janeiro, em 2015, a BPE 

sofreu pelo não repasse das verbas, acarretando em seu fechamento. O poder 
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municipal tomou à frente para manter a BPE (e as demais bibliotecas parque da 

cidade do Rio) abertas, fazendo o repasse de verba para manutenção e pagamento 

de salários. Contudo, a BPE permanece integrante à Secretaria de Cultura do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 A Secretaria de Cultura identifica a Biblioteca Parque Estadual como espaço 

cultural da cidade, em mesmo patamar de outros atrativos culturais como Caixa 

Cultural, Centro Cultural do Banco do Brasil e Museu Nacional de Belas Artes. 

 O gerenciamento da BPE é feito pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e 

Gestão, empresa privada que realiza a gestão de espaços culturais, como o Cais do 

Sertão e o Paço do Frevo em Recife, o recém-inaugurado Museu do Amanhã e as 

bibliotecas parque, na cidade do Rio. Além disso, desenvolvem-se seminários, 

museus e centros de referência, produzem-se exposições e realizam-se projetos de 

patrimônio histórico e cultural (IDG, 2016, s.p). 

Os funcionários da BPE que a presente autora obteve contato são 

funcionários do IDG (sempre identificados com um colar do IDG ao pescoço com a 

identificação da BPE) e a ex-coordenadora do programa de Educação mencionou 

em sua entrevista (APÊNDICE F). 

 O programa de Educação da BPE oferece dois tipos de visita pela biblioteca. 

As visitas Institucional (focada na mediação das escolas e empresas) e Verde (com 

público espontâneo formado no dia e hora da visita) foram realizadas pela presente 

autora com intuito de descrever a biblioteca e identificar os diferentes conceitos 

apresentados de turismo cultural e hospitalidade.  

 A seguir são detalhadas a Visita Institucional e Visita Verde, realizadas em 

duas datas diferentes e por educadores diferentes.  

 

 

2.3  VISITA INSTITUCIONAL E VISITA VERDE 

 

 Como parte integrante da análise do potencial turístico da Biblioteca Parque 

Estadual (BPE), tema do presente trabalho de conclusão de curso, foi realizada no 

início do mês de novembro de 2015, a Visita Institucional e, em janeiro de 2016, a 
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Visita Verde, ao objeto de estudo seguindo os moldes da visita realizada na British 

Library (item 1.1.1) e na Biblioteca Nacional (item 1.1.2). 

Analisando primeiramente a hospitalidade virtual da biblioteca, o site tem 

caráter moderno e diferente de outros sites de bibliotecas anteriormente analisados, 

no capítulo anterior. O visual moderno, com cores que transmitem tranquilidade, 

itens que deslizam ao rolar da tela, ícones que mudam de cor ao serem tocados, 

textos curtos e informativos, atrai a atenção rapidamente do usuário. De princípio, na 

página principal, é possível acessar a todas as informações contidas no site, sem 

necessidade de clicar nas abas. Ao deslizar a tela, as abas são automaticamente 

selecionadas e apresentadas no visor.  

 

Figura 12: página principal do site da Biblioteca Parque Estadual. 
Fonte: BPE, 2016b. 

 

As abas são Home, BPE, Educação, Programação, Serviços, Fale Conosco e 

Agenda. Home é a primeira impressão do site. Visual limpo, com uma foto de uma 

criança vestida com uniforme escolar e uma mensagem de boas vindas da 

biblioteca. Na aba BPE, traz informações sobre a rede de bibliotecas parque, 

maiores informações sobre a BPE, sobre o acervo, espaços e sustentabilidade, 

algumas curiosidades da biblioteca e o link Visite.  

No link Visite, dentro da aba BPE, são fornecidas as informações básicas de 

acessibilidade tangível: os horários de funcionamento da BPE (de terça à sábado 

das 11h00 às 19h00), informações de transporte público e o endereço de e-mail 
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para agendamento de visita. Entretanto, o endereço de e-mail fornecido é somente 

para visita das escolas. 

A aba Educação apresenta a Biblioteca Infantil e traz um link sobre 

agendamento de visita. As visitas de escolas são planejadas pela equipe do 

Educativo da biblioteca e, juntamente do responsável pelo grupo, moldadas com o 

objetivo de atender a pedidos específicos. Se for um grupo de universitários de 

Biblioteconomia, por exemplo, a ênfase será dada à estrutura interna. Para grupos 

escolares, as visitas priorizam três temáticas: Arquitetura e Meio Ambiente; Artes e 

Leitura e; Mídias e Tecnologias. São trazidas discussões e os alunos debatem entre 

si, com mediação do educador, o tema proposto. 

A aba Programação apresenta as atividades semanais e mensais. A 

programação também pode ser conferida na aba Agenda. Em Serviços, é possível 

conhecer um pouco do acervo, empréstimo de livros e o setor de Leitores Especiais, 

setor da biblioteca voltado aos leitores portadores de deficiência. O leitor é 

convidado a conhecer a plataforma online Alexandria, o catálogo bibliográfico de 

toda a rede Biblioteca Parque. Nele é possível consultar títulos, estender prazos de  

empréstimos e acessar conta pessoal do leitor. 

Finalizando, a aba Fale Conosco traz os principais contatos do público com a 

biblioteca.  

Apesar do site da biblioteca sempre se apresentar atualizada, a BPE é muito 

ativa nas redes sociais buscando maior proximidade com o público. Em suas redes 

sociais, há a divulgação dos eventos, lançamento de exposições e peças de teatro e 

concursos literários em linguagem informal. 

Ao entrar em contato com a biblioteca, via e-mail, a autora apresentou seu 

projeto de trabalho de conclusão de curso e sinalizou o desejo de realizar uma visita 

tradicional, nos mesmos moldes que os grupos recebem, a fim de conhecer o 

trabalho desempenhado pelo programa de Educação. A autora recebeu 

primeiramente um e-mail, do programa de Educação, sem assinatura, indicando a 

possibilidade de realizar a visita por conta própria. Após insistência e 14 dias 

aguardando resposta, a autora foi convidada a preencher um formulário de visita 

institucional, com o nome dos participantes, para que ela fosse realizada nos dias e 
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horários disponíveis. A confirmação chegou na véspera da data escolhida para a 

visita. 

 A Visita Institucional é oferecida gratuitamente pela BPE a todos aqueles que 

se interessarem em conhecer a arquitetura, os projetos de educação, os espaços e 

sustentabilidade da biblioteca. Grupos de escolas são os maiores interessados com 

o objetivo de estímulo a leitura. Contudo, há alguns agendamentos de bibliotecários 

e funcionários de prefeituras do interior do estado interessados em conhecer os 

espaços e de empresas interessadas na recente certificação LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design – Liderança em Energia e Design Ambiental) 

adquirida pelo edifício.  

 Para chegar à BPE, é possível utilizar metrô, trem, ônibus, bicicleta e carro. A 

estação de metrô mais próxima é Presidente Vargas, apesar da estação Central do 

Brasil não estar distante.  

 

Figura 13: sinalização interna do mêtrô indicando a direção à BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

 Dentro da estação da Presidente Vargas há uma sinalização indicando a 

melhor saída para se chegar à BPE, como é possível observar na Figura 13. Na 

saída da estação há outra placa de aparência recente com um mapa. No mapa 

também há indicação da localização da biblioteca, com setas. Não há a mesma 
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sinalização na estação Central do Brasil. Não foram observadas placas de 

sinalização nas vias indicando direção à Biblioteca Parque Estadual.  

 A biblioteca tem duas entradas: a principal na Avenida Presidente Vargas e a 

lateral na Rua da Alfândega. Para entrada na biblioteca, é necessário identificar-se 

na recepção, que fica na entrada principal. O usuário deve se identificar na 

recepção, portando um documento oficial com foto. Preenche-se um papel com 

dados pessoais e assinatura para controle interno. É proibida a entrada portando 

mochilas e bolsas. A recepcionista informa que deve-se guardar os pertences no 

armário indicado e, em seguida, trazer a chave para ela. Tudo explicado de forma 

atenciosa pela recepcionista. Há placas na entrada com linguagem mais próxima ao 

leitor, informando o que é permitido (VER FIGURA 14). 

 

Figura 14: sinalização do que é permitido na BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

A Visita Institucional foi mediada pela cientista social Anna Rosa C. S. V. de 

Castro da equipe do programa de Educação da biblioteca8. A educadora Anna 

apresentou-se e levou o pequeno grupo até uma lateral da biblioteca para que 

pudesse conversar um pouco mais sobre a biblioteca.  
                                                           
8
 As observações constatadas no tópico “Visita Institucional à BPE” vêm das impressões e 

observações da própria cientista social que guiou a visita durante seu trabalho no programa de 
Educação da biblioteca, ao menos aquelas que sejam claramente identificadas como sendo da 
própria autora. 



54 

 

 

 

Anna Castro explicou que o projeto da BPE foi inspirado no modelo de parque 

biblioteca, implementado na Colômbia (VER 1.2 O PROJETO INSPIRADOR – 

PARQUE BIBLIOTECA). Promover a leitura e propiciar um espaço que o 

frequentador sinta-se à vontade e que pertença aquele espaço são os objetivos da 

biblioteca. Contudo, segundo a educadora, o espaço é muito distinto do restante da 

região (comércio popular do SAARA e Central do Brasil foram alguns locais citados).  

Existe a percepção de pertencimento do frequentador do espaço porém 

pouca, apesar do entorno estar muito presente na BPE - brigas que acontecem do 

lado de fora acabam tendo reflexos internamente, moradores de rua que entram 

para usar as facilidades, bem como crianças de ocupações nos arredores, afirmou 

Anna. Há inclusive uma dificuldade em acolhê-los. Todavia, a biblioteca oferece um 

mediador social, um funcionário que realiza um trabalho de interferência em 

discussões ou situações adversas, dentro do espaço da biblioteca. 

O programa de Educação da BPE realiza atividades lúdicas baseadas em três 

diferentes temas, anteriormente mencionados: Cidade, Arquitetura e Meio Ambiente; 

Artes e Leitura e; Mídias e Tecnologias. Um exemplo de atividade desenvolvida com 

o tema Cidada, Arquitetura e Meio Ambiente é a atividade Rio Engarrafado que 

utiliza o tema Rio 450 para estimular discussões sobre pontos positivos e negativos 

do Rio e ajudar a repensar a própria cidade. Grupos de crianças à partir dos 3 anos 

de idades aos graduandos, funcionários de ONGs e empresas são recebidos para 

conhecer as instalações e também as medidas sustentáveis do edifício. 

Certificados com o selo Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) – Liderança em Energia e Design Ambiental, o edifício é ambientalmente 

responsável: arquitetura ampla, uso de vidros temperados que não permitem a 

passagem da temperatura externa para o interior, coleta da água das chuvas para 

reuso, mobiliário de madeira certificada e material reutilizável e o telhado verde.  

 A educadora afirmou que, apesar da preocupação com a acessibilidade no 

prédio (elevador para cadeirante na entrada principal, rampa na entrada secundária, 

equipamentos próprios para pessoas com deficienca, piso táctil para deficientes 

visuais, mapa em braille direcionando aos espaços), a equipe da BPe tem um 

número reduzido de funcionários treinados capazes de atender esse público 

especial. Só há uma pessoa que conhece Libras na equipe atualmente. Contudo, 
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mesmo com os esforços e preocupação com acessibilidade interna, a inexistência 

de acessibilidade do lado de fora inibe a visita desse público, segundo a educadora. 

 Em seguida, sob orientação de Anna, foi iniciada a visita pela Biblioteca 

Parque Estadual. Primeiramente o espaço Guanabarina confere um espaço 

hospitaleiro ao residente da cidade do Rio de Janeiro: acervo de livre acesso de 

livros sobre o Rio de Janeiro e suas histórias. Há também acervo de acesso restrito 

de livros raros ou com edição única, no mesmo tema carioca. Nesse mesmo espaço 

é possível ver uma mesa interativa com o tema Mapa de Cultura do Rio de Janeiro, 

disponível em três idiomas (português, inglês e espanhol). Ao clicar nas palavras 

que movimentam-se pelas telas, um pop-up é aberto contando brevemente a história 

sobre a palavra clicada.  

 A identidade cultural carioca é percebida neste espaço com a exposição de 

livros que tratam da cultura, arquitetura, monumentos, fotografia, personalidades e 

fatos cariocas, trazendo o residente a identificar a memória social e o patrimônio 

cultural local. 

 Lugar do Ócio tem por objetivo propiciar um momento de relaxamento. As 

cadeiras sem braços são voltadas propositalmente para o jardim interno, com 

escultura de Waltercio Caldas em meio a um espelho d’água, possível ver na figura 

15. 

 

Figura 15: Lugar do Ócio, BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 
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Não é incomum encontrar pessoas deitadas nesses bancos. Foi questionada 

à educadora sobre a posição da segurança da biblioteca em relação aos 

frequentadores que utilizam o espaço para dormir. Anna afirmou que atualmente há 

duas vertentes dentro da BPe: uma que é favorável não incomodar aqueles que 

dormem, pois mesmo que durmam, estão num espaço que propicia acesso a 

conhecimento. Ou seja, ao acordar, esses usuários estariam logo ao alcance rápido 

de um livro, uma revista.9 Contudo, a vertente que prevalece na direção atual é que 

essas pessoas sejam acordadas pois o espaço não seria para esse objetivo.  

Durante visitas à BPE, foi possível reparar nas pessoas que dormiam no 

Lugar do Ócio e em outros espaços internos e não foi notado seguranças 

despertarem essas pessoas. 

 Ainda no pavimento térreo, há a Área Multimídia que, através de 

agendamento, é possível assistir a filmes do catálogo de mais de vinte mil filmes, 

como é possível visualizar na figura 15. Cada usuário pode fazer oito agendamentos 

mensais e quatro horários diferentes para assistir nas cabines (11h00, 13h00, 15h00 

e 17h00). Caso uma pessoa venha pela primeira vez conhecer o espaço, ela tem 

preferência no horário que houver desistência, consegue o empréstimo do filme e de 

fones de ouvido a serem utilizados nas cabines. Os filmes não são emprestados 

para outros lugares, somente para uso local.  

Toda quinta-feira há um tema especial escolhido pelo bibliotecário e são 

oferecidos sete filmes relacionados ao tema proposto. Somente esses filmes são 

disponibilizados para empréstimo. A visita aconteceu em uma quinta-feira e o tema 

do dia era filmes franceses premiados no Festival de Cannes. A proposta é 

incentivar que não só filmes de circuito, lançamentos ou de grande exibição e fama 

sejam visualizados, mas também filmes premiados ou não que tenham uma temática 

e propostas diferenciadas.  

                                                           
9
 A autora de fato reparou em usuários dormindo nas poltronas e, ao despertarem, consultando algum 

livro ou periódico nas proximidades. 
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Figura 16: Área multimídia da BPE. 
Fonte: Acervo próprio, 2016 

 

Duas cabines da Área Multimídia são reservadas apenas para crianças e 

adolescentes e não são utilizadas enquanto não tiver esse público. Idosos não tem 

preferência. Enquanto a visita era realizada, foi perceptível ver que as cabines 

ocupadas, com visitantes confortavelmente acomodados e duas cabines vazias (as 

cabines destinadas às crianças e adolescentes), mesmo que houvesse duas 

pessoas aguardando para entrar na próxima cabine livre.  

 O espaço Leitores Especiais é o setor de inclusão da Biblioteca Parque 

Estadual. Há acervo de livros em braille, equipamentos que escaneiam livros 

comuns para serem exibidos em uma tela capaz de aumentar as letras (para 

pessoas com baixa visão), equipamentos que imprimem desenhos em alto-relevo, 

que lêem um material impresso a um deficiente visual e audio-guias. A bibliotecária 

responsável pelo setor é sempre convidada pela recepção a receber esse público 

quando eles chegam à biblioteca. Segundo Anna, essa bibliotecária tem uma 

proposta de convidar voluntários interessados em gravar, nas próprias instalações 

da Biblioteca Parque Estadual, audiolivros para que o acervo do setor seja maior e 

atraia mais esse público. Atualmente, presume-se que por cortes de verbas, o 

projeto não foi posto em prática. 
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Figura 17: mapa em braille indicando a direção dos espaços e piso tátil na BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Ao longo da visita foi possível notar as sinalizações para pessoas com 

deficiência, como piso táctil, mapa em braille (destacado na figura 17) e elevadores 

comum e adaptado com sinalização especial em braille por toda a biblioteca. Essas 

ferramentas são essenciais para auxiliar na acessibilidade independente desse 

público especial. 

Os espaços Artes, Espaço Mundo e Estúdio são os últimos do pavimento 

térreo. Os dois primeiros espaços apresentam acervo de livros sobre artes no geral e 

literatura em outros idiomas. Os únicos computadores com acesso livro à internet 

ficam no Espaço Mundo para uso dos frequentadores. Durante 50 minutos, os 

usuários podem acessar qualquer conteúdo online, incluindo redes sociais. 

Para gravação no Estúdio é possível levar seus próprios instrumentos e um 

pendrive para salvar a gravação. O técnico responsável por auxílio às gravações dos 

frequentadores e o coordenador do espaço foram recentemente convidados a 

integrar a equipe do Museu do Amanhã, museu gerenciado pelo IDG (tal qual a 

BPE). Os novos funcionários estão adequando-se, logo, só há agendamentos para o 

público para às terças-feiras das 13h00 às 19h00, com distribuição de senha às 

11h00. 
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 A Visita Institucional continuou pelo primeiro pavimento. Este pavimento 

divide as prateleiras nos temas Teatro, Humanidades, Ciências, Referência e 

Literatura, além de mesas e poltronas distribuídas para leitura. No dia da visita 

estavam bem ocupadas. Os Aquários são salas fechadas de vidro, sem teto, para 

que reuniões de grupos de até seis pessoas sejam feitas por duas horas, podendo 

estender por mais duas caso não tenha fila de espera. Essas salas devem ser 

agendadas em um balcão de atendimento com o bibliotecário responsável. 

 O acervo de literatura infanto-juvenil disponibiliza além de livros e quadrinhos, 

um equipamento que permite adultos e crianças a fazerem seus próprios 

quadrinhos, de acordo com quadrinhos já pré-formados. A educadora alertou que 

algumas vezes esse equipamento traz situações constrangedoras pois o 

computador não filtra o que é escrito, sendo o conteúdo de responsabilidade de 

quem está utilizando o equipamento. A educadora relatou que já ocorreram 

situações um pouco sem graça com a exibição de palavras chulas e impróprias para 

crianças. Questionada sobre a possibilidade de levar a produção feita como 

lembrança da visita, ela disse que a biblioteca fica preocupada em relação ao que é 

escrito e não gostaria que fosse vinculada à BPE. Enquanto não houver um filtro, 

não seria possível salvar o trabalho feito.    

Neste pavimento há diversos computadores espalhados que encontram-se 

fora de uso sem motivo aparente. Alguns outros estão em funcionamento, porém 

com acesso a conteúdo online limitado (sem acesso às redes sociais, por exemplo).  

No pavimento subsolo, encontram-se os Laboratórios. São três salas com 

capacidade mínima de 6 pessoas e máxima de 25 pessoas. Podem ser agendadas 

por no máximo duas horas com antecedência (mediante pagamento – não foram 

divulgados os preços) ou agendadas no mesmo dia (mediante disponibilidade, 

gratuitamente).  
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Figura 18: Laboratórios, no andar subsolo da BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

O agendamento é feito no balcão de Informação ao Cidadão, prédio anexo à 

biblioteca. Na figura 18, é possível notar duas salas com layout diferente. A primeira 

sala (à esquerda) está com layout para uma reunião, mesas dispostas juntas 

formando uma única mesa central com as cadeiras ao redor; a segunda (à direita), 

em formato de sala de aula com cadeiras enfileiradas voltadas em uma só direção. 

Os Laboratórios são montadas de acordo com tipo de público que receberá ou de 

acordo com a atividade a ser desempenhada. 

O Auditório Darcy Ribeiro tem capacidade para até 90 pessoas e são 

ministradas palestras ou workshops ao público, oferecidas pela própria biblioteca e 

divulgadas em seu site ou redes sociais. Contudo, Anna afirmou que o espaço 

também pode ser alugado – geralmente as mais interessadas são empresas. 

O Café Literário oferece poucas opções de refeição, salgados, cafés e doces 

no geral. Os preços são elevados em comparação ao mesmo serviço apresentado 

no comércio popular do SAARA. Funciona no mesmo horário de funcionamento da 

biblioteca. Disponibiliza bancos móveis que são comumente utilizados para reuniões 

de grupo. 

Em todos os espaços da biblioteca é notável a presença de algum funcionário 

em um balcão de informação. Os principais balcões são da recepção, que fornece 

informações gerais de funcionamento da biblioteca; os balcões maiores em frente às 

escadas do pavimento térreo e primeiro piso, que efetuam cadastro para a 
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carteirinha das Bibliotecas Parque (utilizável em todas elas) e empréstimo e 

devolução de livros; e o balcão de Informação ao Cidadão, no edifício-anexo, que 

também faz a carteirinha e auxilia com informações gerais.  

Cada funcionário utiliza uma blusa de uma cor específica de acordo com sua 

função/ setor na biblioteca. Os funcionários com blusa laranja são de acervo; azul, 

fazem parte da recepção; cinza, bibliotecários; e verde, são funcionários do setor de 

Educação da BPE. 

Em seguida, a educadora deu continuidade à Visita Institucional ao anexo da 

Biblioteca para conhecer a Biblioteca Infantil, voltada ao público mirim em processo 

de alfabetização. Há exposição de livros de autores homenageados (o autor 

homenageado na data da visita era Ziraldo, com longo acervo do autor), uma mini 

arquibancada para o público assistir e participar de atividades lúdicas (contação de 

histórias e Clube de Leitura Ana Maria Machado, por exemplo) e livros pendurados a 

altura das crianças, para que possam folheá-los.  

Em dias de evento na Biblioteca Infantil, as crianças recebem identificação no 

balcão dentro do espaço. A porta eletrônica da Biblioteca Infantil só é aberta através 

da liberação do assistente que estiver no balcão, evitando entrada e saída sem 

controle de crianças. Segundo Anna, só é possível visitar essa biblioteca 

acompanhado de uma criança, logo a entrada e saída do espaço é mediante 

acompanhamento, evitando, assim, o desaparecimento de crianças. Foi relatada a 

dificuldade que a equipe do programa de Educação tem em conscientizar os pais 

que o espaço não é uma recreação do comércio popular do SAARA e que não 

poderiam deixar suas crianças enquanto fazem compras. As atividades lúdicas são 

melhor desempenhadas, afirmou-se, se pais e filhos estiverem em sintonia e 

participarem juntos.  

No anexo encontra-se também a lojinha e o balcão de Informação ao 

Cidadão. A lojinha, que tem acesso à Rua da Alfândega, oferece espaço a qualquer 

pessoa que queira expor seus produtos e artesanatos, mediante aluguel. Esta 

lojinha não oferece artigos próprios da BPE como lembranças, por exemplo. O 

balcão de Informação ao Cidadão faz agendamentos dos Laboratórios e oferece 

informações gerais da biblioteca. Chegou-se a fornecer mapas e guias da cidade 

com regularidade, segundo a funcionária do balcão. Contudo, com o corte de verbas 
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em 2015, não era mais possível ir até a sede da Prefeitura e recuperar o material 

turístico para distribuição.  

Sobre a sinalização interna, todos os espaços apresentam placas informando 

as direções, como é possível ver na figura 19. 

 

Figura 19: sinalização interna, BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Após uma hora e quinze minutos de visita, a educadora Anna finalizou 

comentando que não seria possível visitar o teatro Alcione Araújo porque naquele 

dia haveria a estreia de uma peça. Ao ser questionada sobre a visita ao telhado 

verde, a mediadora esclareceu que na Visita Institucional não é incluída a visita ao 

telhado verde porque ela tradicionalmente ocorre na Visita Verde, às quintas-feiras 

às 16h00 (horário de início da visita em dezembro de 2015). Houve uma tentativa de 

realizar a Visita Verde no mesmo dia da Visita Institucional, contudo, devido à forte 

chuva da noite anterior, o telhado verde estaria fechado. 

Ao longo da Visita Institucional, somente uma vez foi mencionado o corte de 

verbas que a Biblioteca teve no início do ano de 2015: em relação ao fechamento de 

uma das entradas (entrada lateral pela Praça da República) que dispensaria um 

homem da segurança nesse portão. A consequência mais perceptível no corte da 

verba foi a redução do horário de funcionamento passando de Terça a Domingo de 

10h às 20h para Terça a Sábado de 11h às 19h (houve período que o 

funcionamento era de Terça a Sexta de 12h às 18h). Deve-se ser mencionado que o 
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fechamento da BPE, em novembro de 2015, aconteceu depois da realização dessa 

visita. 

 A Visita Verde é a única visita feita por grupos espontaneamente formados 

nos dias de visita. No mês de janeiro de 2016, acontecia às quintas-feiras às 17h00, 

com início na recepção da biblioteca. O objetivo maior da Visita Verde é a educação 

ambiental à partir das práticas ambientais tomadas pela Biblioteca Parque Estadual 

e pela arquitetura sustentável do edifício, merecedora do prêmio LEED (supracitado 

neste capítulo).  

 Assim, com o intuito de participar da Visita Verde para conhecer o projeto do 

telhado verde, esta autora tentou novamente participar, em janeiro de 2016. A visita 

fora mediada por dois funcionários da equipe do programa de Educação, que 

gentilmente realizaram a visita pela biblioteca só com a autora.  

A expectativa da Visita Verde era grande, pois além da informação 

aprofundada da arquitetura sustentável do prédio, seria o momento de visitar o tão 

reconhecido telhado verde, divulgado e utilizado como marketing no site da BPE e 

em todas as matérias jornalísticas realizadas sobre a abertura da biblioteca, desde 

março de 2014. Contudo, a visita ao telhado verde não foi realizada porque a 

funcionária responsável pela chave que abre o acesso ao telhado vai embora às 

16h00 e a visita acontece às 17h00. 

Indagados sobre o motivo da visita acontecer no horário depois da saída da 

funcionária que tem a posse das chaves, os educadores responderam que durante o 

verão carioca não teria como conduzir um grupo pelo telhado verde devido às altas 

temperaturas, permanecendo a visita apenas dentro da biblioteca. Portanto, a 

referida Visita Verde revelou-se apenas uma Visita institucional com enfoque 

ambiental, frisando características da arquitetura e práticas ambientais sem o 

reconhecimento do telhado verde pela autora. 

O projeto inicial do telhado verde era oferecer um restaurante com a vista da 

Praça da República e Central do Brasil de uma forma diferente do habitual. Foi 

questionado o fato de não haver o restaurante, apesar da sinalização apontar a 

direção do restaurante. Houve desinteresse na iniciativa privada em abri-lo por falta 

de demanda ou porque a licitação seria demorada, tratando-se de um edifício 

público, segundo a educadora Anna, na Visita Institucional. 
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Os educadores que realizaram a Visita Verde destacaram a altura das 

estantes, que na Visita Institucional não fora comentado. De fato mais baixas que as 

estantes das tradicionais bibliotecas, que comportam centenas de livros, as estantes 

da Biblioteca Parque Estadual tem altura mais baixa, aproximadamente 1,50m. A 

BPE acredita, segundo os educadores, que todos devem ter acesso aos livros nas 

prateleiras, mesmo as mais altas, sem a necessidade de ajuda para alcançar uma 

obra. Além disso, ao percorrer as prateleiras não há a sensação de confinamento 

porque é possível ver acima delas. 

O edifício projetado por Glauco Campello utiliza madeira certificada no piso, 

os vidros temperados reduzem o calor vindo de fora do prédio, parte do mobiliário é 

feito de materiais recicláveis e madeira certificada e toda água captadada da chuva 

é reutilizada. Um exemplo é o piso do pátio da biblioteca (ver figura 19). Este piso 

acizentado que aparenta ser formado por pedrinhas é próprio para áreas externas e 

tem uma absorção muito rápida da água. Parte dela é reutilizada no próprio espelho 

d’água, logo atrás na figura 20. 

 

Figura 20: coleta seletiva de lixo no pátio da BPE 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

É possível encontrar espalhadas pela biblioteca lixeiras para coleta seletiva. 

Os educadores, que mediaram a visita, afirmaram que a utilização delas é 

complicada visto que há falta de educação ambiental na população, para diferenciar 

o tipo de material a ser descartado, bem como a coleta final desses resíduos que 

não tem garantia de ser separada apropriadamente. 
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Foram ressaltados os tres “R” da BPE: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Ou seja, 

redução da emissão de gás carbônico na atmosférica é um dos objetivos do 

ecotelhado; a reutilização das águas da chuva para o espelho d’água e vasos 

sanitários e a reciclagem de materiais para o mobiliários. Esses são ensinamentos 

que a equipe deseja deixar nessa visita. 

A Visita Verde foi breve, menos de 40min, visto que muitas informações sobre 

a biblioteca se repetem da Visita Institucional.  

Em seguida, o capítulo 3 aborda a análise dos resultados da aplicação dos 

formulários com os frequentadores, em dezembro de 2015, e da entrevista semi-

estruturada com a coordenadora do programa de Educação da Biblioteca Parque 

Estadual. 
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3 ANÁLISE DO POTENCIAL TURÍSTICO DA BPE 

  

A abordagem da pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo 

com enfoque  descritivo. A preocupação da pesquisa foi abordar o objeto de estudo, 

a Biblioteca Parque Estadual. 

O enfoque quantitativo traz dados relevantes para se conhecer o frequentador 

da BPE: o perfil básico de visitante, as motivações, hábitos e interesses do usuário, 

bem como suas reflexões e impressões. O enfoque qualitativo garante uma maior 

profundidade ao trabalho. 

A pesquisa foi dividida em: aplicação de formulários com os frequentadores 

da BPE buscando entender a motivação e impressões sobre o objeto de estudo e; a 

entrevista semi-estruturada com uma gestora, a então coordenadora do programa 

de Educação da BPE, Sra. Mara Pereira dos Santos, buscando informações 

confiáveis sobre a biblioteca. A entrevista semi-estruturada não segue um modelo 

rígido e formal de entrevista. Através de um diálogo com perguntas flexíveis com o 

entrevistado, buscou-se recolher informações de confiança e aprofundar questões. 

No caso da BPE, foram buscadas informações relevantes e confiáveis sobre a 

biblioteca sob o olhar de uma gestora e dos usuários no que se refere à motivação, 

hospitalidade e localidade; bem como a relação da biblioteca com o turismo, com o 

objetivo de analisar o potencial turístico da Biblioteca Parque Estadual.  

Para a aplicação dos formulários e entrevista com uma gestora, foi necessário 

entrar em contato com antecedência com a biblioteca para receber tanto a 

autorização para aplicar a pesquisa dentro de suas dependências, quanto conhecer 

o gestor que poderia responder às perguntas da entrevista.  

 

 

3.1 FORMULÁRIOS COM VISITANTES 

  

 Após o primeiro contato com a Biblioteca Parque Estadual na Visita 

Institucional, realizada em novembro de 2015, imediatamente houve o contato 

formal, via e-mail, com o envio da Carta de Apresentação da UFF, devidamente 
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assinada pelo professor orientador comprovando a seriedade da pesquisa para o 

trabalho de conclusão de curso. Nesse e-mail, havia explicações detalhadas sobre a 

aplicação e sobre os formulários que seriam aplicados com os frequentadores. A 

aprovação da pesquisa veio 12 dias depois.  

 O formulário é composto por 15 questões mais uma pergunta aberta de 

sugestões, críticas e elogios à BPE (ver Apêndice C). Dentre as 15 questões, quatro 

são abertas. A principal preocupação ao elaborar o formulário foi a duração da 

aplicação. Tratando-se de uma biblioteca utilizada pelo usuário com fins 

principalmente de leitura, estudo ou ócio, era fundamental não pertubar por mais que 

cinco minutos o frequentador. Logo, houve uma predominância na quantidade de 

perguntas fechadas para que a aplicação fosse fluída e objetiva. Os pesquisadores, 

que colaboraram na aplicação dos formulários, não receberam  reclamações por 

parte dos usuários da biblioteca quanto ao tempo de aplicação do formulário10. 

Uma segunda preocupação com a elaboração do formulário foi a eliminação 

de perguntas pessoais. O objetivo dos formulários é conhecer as motivações dos 

frequentadores a visitarem e frequentarem a biblioteca. Contudo, apesar da primeira 

e duas últimas perguntas trataram-se de perguntas pessoais (local de residência, 

grau de instrução e faixa etária), estes são questionamentos fundamentais para 

traçar um perfil básico de frequentador.  

Deve-se destacar que, apesar da maioria das perguntas serem fechadas, foi 

alertado a cada pesquisador individualmente que as impressões e respostas de 

frequentadores mais completas poderiam ser adicionadas no formulário, como 

entrevistas informais com conteúdo interessante para ser tratado ao longo do 

presente trabalho.  

 Em seguida, a autora elaborou um treinamento ao pesquisador chamado 

Potencialidade turística da Biblioteca Parque Estadual - Treinamento para aplicação 

do Formulário, realizado entre os dias 01 e 05 de dezembro de 2015, na própria 

Biblioteca Parque Estadual (ver Apêndice C). Neste treinamento, a autora buscou 

auxiliar, com linguagem mais informal, clara e objetiva, os pesquisadores quanto aos 

motivos da pesquisa, como chegar ao local de aplicação dos formulários, o que 

                                                           
10

 A autora questionou a todos os pesquisadores que participaram da aplicação dos formulários na 
BPE se algum frequentador reclamou de ser incomodado ou das perguntas que foram feitas. Os 
pesquisadores não declararam nenhum incômodo por parte dos respondentes. 
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vestir e o que levar, como abordar e aplicar os formulários com os frequentadores da 

biblioteca, orientar a aplicação correta do formulário.  

O treinamento foi elaboração própria da autora que buscou ser o mais 

próxima possível dos pesquisadores, prevendo e esclarecendo possíveis dúvidas 

que poderiam ocorrer ao longo da aplicação. Todos os pesquisadores receberam o 

treinamento com antecedência de dois dias de seus respectivos turnos. 

 A escolha dos pesquisadores priorizou estudantes do Curso de Turismo, que 

já aplicaram, em outras oportunidades, pesquisas ao longo da vida acadêmica e que 

teriam interesse em trabalhar de forma voluntária, nos dias autorizados de aplicação 

da pesquisa na biblioteca. Em troca, a autora ofereceu certificado com a quantidade 

de horas trabalhadas na pesquisa, assinados e validados pelo professor orientador. 

Foram quatro pesquisadores selecionados, todos graduandos do Curso de Turismo 

da Universidade Federal Fluminense. No total foram três pesquisadores mais a 

presente autora que aplicaram os formulários, sendo um pesquisador faltoso.  

 No dia 17 de novembro de 2015, a autora recebeu a autorização para a 

aplicação dos formulários na Biblioteca Parque Estadual. No dia 24 de novembro às 

18h42, faltando uma semana para a aplicação, a autora recebeu a notícia através de 

uma rede social sobre o fechamento repentino da biblioteca (ver figura 21). 

 



69 

 

 

 

 

Figuras 21 e 22: Comunicados, em uma rede social, sobre o fechamento e reabertura da BPE. 

Fonte: Acervo próprio, 2015. 

 

  O motivo alegado publicamente foi a falta de repasse de verba do Governo 

Estadual. Três dias depois um novo comunicado oficial (figura 22), novamente em 

uma rede social, foi publicado alertando sobre a reabertura, no mesmo dia de início 

da aplicação da pesquisa com os usuários, dia 1º de dezembro de 2015.  

 Apesar do fechamento da Biblioteca Parque Estadual, por uma semana, suas 

atividades às vésperas da aplicação da pesquisa, não se pode afirmar que o 

fechamento tenha interferido na quantidade de formulários aplicados. Foram 155 

formulários aplicados durante 5 dias de pesquisa entre os dias 01 e 05 de dezembro 

de 2015, durante o horário de funcionamento da BPE em duas escalas de trabalho: 

manhã (das 11h00 às 15h00) e tarde (das 15h00 às 19h00).  

 Utilizou-se o método não-probalístico por conveniência a fim de chegar ao 

número de amostragem (OLIVEIRA, 2001). Para se chegar ao número de 

respondentes mínimo necessário, foi utilizada a média de visitantes registrada nos 
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contadores eletrônicos dos seguranças da entrada principal da biblioteca, 

encontrando a média de 680 visitantes diários11.  

São duas entradas para a BPE: a entrada principal da Avenida Presidente 

Vargas e a entrada secundária, pelo prédio anexo da Rua da Alfândega, com um 

segurança em cada entrada. O segurança posicionado na entrada secundária marca 

a entrada de um visitante assim que este passa pela porta12. Contudo, após adentrar 

a porta na entrada secundária, à esquerda dela fica um banheiro utilizado pelos 

frequentadores, comerciantes e ambulantes do comércio popular do SAARA. Estes 

utilizam o banheiro e saem pela mesma entrada, sem adentrar as dependências da 

biblioteca.  

Apesar do fluxo intenso de pessoas que utilizam a entrada secundária (um 

sábado comum chegou a registrar 1469 pessoas), buscou-se aplicar os formulários 

com os frequentadores do edifício principal da BPE – que utilizaram a entrada 

principal ou secundária - utilizando os números do marcador da entrada principal.  

O formulário foi dividido em três partes: as perguntas 1, 2, 13, 14 e 15 são 

caráter mais pessoal, porém não evasivo; as perguntas 3 a 8 são relacionadas a 

opinião do frequentador sobre a Biblioteca Parque Estadual e; por fim, as perguntas 

9 a 12 são voltadas ao turismo local e na biblioteca. 

A pesquisa obteve 155 respondentes, sendo 83% são moradores da cidade 

do Rio. Os demais 17% são moradores de outras cidades do estado (Duque de 

Caxias, Niterói, São Gonçalo, Guapemirim, Cabuçu, Nilópolis, Belford Roxo, 

Engenheiro Pedreira, Queimados e Mesquita). Também inclui um respondente de 

Salvador (BA), um de Recife (PE), um colombiano e um sueco.  

Analisando as questões pertinentes à análise do perfil básico de frequentador 

da BPE, as questões 1 (local de residência), 14 (grau de instrução) e 15 (faixa 

etária) foram cruzadas e os seguintes gráficos foram levantados: 

                                                           
11

 Foi questionado ao segurança da entrada principal a quantidade de pessoas contabilizadas ao final 
de três dias aleatórios da pesquisa. Foram encontradas 645, 677 e 717 pessoas, dando média 
aproximada de 680 pessoas/média. 
12

 Dois seguranças diferentes, posicionados na entrada secundária da Rua da Alfândega, foram 
questionados sobre a marcação do número de visitantes. Ambos afirmaram que o único critério para 
marcação do contador eletrônico é a passagem pela porta. 
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Figura 23: relação faixa etária e grau de instrução dos frequentadores residentes na cidade do Rio de 
Janeiro.  

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
  

Em relação aos frequentadores residentes na cidade do Rio de Janeiro, os 

jovens adultos (de 19 a 25 anos) e adultos (de 26 a 35 anos) cursando ou com o 

ensino superior concluído fazem parte da maior porcentagem de frequentadores da 

BPE. Representam 33% dos visitantes: 14% são jovens adultos e 19%, adultos. 

Também é expressiva a quantidade de jovens adultos com ensino médio completo 

(8%) frequentando a biblioteca.  

Analisando entre os usuários não-residentes da cidade, há um salto para 43% 

dos jovens adultos (35%) e adultos (8%) que possuem ensino superior completo ou 

estão concluindo, como é possível analisar na figura 24.  
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Figura 24: relação faixa etária e grau de instrução dos frequentadores não-residentes na cidade do 
Rio de Janeiro.  

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

 Uma possível explicação para a quantidade expressiva de jovens deve-se aos 

exames finais às vésperas do final de ano – lembrando que a pesquisa foi realizada 

na primeira semana de dezembro de 2015. 

 Ainda sobre o perfil básico do frequentador, no aspecto leitura, foi 

questionada a quantidade de livros lidos anualmente pelo usuário. Tratando-se de 

uma biblioteca, espera-se que os frequentadores tenham maior hábito da leitura. A 

porcentagem de leitores revelou que os usuários que não gostam de ler (8%) ou 

lêem pouco (de 1 a 5 livros, 40%) está equiparada aos leitores mais ávidos (6 a 10 

livros, 14% ou acima de 10 livros, 38%). 

A questão 3 traz questionamento da motivação da presente visita do 

frequentador à Biblioteca Parque Estadual. Tratando-se de uma pergunta aberta que 

foi possível pegar várias impressões, opiniões e, claro, motivações do respondente, 

foi utilizado o recurso gráfico nuvem de palavras. Neste recurso são levantadas as 
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palavras ou expressões que foram mais utilizadas em um texto, neste caso, 

discurso. 

Nesta questão, o pesquisador deveria resumir, da forma mais clara e objetiva 

possível, o motivo da visita do usuário, dando origem a palavras e expressões mais 

repetidas e apresentadas na nuvem de palavras a seguir. 

 

Figura 25: nuvem de palavras com as principais motivações dos visitantes. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Ao observar as palavras ou expressões mais utilizadas, é possível verificar 

que os serviços mais envoltos à função básica da biblioteca foram citados, como 

‘estudo’, ‘empréstimo de livro’, ‘devolução de livro’, ‘ler, ‘ler jornal’ e a própria 

‘internet’ e ‘wifi’. Logo, revela-se que as ações ligadas à obtenção de informação e 

conhecimento são as motivações principais à visita à BPE. ‘Conhecer a BPE’ e 

‘curiosidade’ destacam-se pela novidade que a biblioteca ainda se revela ser, 

mesmo após quase dois anos de reinauguração (março de 2016).  

Atividades ligadas ao ócio como o próprio ‘ócio’, ‘passar o tempo’ e ‘relaxar’ 

trazem liberdade, conforto e bem-estar, pregados pelo Manifesto IFLA/UNESCO 

sobre as Bibliotecas Públicas (IFLA/UNESCO, 1994). Princípios que refletem 

conceitos de Camargo (2004) como o bem receber e hospedar domésticos. O 

visitante sente-se à vontade para utilizar os sofás e poltronas espalhados para 

aproveitar o momento consigo mesmo, confortavelmente sem ser importunado por 

funcionários e utiliza-se do espaço como principal motivação. 
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A questão 4 traz informações relevantes quanto a visitação à BPE. Nela é 

revelado que 81% dos respondentes são frequentadores assíduos da biblioteca. 

Destes 81%, a questão 5 revela que a maioria frequenta mais de 7 vezes ao mês 

(36%). Seguidos pelos 13% dos frequentadores de 4 a 6 vezes ao mês, 31% de 2 a 

3 vezes e 20% uma vez ao mês.  

Quase 50% dos respondentes frequentam a biblioteca ao menos uma vez por 

semana (unindo os dados acima de 7 vezes com 4 a 6 vezes por mês), presumindo-

se que os frequentadores são assíduos. Ao fim da pesquisa, foi perceptível para a 

autora reconhecer os usuários (e também ser reconhecida) pela presença deles 

quase diariamente na BPE.  

As facilidades da BPE são lembradas na questão 6. Nesta pergunta, o 

pesquisador perguntou quais as facilidades o usuário já utilizara, sem mostrar as 

opções para ele. O resultado é visto na figura 26. 

 

 Figura 26: avaliação das facilidades da BPE. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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É possível perceber que as facilidades ligadas ao estudo e pesquisa (espaço 

para leitura/ estudo, Internet gratuita via WIFI, empreéstimo de livros e acesso aos 

computadores), ou seja, obtenção de informação e conhecimento são as mais 

lembradas, ainda atribuindo a função original da biblioteca à BPE.  

Os espaços mais culturais, como exposições, espaço multimídia (nome oficial 

é área multimídia) e a programação cultural são pouco lembrados pelo usuário. 

Nota-se que a divulgação das atividades culturais não surte efeito no uso dos 

espaços destinados a este fim.  

Durante os dias de pesquisa, era notável a pouca visitação do espaço 

expositivo. No primeiro dia de pesquisa houve a inauguração da nova exposição 

sobre mudanças climáticas (60 soluções frente às mudanças climáticas), com a 

presença de autoridades e passantes. Nos demais dias, o espaço era pouco 

visitado.  

Sabendo-se que a biblioteca está situada em localização central, em zona 

comercial e financeira da cidade, o horário de funcionamento restrito ao horário 

comercial não permite a visitação de pessoas para fins culturais e que trabalham 

também no horário comercial no Centro. A fuga no horário de almoço tem o fim de 

descanso ou breve renovação ou efetuação de empréstimo de livros. As atividades 

com fins culturais, como cinema, teatro ou palestras acontecem no horário de 

funcionamento, restringindo a participação do público trabalhador das redondezas. 

Contudo, a área multimídia é um dos espaços mais concorridos da biblioteca. 

Como anteriormente dito no capítulo 2, para usurfruir da área multimídia é 

necessário agendamento prévio devido a alta demanda para assistir aos filmes. 

Houve dificuldades em aplicar o formulário aos frequentadores desse setor porque 

muitos já estavam assistindo ao filme.  

Atribuindo-se nota a alguns quesitos mostrados ao frequentador sobre a  

biblioteca, sendo 1 péssimo e 5 excelente, na questão 7 foram perceptíveis algumas 

surpresas na pesquisa, como é possível analisar na figura a seguir. 
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Figura 27: avaliação de quesitos relacionados a BPE com atribuição de nota. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

  

Os itens Segurança, Hospitalidade dos Funcionários, Internet Wifi, Facilidade 

de acesso aos computadores, Empréstido de livros, Facilidade de acesso ao acervo, 

Acervo da BPE, Café, Limpeza geral, Banheiros, Acessibilidade e Localização foram 

analisados pelos frequentadores. 

Os frequentadores melhor avaliaram os itens limpeza geral (77% dos 

respondentes atribuiram nota máxima, nota 5), a hospitalidade dos funcionários 

(70%), a localização (64%), a segurança (61%) e acessibilidade (57%). 

A limpeza geral, localização e segurança são quesitos rapidamente 

percebidos ao questionar e o usuário não hesita em responder. O item 

acessibilidade criou mais dúvida e receio de resposta pois só houve uma 

respondente que era deficiente física (uma senhora deficiente visual – que atribuiu 

nota máxima no quesito). Os demais respondentes - não deficientes físicos - 
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imediatamente olhavam em volta e se questionavam se ali haviam rampas, 

elevadores ou qualquer elemento visual que auxiliasse na locomoção desse público 

especial. Foi perceptível que as atribuições de nota para acessibilidade foram na 

observação posterior à pergunta.  

Acessibilidade, uma das três dimensões para a avaliação da hospitalidade de 

Grinover (2006), está bem percebida pelos respondentes. A acessibilidade tangível é 

notável pela avaliação positiva da localização e a acessibilidade intangível, pela 

avaliação positiva do acervo (38% atribuiram nota excelente), facilidade de acesso 

ao acervo (44%) e empréstimo de livros (37%), garantindo assim o acesso à 

informação. 

Para análise do quesito Hospitalidade, ainda da questão 7, segue um gráfico 

mais detalhado: 

 

Figura 28: avaliação do quesito Hospitalidade, da questão 7.  
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Quase 90% dos usuários atribuiram notas muito boa (nota 4) ou excelente 

(nota 5) à hospitalidade dos funcionários. Com base nas visitas realizadas pela 

autora e nas informações dos frequentadores,  os funcionários são muito atentos e 

prestativos ao atender qualquer solicitação e chegam a interromper suas atividades 

para o atendimento. Não foram registradas nota 1 neste quesito. 

Questionados sobre a qualidade de atendimento, dois funcionários revelaram 

que no primeiro mês de funcionamento da biblioteca, foi dado um treinamento a 

todos os funcionários de como lidar com os frequentadores. Na verdade, foi 

mencionado que parte do público frequentador não estaria habituado a  serviços 

público de qualidade e que todos deveriam ser tratados iguais – o que revela a 

responsabilidade social da biblioteca pública. Entretanto, o treinamento foi oferecido 
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somente aquele grupo de funcionários que pouco restam, não aos demais e mais 

novos na casa. 

Vale ressaltar que o bem receber da hospitalidade também é percebido na 

BPE na recepção, o setor boas-vindas da biblioteca. Os funcionários recebem 

centenas de pessoas diariamente e sempre respondem a todas as solicitações de 

forma gentil e paciente. 

Em relação aos quesitos pior avaliados na questão 7, com notas 1 ou 2, foram 

os banheiros (9%) e a facilidade de acesso aos computadores (8%). Contudo o café 

foi o item mais rejeitado com 62% dos frequentadores não o avaliando. 

Alguns usuários relataram indignação ao notar pessoas que tomavam banho 

nos banheiros deixando-os impossíveis de serem utilizado. O entorno, como os 

funcionários já destacaram e os frequentadores já perceberam, é muito notado 

dentro da própria biblioteca. Pessoas em situação de rua frequentam a biblioteca 

para uso das facilidades e, uma delas é o banheiro. Apesar da limpeza geral do 

prédio ser eficiente, como constatado na avaliação dos usuários ser o melhor item 

avaliado da BPE, não há tempo hábil para a higienização dos banheiros, causando 

essa reclamação. 

No final do ano de 2015, foram alteradas as regras para utilização dos 

computadores. Antes, cada usuário poderia utilizar diariamente duas horas o 

computador com acesso à internet. Atualmente só é possível utilizar 50 minutos. Um 

frequentador reclamou que 50 minutos era impossível terminar o tutorial de Excell 

que ele vinha fazendo em um portal de vídeos online e não poderia colocar essa 

habilidade em seu currículo (ele estava desempregado).  

Houve queixas sobre a redução do tempo de uso dos computadores com 

acesso à internet mas os funcionários do setor são flexíveis: ao não haver outro 

usuário desejando usar o computador, o funcionário permite a extensão do tempo. 

Porém, são reduzidos os números de computadores com acesso à internet na BPE 

e não há uma explicação clara para isso. Um frequentador afirmou que os 

computadores espalhados pela biblioteca que estão desligados foram comprados 

sem uma peça que permite a conexão à internet wifi, impossibilitando o uso. A 

afirmação não foi confirmada pelos funcionários. 
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Figura 29: avaliação do quesito Café, da questão 7. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

O quesito café foi o mais conflitante porque foi o menos avaliado: 96 pessoas 

não avaliaram o café da BPE porque nunca o utilizaram ou não saberiam avaliar. Os 

frequentadores que quiseram comentar o motivo de não avaliar o café queixaram-se 

dos altos valores empregados em um dos itens básicos da hospitalidade, o 

alimentar, dentro de uma biblioteca pública. Alguns frequentadores chegaram a 

perguntar se havia um café lá por desconhecerem o espaço que fica no subsolo da 

biblioteca. 

Esse desconhecimento ou rejeição ao café obriga os frequentadores a sairem 

da biblioteca e procurarem um local para comer nas proximidades, principalmente no 

comércio popular do SAARA.  

 

Figura 30: nuvem de palavras sobre a percepção dos frequentadores da BPE. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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refletisse sobre os demais frequentadores que usavam aquele espaço. Tratando-se 

de uma pergunta aberta, foi preferível utilizar o recurso de nuvem de palavras a fim 

de destacar as palavras e expressões mais recorrentes nas respostas, sem a 

preocupação com a quantificação. A figura 30 representa a nuvem de palavras da 

presente questão. 

Usuários apontaram o perfil tradicional de frequentador de qualquer biblioteca 

como ‘estudantes’, ‘trabalhadores’ e ‘pesquisadores’. Contudo, a predominância do 

‘diversificado’ é visível.  

A pergunta estimula o respondente a pensar não só em si mas também no 

outro que está ali próximo, dentro da biblioteca. Algumas pessoas preferiram não 

responder a pergunta por parecerem preconceituosas ou se fazerem entender 

erradamente, visto a predominância do ‘sem opinião’ na nuvem. Contudo, muitos 

usuários foram diretos e responderam ‘moradores de rua’ como uma percepção dos 

frequentadores. 

A questão 8 foi propositalmente posicionada antes das perguntas focadas em 

turismo. A autora, em suas observações sobre o objeto de estudo13, reparou na 

quantidade de pessoas em situação de rua ou que nada faziam na biblioteca e 

desejou levantar o questionamento no respondente para saber se a o perfil traçado 

por ele sobre o frequentador seria um empecilho ao turismo local. Somente um 

respondente dentre os 155 que responderam ao formulário fez a relação que os 

próprios frequentadores poderiam atrapalhar uma visitação turística na BPE. 

Após levar o frequentador a refletir sobre todos os serviços da biblioteca e 

seus frequentadores, o frequentador foi levado a refletir sobre o turismo apropriando-

se do espaço. A pergunta seguinte foi se o frequentador achava que a Biblioteca 

Parque Estadual seria um atrativo turístico da cidade. 

Tratando-se de uma pergunta aberta, as respostas dos usuários foram 

separadas em cinco categorias para melhor compreensão dos motivos de considerá-

la ou não um atrativo: Estudo/Pesquisa (foco em estudo e pesquisa); Leitura (foco 

em leitura local); Lazer (foco na programação e atividades culturais); Acesso à 

                                                           
13

 A autora, ao escolher o tema de trabalho de conclusão de curso, iniciou um trabalho de observação 
dos frequentadores, funcionários e atividades.  
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Internet (foco na internet wifi ou nos computadores) e; Arquitetura/Infraestrutura 

(foco no edifício em si e na estrutura sustentável). 

A fim de elaborar duas nuvens de palavras para compreender as respostas 

dos usuários sobre o atrativo, as respostas ‘sim’ e ‘não’ foram separadas. Dos 155 

respondentes, 130 acreditam que a Biblioteca Parque Estadual é um atrativo 

turístico da cidade, 21 acreditam que não é um atrativo turístico e três declararam 

depende e um não soube responder. 

 

Figura 31: nuvem de palavras sobre a percepção positiva dos frequentadores da BPE 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Para os 84% dos respondentes que crêem que a BPE seja um atrativo 

turístico, os principais fatores que contribuem são a própria arquitetura do prédio, as 

características sustentáveis do edifício, os serviços prestados e a programação 

cultural.  

A imagem visual da biblioteca é limpa e atrativa, facilmente mapeável em 

mente e oferece conforto e bem-estar, como Grinover (2006) afirma caracterizar 

como hospitaleira. O edifício foi remodelado após seu fechamento, em 2008. Com a 

remodelação, trouxe novas formas e cores que, mesmo ao passar por uma avenida 

movimentada como a Presidente Vargas, é difícil não percebê-la e não se interessar 

pelo que acontece. 

O viés sustentável e educação ambiental enfatizados pelos funcionários é 

uma questão discutida nos dias de hoje. 

Os serviços prestados à população como o balcão cidadão no edifício anexo, 

e a programação cultural (peças de teatro, workshops, palestras, exposições, 

contação de história) contribuem para avaliação da BPE como um atrativo turístico. 

Segundo os usuários, seriam facilidades que turistas também poderiam se apropriar 

juntamente do frequentador.  
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Figura 32: nuvem de palavras sobre a percepção negativa dos frequentadores da BPE. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Entretanto para as 21 pessoas (13%) que alegaram não achar a biblioteca 

um atrativo turístico, a categoria Estudo/Pesquisa, principal função da biblioteca, 

seria atrapalhada com o fluxo de turistas. Alguns frequentadores relataram 

preocupação quanto à circulação de pessoas que é naturalmente elevada, 

atrapalhando a rotina de estudos. Ou a atração de turistas poderia afugentar os 

frequentadores assíduos pois o novo perfil de frequentador poderia intimidá-los. 

O interessante das respostas negativas é a presença também da categoria 

Lazer, presente nas respostas positivas. Ao mesmo tempo que os turistas poderiam 

se apropriar das atividades culturais, para os respondentes que não vêem como boa 

ideia a BPE ser um atrativo, acreditam que as próprias atividades culturais atrariam 

mais pessoas. Mais uma vez a preocupação com a alteração da rotina local. 

Os três respondentes que responderam ‘depende’ não foram encontradas 

respostas que as justificassem. 

A seguir, a pergunta sobre a possibilidade de haver ou não um Centro de 

Informações Turísticas (CIT) dentro da Biblioteca Parque Estadual trouxe mais 

discussões sobre o fluxo de pessoas internamente. Para 86% dos frequentadores 

que responderam a pesquisa, alegaram ser interessante oferecer um CIT. Alguns 

frequentadores fizeram ligação com o entorno histórico e seria interessante que os 

turistas pudessem ter maiores informações das redondezas. Para os 20 

respondentes (13%) que não acharam interessante, a alegação vem, mais uma vez, 

da possibilidade de aumento de fluxo de pessoas circulando na biblioteca, 

atrapalhando sua rotina. Somente um usuário não soube responder.  
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Figura 33: relação entre a BPE ser um atrativo turístico e o grau de instrução do frequentador. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Na figura 33 é possível verificar que os usuários com grau de instrução mais 

elevado são os mais propícios a enxergar a BPE como um atrativo turístico. O único 

frequentador que declarou-se na alfabetização teve seu formulário aplicado pela 

autora. Ao indagá-lo dos motivos de não acreditar que a biblioteca fosse um atrativo 

turístico, o frequentador afirmou não haver nada de interessante para um estrangeiro 

ir até lá. Contudo, o frequentador estava a folhear um livro de cinema, em inglês, 

com várias imagens de filmes renomados do cinema. A autora indagou que o 

estrangeiro poderia ter acesso ao livro que ele estava a folhear. O frequentador 

disse que teria mais gente para ver o mesmo livro, finalizando. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Considera a BPE atrativo
turístico

Não considera a BPE atrativo
turístico

Alfabetização

Ensino fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo

Ensino médio
incompleto

Ensino médio
completo

Ensino superior
incompleto

Ensino superior
completo

Pós
graduação/mestrad
o/doutorado



84 

 

 

 

 

Figura 34: relação entre a BPE oferecer um CIT e o grau de instrução do frequentador. 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Nos mesmos moldes que na figura 33, a figura 34 traz a relação da 

biblioteca oferecer um CIT e o grau de instrução do respondente. É possível verificar 

que as pessoas com grau de instrução mais elevado acreditam mais na eficiência de 

se oferecer um Centro de Informações Turísticas na biblioteca do que as pessoas 

com escolaridade até o ensino médio. Fatores como custo de manutenção e fluxo de 

pessoas foram retomados pelos respondentes como possíveis empecilhos à rotina 

da BPE. 
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O Atrativo Turístico BPE Importância do CIT 

 É interessante 

oferecer um CIT 

Não é interessante 

oferecer um CIT 

Considera a BPE atrativo 

turístico 

79% 7% 

Não considera a BPE 

atrativo turístico 

7% 7% 

 
Figura 35: relação entre a BPE ser um atrativo turístico e oferecer um CIT. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

Para todas as pessoas que vêem a BPE como um atrativo turístico da cidade 

do Rio, 79% delas acreditam ser interessante oferecer um CIT. Esse dado reflete a 

importância do cidadão em considerar o CIT como ferramenta básica de assistência 

ao turista em um atrativo turístico.  

Os frequentadores mais assíduos (todos aqueles que responderam frequentar 

a BPE mais de 7 vezes ao mês) alegaram considerar a BPE um atrativo turístico e 

consideram interessante oferecer um CIT aos turistas dentro da biblioteca: 87% dos 

usuários assíduos. Isso reflete uma indiferença dos frequentadores mais presentes 

se haverá ou não aumento do fluxo de pessoas na biblioteca ou se o possível 

aumento do fluxo atrapalharia a rotina local. A atividade turística é vista 

positivamente pelo público assíduo.  

A pergunta fechada 11 propiciou a chance do frequentador atribuir uma nota 

geral de 1 a 5 à BPE, sendo 1 péssimo e 5 excelente. Para 65% dos respondentes, 

a Biblioteca Parque Estadual é merecedora da nota máxima e 31%, da nota 4, muito 

bom. 3% dos respondentes atribuiram nota 3 e somente 1% atribuiu nota 2. Não 

foram registradas nota 1 para a BPE.  

Trazendo uma relação com o entorno da Biblioteca Parque Estadual, a 

questão 12 perguntou ao frequentador se ele havia visitado algum outro atrativo 

cultural ou histórico do Centro do Rio naquele mesmo dia. 51% dos respondentes 

declararam que não visitaram e não pretendiam visitar nenhum outro atrativo 

naquele dia. Isso reflete duas situações que foram afirmadas por usuários: a BPE 

era o objetivo final de visita ao Centro do Rio, para estudo, pesquisa ou qualquer 

outro serviços ali oferecido e; a BPE tornou-se um espaço de convivência para 
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aqueles que desejam relaxar, descansar ou passar o tempo da vida corrida da 

região. 

Em seguida, o comércio popular do SAARA aparece com 18% dos usuários 

afirmando que visitariam ou visitaram naquele dia, o Campo de Santana com 14% e 

o CCBB com 12%. Muitas igrejas do entorno foram citadas, no total de 9% dos 

respondentes (ver Apêndice D).  

O SAARA e Campo de Santana não aparecem como dados inesperados por 

causa da proximidade com a biblioteca. Alguns frequentadores revelaram que 

visitaram o Centro Cultural Banco do Brasil pela manhã, sabendo que o atrativo 

cultural abre às 9h00. O objetivo é passar o tempo em alguma exposição ou na 

própria biblioteca do atrativo até a hora de abertura da BPE, às 11h00. Contudo, a 

preferência pela Biblioteca Parque Estadual é nítida comparada ao CCBB – alguns 

frequentadores relataram que a burocracia para se entrar na biblioteca do CCBB e o 

excesso de silêncio inibe a permanência e até mesmo a ida ao atrativo. Houve 

também relatos em comparação à Biblioteca Nacional e a burocracia em acessá-la, 

favorecendo a BPE. 

O ar condicionado também foi um fator de escolha pela BPE na comparação 

com a biblioteca do CCBB. A temperatura dentro da sala de leitura desta é muito 

baixa e provoca um desconforto ao estudar por longo período.  A arquitetura da BPE 

favorece nesse quesito do ar condicionado. O átrio principal da BPE é muito grande 

com pé direito muito elevado. O resfriamento do prédio é favorecido pelas janelas 

temperadas que auxiliam na manutenção da temperatura interna, independente da 

temperatura externa.  

 

 

3.2 ENTREVISTA COM A COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

 

A entrevista fora realizada com a ex-coordenadora do programa de Educação, 

Sra. Mara Pereira dos Santos. Ela é formada em Produção Cultural pela 

Universidade Federal Fluminense e coordenava a equipe de cinco funcionários 

desenvolvendo projetos educativos na Biblioteca Infantil e por outros espaços dentro 
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da BPE. Recentemente ela se afastou das atividades na BPE por questões 

pessoais.  

Para agendamento da entrevista foi solicitado pessoalmente e via e-mail o 

contato de um supervisor, coordenador ou diretor para conversar sobre a biblioteca, 

as atividades nela desempenhadas e sobre alguns resultados da pesquisa. Era de 

interesse da presente autora verificar se os dados obtidos seriam uma surpresa ao 

gestor ou algo já esperado. A entrevista foi agendada para a manhã do dia 15 de 

dezembro de 2015 e a coordenadora aceitou gentilmente.  

A entrevista semi-estruturada não segue um modelo rígido de entrevista. Visa 

um diálogo em torno de perguntas flexíveis entre entrevistador e entrevistado. A 

entrevista aconteceu nesses moldes. A transcrição de toda a entrevista pode ser 

acessada no Apêndice F do presente trabalho. 

A presente autora iniciou afirmando que a entrevista era com fins acadêmicos, 

tendo a concordância por parte da entrevista do uso dos dados coletados para a 

composição desta monografia (ver Apêndice B – Termo de Autorização da 

Entrevista). 

A entrevistadora começou as perguntas buscando compreender qual era o 

perfil de frequentador que a BPE recebe. Mara afirmou o que muitos frequentadores 

relataram na questão 8 do formulário: o público da biblioteca é diversificado. Foram 

destacados o público de uma biblioteca tradicional, como estudantes e 

pesquisadores, mas Mara frisou também a presença de crianças e adolescente: 

“Tem adolescentes que vêm sempre, nem exatamente pra ler, às vezes é pra tá no 

computador, pra encontrar com os amigos. É muito diversificado”.  

A ex-coordenadora também mencionou o público de outras localidades, 

destacando as visitas de escolas da região metropolitana, como Niterói. Aos finais 

de semana o “[...] público misturado assim, tem um público que é do entorno, um 

público que é de várias regiões” afirmou Mara.  

Os motivos pelos quais os frequentadores desejam se apropriar do espaço 

seriam “[...] pela programação, pelo acervo, pelos espaços e pelas pessoas”. Mara 

acredita que um público atrai o outro, aumentando o sentimento de pertencimento 

pela biblioteca. “[...] tem o desejo de estar aqui, de ficar aqui.” 



88 

 

 

 

“[...] que antes da reforma, muita gente acessava (a biblioteca), mas ela era 

um espaço que não era muitas vezes convidativo [...]”.  Apesar da remodelação do 

edifício, em 2014, a ex-coordenadora afirmou que a antiga biblioteca já tinha os 

moldes atuais de atração de público. “[...] já tinha uma programação, já tinha espaço 

de convivência [...]”.  

Sobre a revisão do papel da biblioteca na BPE, a ex-coordenadora destacou 

os exemplos dos parques bibliotecas (projeto colombiano que inspirou as bibliotecas 

parque no estado do Rio de Janeiro): “[...] a ideia é que seja um lugar de 

convivência, que seja um lugar de estudo, de pesquisa, mas também de encontro, 

de programação cultural.” Exatamente o que Ortiz Jiménez (2014) afirma encontrar 

nos parque bibliotecas colombianos: “[...] Não são lugares para consultar livros, mas 

que se convertem em importantes centros sociais nos quais ocorrem diversas 

atividades lúdicas e culturais” (ORTIZ JIMÉNEZ, 2014, [s.p.])14.  

Apesar da função cultural, a biblioteca não é vista como um centro cultural 

com biblioteca, como o Centro Cultural Banco do Brasil. Mara afirma que a biblioteca 

permanece com as funções de biblioteca mas com atividades culturais regulares. O 

acesso ao acervo da biblioteca permite um trabalho educativo diferenciado dos 

centros culturais e as mediações e atividades culturais desempenhadas tem o 

suporte desse acervo. 

Não diferente da maioria dos frequentadores, o programa de Educação da 

biblioteca não enxerga o turismo de forma negativa. Contudo, Mara destacou a 

localização da BPE como motivo de atração de turistas. 

 

Essa aqui é uma biblioteca que ela ta no Centro do Rio de Janeiro, e ela ta 
próxima de outros espaços culturais. Então a tendência de vir turistas nela é 
muito maior, então não, não tem é, pelo tamanho, pela proporção dela, 
divulgação, a localização dela, a relação com outros espaços, ela, eu acho 
que ela tem um viés turístico também. 
 

O turista pode se interessar em visitar a biblioteca com o objetivo da 

pesquisa, ou utilizar como local de trânsito ou de estar, ou participar das atividades 

culturais, como destacado por Mara as peças de teatro. Ou por simplesmente 

acreditar que bibliotecas também são atrativos turísticos e devem ser visitadas. 

                                                           
14

 Texto original de Ortiz Jiménez (2014, [s.p.]): “[...] Pues no son lugares exclusivos para consultar 
libros, sino que se convierten en importantes centros sociales en los cuales concurren diversas 
actividades lúdicas y culturales.” 
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Apesar da BPE não oferecer um Centro de Informações Turísticas, a ex-

coordenadora acredita que o balcão de Informações ao Cidadão também poderia 

atender aos turistas.  

 

Porque ali é um espaço de divulgação, é um espaço onde cê pode obter 
informações né, sobre a biblioteca, a programação toda, mas também sobre 
alguma coisa do entorno, então na verdade eu acho que ele também atende 
ao turista. 
 

Todavia, com o corte de verbas e a inviabilidade destacada por uma 

funcionária do balcão em receber o material turístico impresso, o turista pode não 

ser atendido pelos mesmos fins que um CIT poderia propor: oferecer informações 

turísticas. Mara também destacou sua dúvida se o balcão seria facilmente 

identificado pelo turista como um local de informações gerais, apesar do turista 

também ser um cidadão. 

Mara, contudo, enxerga contradição na questão de oferecer um CIT pois 

pareceria que só turista teria acesso, indo contra os princípios de acessibilidade 

intangível da biblioteca, em que todos tem o livre acesso à biblioteca. A ex-

coordenadora refletiu na proposta de revisão do nome para que o frequentador e 

turistas pudessem acessar aquele mesmo espaço com objetivos distintos. 

Ao longo da coordenação da Mara Pereira dos Santos à frente do programa 

de Educação da Biblioteca Parque Estadual, desde setembro de 2014, as Visitas 

Institucionais são agendadas. Caso algum grupo chegue sem avisar, segundo ela, a 

equipe propõe uma breve introdução sobre a biblioteca.  

 

Então a gente não pode ficar atendendo todo mundo que chega, até porque 
é uma equipe pequena que a gente tem, tem os momentos de pesquisa, de 
planejamento de organização, de avaliação... então não dá pra ficar alguém 
disponível o tempo todo pra fazer visitas de uma hora, visitas longas. Então 
se chega um grupo sem avisar a gente faz uma apresentação breve, né? E 
a pessoa explica os espaços, conversa um pouco e a pessoa, e o grupo 
percorre a biblioteca. Mas a gente da uma prioridade ao agendamento pra 
fazer um planejamento da visita, pra poder fazer a preparação, preparar 
material, preparar atividade, pra não ficar fazendo só visita... por que se não 
vira meramente uma visita guiada, aí não tem sentido ser um programa de 
educação fazendo. Você pode ter guias de turismo fazendo, entendeu? 

 

O objetivo do programa de Educação não é oferecer visitas regulares e 

guiadas, mas sim visitas que tenham cunho educacional, mediadas e sejam 

previamente planejadas. Além disso, por mais que a biblioteca tenha viés turístico, 
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como Mara destacou, não é possível atender ao público turístico, que visita a 

biblioteca espontaneamente, porque não há equipe para atender essa demanda. 

Ao questionar sobre o interesse em aumentar o número de visitas 

espontâneas, nos moldes da Visita Verde (que acontecem uma vez por semana, em 

um único horário até fevereiro de 2016), a resposta foi mais uma vez o número da 

equipe. “A gente teria que aumentar a equipe, e não tem previsão nenhuma, pelo 

contrário, pela crise que cê ta acompanhando...”. Também foi afirmado que a visita 

não tem muita procura. De fato, quando a autora realizou a Visita Verde, foi a única 

presente. 

Trazendo os resultados da pesquisa com os frequentadores da Biblioteca 

Parque Estadual, Mara afirmou que o expressivo número de 84% usuários que 

enxergam a biblioteca como atrativo turístico deve-se a relação que é feita da BPE 

com outros espaços culturais da cidade. Sobretudo a programação cultural. 

Sabendo-se que a BPE é um equipamente cultural, “[...] então de alguma forma 

deve tá em roteiros, né?”. De fato, em outubro de 2014, a BPE apareceu com 

destaque no Guia do Rio, revista publicada mensalmente pela Empresa de Turismo 

do Município do Rio de Janeiro (Riotur) e distribuida em CITs espalhadas pela 

cidade e nos hotéis. 

Sobre a avaliação positiva em relação à hospitalidade dos funcionários, a 

resposta dos respondentes sobre o quesito aparece na fala da ex-coordenadora: os 

funcionários estão dispostos a ajudar, colaborar, pesquisar, acolher. Afirmou que os 

funcionários são treinados ao como receber e passar informações e que há um setor 

específico de atendimento, contudo a autora não obteve retorno do contato.  

Por e-mail fora solicitado o organograma e a quantidade de funcionários da 

BPE com o intuito de se entender o funcionamento da biblioteca. Porém o pedido foi 

negado pelos superiores de Mara. 

A ex-coordenadora acredita que a avaliação tão positiva da BPE seja por toda 

a estrutura, serviços, programação oferecidos e a limpeza como fatores que 

proporcionam a percepção de um ambiente agradável. Também foi destaque as 

possibilidades do ócio na BPE que são atrativos ao público. 
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Acredita-se que  turismo não é visto com maus olhos pelos frequentadores da 

BPE ou pela ex-coordenadora do programa de Educação. Entretanto, há ressalvas 

para a presença turística na biblioteca.  

Os frequentadores crêem no potencial turístico da biblioteca, acreditando que 

ela seja um atrativo turístico da cidade destacando a hospitalidade dos funcionários 

e localização centralizada como fatores positivos da biblioteca. Entretanto, receiam 

na quebra da rotina de estudo com o aumento de fluxo de pessoas nas 

dependências.  

O programa de Educação não apresenta um quadro de funcionários suficiente 

que possa atender ao aumento de demanda que a regularização de visitas 

espontâneas poderia acarretar. A introdução de um CIT seria bem-vindo porém não 

com essa nomenclatura. A ex-coordenadora refletiu que esse nome (Centro de 

Informações Turísticas) poderia afastar o público frequente da biblioteca – sabendo-

se que eles não são turistas, mas sim residentes. Porém, acredita-se no potencial 

turístico da biblioteca por ser um equipamento cultural reconhecido da cidade e a 

programação cultural e os espaços são atrativos por si só. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como finalidade analisar o potencial turístico da 

Biblioteca Parque Estadual, tendo como base os resultados da pesquisa com 

frequentadores e com a entrevista semi-estruturada com a coordenação do 

programa de Educação da biblioteca. 

O levantamento bibliográfico e documental desenvolvido para elaboração do 

primeiro capítulo buscou trazer as relações entre turismo e hospitalidade com a 

biblioteca, trazendo uma breve introdução às origens da biblioteca até aos modelos 

que apresentam visitação turística regular, cumprindo com o primeiro objetivo 

específico. 

O levantamento detalhado da história até a atual Biblioteca Parque Estadual, 

apontando os espaços e serviços e as características identificadas de turismo 

cultural e hospitalidade para considerá-la um atrativo cultural fez cumprir o segundo 

objetivo específico. 

O terceiro e último objetivo específico foi cumprido a partir da análise da 

pesquisa feita com os frequentadores da BPE e a análise da entrevista feita com a 

ex-coordenadora do programa de Educação, com o propósito de descobrir o 

potencial turístico da biblioteca. 

Não houve maiores dificuldades na aplicação dos formulários com os 

frequentadores da biblioteca. Uma preocupação da pesquisadora era a abordagem 

ao público, esperando que muitos se recusariam a responder, tratando-se de um 

ambiente de estudo. Entretanto, os usuários foram solícitos e foram muito além do 

proposto, trazendo as percepções pessoais da biblioteca, com muita sinceridade e 

carinho por um local que muitos passam o dia inteiro nele. 

Os contatos via e-mail com os funcionários da biblioteca não foram tão 

satisfatórios quanto pessoalmente. Via e-mail, a impressão era de pouca 

cordialidade, indicando até rispidez. Contudo, os funcionários na biblioteca são muito 

gentis e desejam sempre ajudar no que for necessário. 

Baseando-se na questão problema do trabalho “de que maneira a Biblioteca 

Parque Estadual, enquanto atrativo cultural, desperta o interesse de fluxos turísticos 

para visitações na localidade?” foi possível perceber que a BPE desperta interesse 
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turístico a partir dos conceitos de hospitalidade nela apontados, localização 

centralizada na cidade e pelos espaços e serviços nela oferecidos. Todavia, 

acreditava-se que o entorno, repleto de atrativos históricos e culturais relevantes 

fosse influenciar a visita à biblioteca. Na verdade, apontado pelos usuários da BPE, 

a biblioteca revelou-se como ponto de partida para a visitação àquela região ou o 

único objetivo de deslocamento.  

Contudo, deve-se notar o quesito da hospitalidade alimentar que não foi 

atendido na BPE e ao quesito segurança. Os frequentadores que opinaram sobre o 

café presente na biblioteca relataram sobre os altos preços praticados. O quesito 

segurança interna foi uma avaliação positiva por parte dos usuários mas deve-se 

atentar aos limites do presente trabalho. Historicamente, a região do Centro é 

conhecida por furtos e pequenos assaltos, que assustam passantes e visitantes da 

área. Dados de violência externa não foram checados. 

Portanto, conclui-se que a Biblioteca Parque Estadual apresenta 

características positivas e negativas na identificação do seu potencial turístico. 

Levando-se em conta a pergunta norteadora do trabalho e a análise das respostas 

dos frequentadores e da entrevista com a ex-coordenadora, é possível afirmar que a 

Biblioteca Parque Estadual apresenta potencialidade turística. 

É possível afirmar que esse trabalho teve valor sentimental para a autora 

pelas boas lembranças da antiga biblioteca e pelo imenso prazer em retomar ao 

espaço, remodelado e revitalizado. A autora pretende continuar os estudos para se 

aprofundar no segmento turístico, seguindo a área da hospitalidade.  

Recomenda-se para trabalhos futuros investigar se a BPE contribuiria para a 

criação de novos roteiros turísticos no Centro do Rio de Janeiro, com a renovação 

do porto da cidade e inauguração de novos atrativos culturais, como o Museu do 

Amanhã e, futuramente, o AquaRio. 

Recomenda-se à BPE que profissionais de Turismo sejam incluídos no 

quadro de funcionários visando trabalhar e discutir os aspectos positivos e negativos 

de enxergar a BPE como um produto turístico. Além disso, houvesse uma reflexão 

do programa de Educação ao incentivo ao turismo dentro da biblioteca, como 

fomentador da educação patrimonial aos jovens que circulam ou realizam as visitas 

mediadas na Biblioteca Parque Estadual.  
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Caro voluntário, 

Primeiramente agradeço a sua ajuda. Você ajudará a concluir uma etapa muito 

importante: o trabalho de conclusão de curso de uma futura bacharel em Turismo!! 

=) 

Esse treinamento busca orientar brevemente a aplicação do formulário na Biblioteca 

Parque Estadual (BPE). A seguir você encontrará informações sobre a pesquisa e 

formulário, localização, datas de aplicação, o que levar e o que receberá no dia e 

como abordar os frequentadores. Porém toda e qualquer dúvida que surgir, fique à 

vontade para entrar em contato comigo pelo telefone 98106-8054 ou 

nathalieoperti@id.uff.br. Boa leitura! 

O QUE É? 

Você aplicará um breve formulário aos frequentadores da BPE com O OBJETIVO 

DE ANALISAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA BIBLIOTECA PARQUE 

ESTADUAL entre dos dias 01 e 05 de dezembro de 2015 e todos os dados 

recolhidos serão exclusivamente utilizados com fins acadêmicos.  

Saber essas informações acima é muito importante para a sua identificação a 

qualquer pessoa que questione os motivos de você estar ali.  

ONDE? 

A BPE está localizada na Avenida Presidente Vargas, 1261, no Centro do Rio de 

Janeiro (Ver mapa de localização na próxima página). Fica entre as estações do 

metrô Central do Brasil e Presidente Vargas. A entrada principal da biblioteca é na 

própria Avenida Presidente Vargas porém há entrada também pela Rua da 

Alfândega, quase esquina com a Praça da República. 

mailto:nathalieoperti@id.uff.br
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Fonte: Google Maps, 2015. 

 

QUANDO? 

Serão dois turnos de trabalho: turno MANHÃ das 11h às 15h e turno TARDE das 

15h às 19h. Solicito que cheguem 20 minutos antes do horário previsto do seu turno 

para esclarecimento de qualquer dúvida, entrega de todo o material. 

 

O QUE LEVAR? 

 Carteirinha da faculdade; 

 Documento oficial com foto (identidade, carteira de trabalho, carteira de 

motorista ou passaporte); 

 Smartphone carregado com o app baixado GOOGLE DRIVE (se não o tiver, 

tudo bem); 

Para entrar na BPE é necessário deixar seus pertencentes nos armários e para 

pegar um deles é necessário mostrar um documento oficial com foto. 

Ao longo da pesquisa, o pesquisador deve estar com sua carteirinha da 

faculdade devidamente pendurada ao pescoço para que os funcionários da BPE 

saibam quem é você. Lembrando que eu fornecerei o crachá! 
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É desejável que o formulário seja aplicado online através do app gratuito GOOGLE 

DRIVE. A BPE oferece wi-fi gratuito a todos os usuários e através do seu 

smartphone, o formulário será rapidamente preenchido no aplicativo e enviado 

online, facilitando a coleta dos dados. Caso você não tenha um smartphone, não 

queira usá-lo ou o wifi não funcione, não se preocupe: entregarei formulários 

impressos, pranchetas e canetas para aplicação. 

Nos 20 minutos antes do início do turno, poderemos juntos baixar o app gratuito e já 

vincular à minha conta de e-mail e aplicar o formulário. Repito: não há problema se 

não puder utilizar seu smartphone. Isso não inviabiliza seu trabalho ;) 

 

O QUE RECEBEREI NO DIA? 

 Formulários impressos; 

 Caneta; 

 Prancheta; 

 Crachá a ser pendurado no pescoço com sua carteirinha de estudante; 

 Cartãozinho com meu contato. 

Caso você encontre um respondente interessado na pesquisa ou desconfiado, fique 

à vontade para entregar meu cartãozinho com o meu contato.  

 

COMO É O FORMULÁRIO? 

O formulário não é extenso. Ele foi elaborado para não incomodar os frequentadores 

da BPE nem ser evasivo. A maioria das perguntas é de questões objetivas e não 

demorará mais que cinco minutos para aplicar. No total, são 15 perguntas mais o 

tópico de sugestões e críticas. 

Ao final desse treinamento, há o formulário para você conhecer. 

 

QUEM DEVO BUSCAR PARA APLICAR O FORMULÁRIO? 

Todo e qualquer frequentador da BPE. 

A BPE é frequentada por todos os tipos de pessoas: estudantes, adolescentes, 

turistas, desempregados, travestis, moradores de rua, pesquisadores...  
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A BPE é uma biblioteca pública que recebe todo o tipo de pessoa das redondezas 

que não necessariamente vai utilizar a biblioteca como biblioteca. Muitas pessoas 

vão só carregar o celular, dormir, ver filmes e vão embora. A pesquisa levantará se o 

papel de biblioteca pública foi transformado na BPE. Então, será muito interessante 

perguntar a todo mundo, ok? 

 

COMO ABORDAR? 

 Seja sempre gentil e sorridente; 

 Identifique-se como estudante; 

 Explique rapidamente que você está aplicando um formulário bem rápido 

sobre a biblioteca e que nenhuma pergunta é pessoal; 

 Diga também que as respostas ajudarão uma estudante de turismo a se 

formar - isso comove as pessoas ;) 

 Fique à vontade de explicar o objetivo da pesquisa (saber sobre o potencial 

turístico da BPE) e de oferecer meu cartãozinho para o respondente entrar 

em contato; 

 Não insista: se a pessoa realmente não tiver interessada em ajudar, não se 

desmotive pois logo você encontrará mais pessoas que ajudarão ;)  

 

O QUE FAZER AO ACABAR O TURNO? 

Procure-me no whatsapp (98106-8054) e conversaremos sobre seu dia. 

Segue abaixo o formulário que será aplicado. Sugiro que você leia as perguntas, 

veja se há qualquer dúvida. No dia da aplicação, naqueles 20 minutinhos que pedi 

para chegar mais cedo, eu revisarei o formulário com você e tirarei suas dúvidas. 

Agradeço mais uma vez sua ajuda e você terá um lugarzinho muito especial na 

minha dedicatória =) 

Com carinho, 

Nathalie Viviane Rodrigues Operti 
Graduanda do curso de Turismo 

Matrícula: 11147022 
Universidade Federal Fluminense 

(21)98106-8054 – nathalieoperti@id.uff.br 

mailto:nathalieoperti@id.uff.br
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Potencialidade Turística da Biblioteca Parque 

Estadual 

Formulário elaborado pela aluna Nathalie Viviane Rodrigues Operti, graduanda da Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense.  

Este formulário tem por objetivo analisar o potencial turístico da Biblioteca Parque Estadual (BPE), no 

Centro do Rio de Janeiro, como forma de avaliação parcial do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna. 

Tema: Potencialidade Turística da Biblioteca Parque Estadual. 

*Obrigatório 

1 - Você mora na cidade do Rio de Janeiro? * 

o  Sim 

o  Não 

2 - Caso não seja morador da cidade do Rio de Janeiro, identifique a cidade de residência. 

 

3 - Qual foi a principal motivação desta visita à Biblioteca Parque Estadual (BPe)? * 

 

4 - É a primeira vez que visita a BPe? * 

o  Sim, é a primeira vez 

o  Não 

5 - Caso a resposta seja 'não' para a pergunta 04, com que frequência visita a BPe por mês? 

o  1 vez ao mês 

o  2 a 3 vezes 

o  4 a 6 vezes 

o  mais de 7 vezes 

6 - Quais facilidades oferecidas pela BPe você já utilizou? * 

o  Empréstimo de livros 

o  Espaço multimídia para assistir filmes 

o  Internet wifi gratuita 

o  Acesso aos computadores 

o  Café 
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o  Banheiros 

o  Espaço para ócio 

o  Espaço para leitura/ estudo 

o  Acesso a periódicos 

o  Programação cultural (palestras, workshops...) 

o  Exposições 

o  Outro:  

7 - Atribua uma nota de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 excelente, aos seguintes itens a seguir: * 

 
1 2 3 4 5 

Não sei/ 

nunca 

utilizei 

Localização       

Acessibilidade       

Banheiros       
Limpeza geral       

Café       
Acervo da 

BPe       

Facilidade de 

acesso ao 

acervo 
      

Empréstimo 

de livros       

Facilidade de 

acesso aos 

computadores 
      

Internet wifi       
Hospitalidade 

dos 

funcionários 
      

Segurança       
8 - Qual sua percepção sobre os frequentadores da BPe? * 
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9 - Em sua opinião, você avaliaria a BPe como um atrativo turístico? Por que? * 

 

10 - Você acha que seria interessante a BPe oferecer um Centro de Informações Turísticas? * 

o  Sim 

o  Não 

11 - Atribua uma nota de 1 a 5 a BPe, sendo 1 péssimo e 5 excelente. * 

 
1 2 3 4 5 

Biblioteca 

Parque 

Estadual 
     

12 - Além da BPe na presente data, quais outros atrativos no Centro do Rio também foram 

ou serão visitados? * 

o  SAARA 

o  Campo de Santana 

o  Igreja de São Jorge 

o  Centro Cultural da Light 

o  Arquivo Nacional 

o  Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro 

o  Igreja da Candelária 

o  CCBB 

o  Mosteiro de São Bento 

o  Cinelândia 

o  Museu Nacional de Belas Artes 

o  Biblioteca Nacional 

o  Museu Histórico Nacional 

o  Theatro Municipal 

o  Outro:  
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13 - Quantos livros você lê ao ano? * 

o  Não gosto de ler. 

o  1 a 5 

o  6 a 10 

o  +10 livros 

14 - Qual seu grau de instrução? * 

o  Alfabetização 

o  Ensino fundamental incompleto 

o  Ensino fundamental completo 

o  Ensino médio incompleto 

o  Ensino médio completo 

o  Ensino superior incompleto 

o  Ensino superior completo 

o  Mestrado incompleto 

o  Mestrado completo 

o  Doutorado incompleto 

o  Doutorado completo 

o  Pós-doutorado incompleto 

o  Pós-doutorado completo 

o  Outro:  

15 - Identifique sua faixa etária: * 

o  até 18 anos 

o  de 19 a 25 anos 

o  de 26 a 35 anos 

o  de 36 a 49 anos 

o  Acima de 50 anos 

Sugestões, críticas e elogios à BPe 
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APÊNDICE D – GRÁFICOS E TABELAS  
 

Biblioteca Nacional 3% 

 Campo de Santana 14% 

 Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro 1% 

 CCBB 12% 

 Centro Municipal de arte helio 1% 

 Cinelândia 2% 

 Feira do Lavradio 1% 

 Igreja da Candelária 3% 

 Igreja de Nossa Senhora do Rosario 1% 

 Igreja de Santanna 1% 

 Igreja de São Jorge 2% 

 Museu Nacional de Belas Artes 1% 

 Praca Maua 1% 

 Real Gabinete Portugues 1% 

UFRJ 2% 

Casa do Marechal Deodoro 1% 

Centro Cultural da Light 1% 

Comercio Popular da Uruguaiana 1% 

IFCS 1% 

MAR 2% 

Mosteiro de Santo Antonio 1% 

Museu da Praça Mauá 1% 

Nenhum 51% 

Palacio do Catete 1% 

Parque Lage 1% 

SAARA 18% 

Santos Dumont 1% 

Teleférico da Providência 1% 

 
Figura 36: porcentagem de atrativos históricos e culturais visitados pelos frequentadores da BPE. 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  
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APÊNDICE E – GUIA DE PERGUNTAS APLICADA NA ENTREVISTA COM A  

ENTÃO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DA BPE NO DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

1. Nome completo, cargo ocupado na Biblioteca Parque Estadual (BPE) e função 

desempenhada.  

2. Quais sao os projetos desenvolvidos pelo educativo na BPE? 

3. Qual o perfil do frequentador da BPE? Quantos visitantes vocês recebem 

diariamente? 

4. Como o educativo atrai o publico das redondezas da biblioteca? 

5. Em sua opinião, você acha que o papel da biblioteca publica foi revisto na BPE? 

6. Na sua opinião, a BPE é uma biblioteca com atividades culturais ou um centro 

cultural com uma biblioteca? 

7. De que forma o educativo enxerga o turismo na BPE: positivo ou negativo? 

8. No inicio das atividades da BPE, em 2014, no edifício anexo havia um Centro de 

Informações Turísticas que hoje funciona um balcão de informações aos cidadãos. 

Essa informação procede? Por que o CIT foi fechado? É de interesse da biblioteca 

retornar com esse CIT?  

9. Atualmente ha duas visitas guiadas na BPE: a visita institucional e a visita 

institucional com a visita ao telhado verde, a visita verde. Ate o recente fechamento 

da biblioteca, era necessário fazer um agendamento prévio para essas visitas, 

contudo anteriormente haviam visitas espontâneas, com formação de grupos 

espontâneos nos horários disponíveis diariamente, assim como é realizado na 

Biblioteca Nacional. Por que essas visitas sem agendamento acabaram? Ha 

interesse da BPE em retornar com essas visitas espontâneas atendendo ao publico 

passante? 

10. No formulário aplicado aos frequentadores da BPE entre os dias 01 e 05 de 

dezembro de 2015, as perguntas vinham dispostas de forma a levar o usuário da 

biblioteca a refletir sobre as facilidades da biblioteca e vantagens e desvantagens do 

entorno. Aproximadamente 80% dos frequentadores apontaram a BPE como um 

atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro. Na sua opiniao, por que os usuarios 

enxergam a BPE como um atrativo turístico? 
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11. O segundo quesito melhor classificado pelos respondentes dos formulários em 

relação às facilidades da Biblioteca foi a hospitalidade dos funcionários (o primeiro 

quesito foi limpeza geral). A que você atribui essa avaliação positiva dos 

funcionários?  

12. Sobre a avaliação geral dos usuários da BPE, 95% dos respondentes atribuíram 

nota 4 ou 5 à BPE. A que você atribui essa avaliação positiva à BPE?  
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM UMA GESTORA DA BPE – COORDENADORA 

DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MARA PEREIRA DOS SANTOS – REALIZADA 

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015.15 

 

Mara: Como é que cê ta de tempo, como é que cê ta pensando? 

Nathalie: Não, eu tô tranquila de tempo, então ta, já comecei a gravar, então só pra 

lembrar essa entrevista é só com fins acadêmicos, ta? A minha pesquisa é sobre a 

Potencialidade Turística da Biblioteca Parque Estadual é, então eu vou fazer 

algumas perguntas pra você sobre a biblioteca, fazer uma ligação, um link com o 

turismo e você vai me dar as suas impressões enfim, o que você me der, puder me 

passar. 

Mara: Ta bom. 

Nathalie: Primeiramente preciso saber seu nome completo, o cargo que você ocupa 

e a função aqui na biblioteca. 

Mara: Ta. É, Mara Pereira dos Santos, eu sou coordenadora do programa de 

educação, então a minha função é gerenciar, gerenciar não, coordenar a equipe de 

educadores que hoje são cinco educadores. Então nós desenvolvemos ações com o 

público de escolas, de ONGs e também com o público em geral, com universidades, 

também professores... e com o público em geral da biblioteca. Então nós realizamos 

visitas, realizamos contações de histórias, leituras né, várias ações que são dentro 

da biblioteca infantil ou em outros espaços da biblioteca. 

Nathalie: Ta. E qual você acha que é o perfil do...do frequentador, hoje da Biblioteca 

Parque? 

Mara: Olha, é muito diversificado, né. Cê tem desde crianças, mães que vêm com os 

bebês, crianças bem pequenas, até crianças maiores, adolescentes, adultos. 

Adolescentes que vêm com a família, muitos adolescentes que vêm sozinhos. Esses 

adolescentes que vêm sozinhos acho até que deu uma diminuída agora pro final do 

ano. Mas vem muito universitário pesquisar, muitas pessoas que estão estudando 

pra concurso, professores... Vem muita população em situação de rua, é muita gente 

que vem frequentar ou pra ler, ou pra ver filmes ou simplesmente para estar no 

                                                           
15

 A transcrição foi feita pela autora respeitando as falas da entrevistada e da própria entrevistadora, 
inclusive os momentos de pausa, erros de concordância e gramática.  
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espaço da biblioteca. Então é muito diversificado, isso assim, de várias idades. Tem 

adolescentes que vêm sempre nem exatamente pra ler, às vezes é pra ta no 

computador, pra encontrar com os amigos. É muito diversificado. 

Nathalie: E você sabe me dizer a média de visitantes diários que vocês têm? 

Mara: Ah, às vezes dois mil, geralmente tem sido dois mil e pouco os visitantes; dois 

mil e cem, dois mil e duzentos, dois mil e trezentos, por aí. 

Nathalie: É... hoje o educativo qual, qual seria o...não o carro chefe, mas a... , como 

se fosse o carro chefe para fazer uma atração do público das redondezas aqui da.. 

Mara: Pra fazer o que do público? 

Nathalie: O carro chefe, como se fosse o projeto principal do educativo hoje pra 

poder trazer o público ao redor da biblioteca? 

Mara: Olha, não, não, não sei se tem, não vejo como tendo uma ação... tem uma 

ação que é de grupo continuado com escola, que ela vai atuar no entorno, mas não 

necessariamente com quem mora no entorno. Tem pessoas desse, desse, dessas ... 

desse projeto que moram no entorno, mas principalmente elas estudam no entorno 

que são os grupos continuados, são os projetos continuados. Então são parcerias 

que a gente faz com escolas, a gente fez é, uma com o CREJA, que é a central do 

EJA que tem aqui no SAARA. Uma com a escola Rivadavia Correa que é aqui em 

frente. Então nós fizemos uma, uma parceria que teve uma atuação nossa lá na, nas 

escolas e uma vinda desses alunos aqui. Então a maioria das ações foi aqui. E... 

foram duas ações de fortalecimento de vínculo, de fazer com que essas pessoas 

tenham envolvimento,  é maior com a biblioteca, que reconheçam a biblioteca como 

um lugar de pesquisa, um lugar de, de encontro, de lazer, de programação cultural. 

Enfim, foram duas ações potentes nesse ano, mas é, muitas pessoas que estudam 

no no, CREJA e na Rivadavia moram no entorno. Mas esse entorno também se 

amplia né, nem todo mundo mora aqui tão perto, mas muita gente mora, agora tem 

outras ações, como as ações...as ações com as escolas de um modo geral trazem 

pessoas que moram no entorno e pessoas de muito longe. Então vem pessoas que 

moram na Lapa, que estudam em escolas aqui próximas do Centro, Lapa até a Zona 

Sul mais próxima, Glória, Catete, mas tem também muita gente que vem da Baixada 

Fluminense, Zona Note, Zona Oeste, Niterói, vem muita escola de Niterói. Então, é, 

as...hoje o andamento de escolas ele não tem uma ênfase só no entorno, ele é 
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aberto. As ações de finais de semana, elas também têm um caráter de público 

misturado assim, tem um público que é do entorno, um público que é de várias 

regiões. Eu acho que a ação que tem mais um foco no entorno é do grupo 

continuado que, que é essa que aconteceu com as escolas nesse ano com o CREJA 

e com a Rivadavia Correa. Que as outras elas têm, uma abertura pra qualquer 

público né? Elas atingem o entorno, mas também atingem outras partes da cidade e 

outras cidades. 

Nathalie: E você hoje, qual a sua opinião, em sua opinião você acha que o papel da 

biblioteca pública foi revisto com a Biblioteca Parque Estadual? 

Mara: Sim, foi revisto, foi revisto sim. É essa, esse projeto da Biblioteca Parque, ele 

é um projeto que de repente você já sabe, pelas outras entrevistas que você fez. Ele 

é um projeto que ele é inspirado nas bibliotecas da Colômbia. Então tem bibliotecas 

em Medellín, Bogotá é, em Bogotá a gente tem Bibliorede, em Medellín a gente tem 

é ... a...as bibliotecas do Confinalco que é um, um programa de incentivo é um, 

como se fosse uma agencia de fomento né, lá na Colômbia e, esses dois é... como 

que eu posso dizer, essas duas redes de bibliotecas, elas na verdade têm, elas, 

elas, elas se chamam Parque Biblioteca. Tem biblioteca de bairro, menores, tem 

bibliotecas mais tradicionais e tem os parques bibliotecas que são parques que têm 

biblioteca. Então quando veio a ideia de Biblioteca Parque é trazer uma referência 

da Colômbia, só que na Colômbia esse nome ele ta associado a bibliotecas que 

estão dentro de parques. E que a ideia é que seja um lugar de convivência, que seja 

um lugar de estudo, de pesquisa, mas também de encontro, de programação 

cultural. A Biblioteca é, é, é... traz uma visão menos convencional de biblioteca. É, 

muitos lugares que cê vai visitar, até o próprio Rio de Janeiro, outros estados né, 

pelo Brasil você vê se tem sempre bibliotecas, mas geralmente elas são muito 

focadas ali na pesquisa. Tem exposições de livros como tem aqui, tem uma 

programação de contação de histórias, tem às vezes uns cursos, umas 

programações de leituras, mas aqui isso tem uma ênfase maior. Ao meu ver, é, essa 

visão de biblioteca de uma forma mais ampliada por mais que você não encontre 

muito no Brasil né, você tem no Rio quatro, você tem em São Paulo por mais que 

você não encontre muito é, ela não é uma coisa que pareça que é atual, parece que 

é muito recente. A própria concepção de biblioteca do Darcy Ribeiro já trazia essa 
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visão que é, era essa mesma biblioteca aqui com uma outra, um outro design, seria 

assim antes da reforma. Então já tinha curso, já tinha uma programação, já tinha 

espaço de convivência, já tinha tudo isso. O que acontece é que ela passou por uma 

reformulação estrutural, uma reformulação de, de decoração também e se deu uma 

ênfase maior a isso, mas acho que já tinha isso antes, sabe? É por que hoje ela veio 

num outro contexto, veio num outro momento, com uma outra cara. Mas já tinha 

isso. Mas como também não é um espaço comum aqui né, no que eu diria no Brasil, 

então tem um impacto assim, na Colômbia isso já tá, as pessoas já, parece que já 

se apropriaram mais disso por que tem mais de dez anos esses projetos lá, das 

bibliotecas assim. A biblioteca antes, aqui ta, essa mesma aqui, só que antes da 

reforma, muita gente acessava, mas ela era um espaço que não era muitas vezes 

convidativo né, ela tava precisando de reforma, ela tava precisando de cuidados, 

então já tinha ali uma, uma, acho que uma vontade, um desejo ali de que ela, e tinha 

um espaço propício pra isso só que ele não tava cuidado, ele não tava com uma 

manutenção adequada pra isso. Acho que na verdade essa reforma que veio, veio 

só trazer aquilo que a biblioteca, já, já era pra ser mesmo, sabe? Ah, e eu acho que 

é super importante, traz uma ressignificação sim, do espaço da biblioteca, por que 

você vê criança, adolescente, uma maioria acha como uma relação que existe com 

um museu, acha que é um lugar chato, acha que é uma extensão da escola, então 

qualquer coisa que seja, que se relaciona com a escola é chato por que escola é 

chata mesmo, e é mesmo e é chato na maioria das vezes, poucas escolas os alunos 

se apropriam e tem essa, esse desejo de ta ali, a gente vê essa experiência de São 

Paulo que é super potente, os alunos ocupando e defendendo o que tem que ser e o 

que não deve ser e e é isso, mas não são, não é assim em todas, né, não é assim é, 

no cotidiano. Mas eu acho que, que essa reformulação toda ela vem pra, pra, ela, 

ela provoca um desejo de estar, um desejo de conhecer mais, de descobrir os 

espaços, a forma como ela, como ela é organizada, a cor, a diferença de função de 

cada espaço, tem o desejo de estar aqui, de ficar aqui. O ar condicionado... 

Nathalie: Ajuda? 

Mara: Ajuda muito, mas é sério, assim, tem uma...pela programação pelo acervo e 

pelos espaços e pelas pessoas. Acho que um público atrai o outro, sabe? Quando 

você vem uma primeira vez e vê o público que ta aqui acessando o acervo, o acervo 
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que ta aqui, a programação que ta aqui você tem vontade de voltar, de ficar e de 

voltar. Então acho que isso, isso isso mexe com uma, uma concepção que se tem 

tradicionalmente, convencionalmente de biblioteca, né? Então acho que tem uma 

revisão grande aí de biblioteca pública aqui né? Muito forte, muito potente. 

Nathalie: Mas você enxerga a Biblioteca Parque Estadual como uma biblioteca que 

tem uma, que tem várias atividades culturais ou como um centro cultural que tem 

uma biblioteca? 

Mara: Olha...acho que o foco é sempre a biblioteca. Existe uma ênfase muito grande 

no acervo, no acervo, no como, como fazer uma mediação desse acervo. A gente 

pensa numa programação na parte de educação a partir do acervo, a gente pensa 

no tema, mas esse tema ta sempre articulado com o acervo, acho que a ênfase é o, 

é a biblioteca. Acho que é uma biblioteca que tem uma programação cultural, 

entendeu? Eu não acho que seja um centro cultural que tenha uma biblioteca não. 

Até por que, por exemplo. Eu trabalhei um tempo no CCBB que é um Centro Cultural 

que tem uma biblioteca, entendeu? Cê tem outro, você vê o MAR né? É um museu 

que hoje tem uma biblioteca. Aqui é diferente e isso faz uma diferença enorme. É 

uma biblioteca que tem uma programação cultural, sim é muito, é muito diferente de 

você ta num Centro Cultural que tem uma biblioteca e ,e ta numa biblioteca que tem 

uma programação cultural. Ela é uma biblioteca que ela é um centro cultural 

também, entende? Eu vejo assim. Pra mim é muito, tudo passa pelo, pelo acervo 

que ta aqui, pelo espaços, acervos distribuídos em cada espaço, ache que é uma 

diferença grande. 

Nathalie: Hoje o, o educativo é, enxerga de que forma o turismo aqui na biblioteca? 

De uma forma positiva, negativa, como enxerga? 

Mara: Olha, a gente tem quatro Bibliotecas Parque né? A biblioteca de Manguinhos 

ela é uma biblioteca, comparando, tô comparando as quatro. Ela é uma biblioteca 

que ela não... ela é difícil ser um ponto turístico pela área que ela ta localizada, por 

ser Manguinhos, é ..., Niterói, mas pode ser que vá alguém especificamente por que 

ta pesquisando biblioteca, isso pode acontecer, claro. Mas ela é muito voltada pra 

comunidade. Rocinha também, mas por ser Rocinha, acaba atraindo turista também 

por que é a Rocinha, né, por que a biblioteca, por que a favela é uma favela super 

conhecida, é na Zona Sul e tal, então acredito, não acompanho, não posso nem falar 
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com tanta propriedade, que ela atraia turistas também. Niterói pode ser que sim, 

mas ela é uma biblioteca que é pela arquitetura e pela história dela ela é a mais 

tradicional, ela é mais clássica, né? Em relação, comparada a todas as quatro ela é 

a mais [nesse sentido]. Essa aqui é uma biblioteca que ela ta no Centro do Rio de 

Janeiro, e ela ta próxima de outros espaços culturais. Então a tendência de vir 

turistas nela é muito maior, então não, não tem é, pelo tamanho, pela proporção 

dela, divulgação, a localização dela, a relação com outros espaços, ela, eu acho que 

ela tem um viés turístico também. Eu não vejo isso como um problema, por que eu 

acho que, que é interessante você pensar que tem uma biblioteca também com 

esse, é um lugar de pesquisa, é um lugar, relação, é um lugar de estar, mas é um 

lugar também que pode ser um lugar de passagem, pode ser um lugar de trânsito, 

pode ser um lugar pra você conhecer, você acessar e você não precisa vir sempre 

todo dia, você pode vir como turista. Eu mesma já visitei outras bibliotecas como 

turista, e acho que é muito importante também, é uma, é uma possibilidade, uma 

das várias possibilidades que esse lugar possibilita. Eu acho que ele é uma coisa só, 

entendeu? Então não tem por que achar que ele também não é turístico, entende? 

Acho que ele é muito turístico também, entendeu? Como um lugar, como um turista 

na cidade que pode vir só pra percorrer e ver os livros, acessar os livros sem 

necessariamente pegar emprestado e fazer cadastro por que ta como turista, mas 

como pode vir também, também assistir uma peça, um show e, como turista. Então 

acho que também que também tem um potencial turístico né, bem grande. 

Nathalie: Você ta trabalhando aqui desde quando? 

Mara: Desde setembro do ano passado. 

Nathalie: Ano passado... é que aqui, aí eu já tô puxando de memória mesmo. Aqui 

antigamente, onde fica o balcão de informação ao cidadão tinha um centro de 

informações turísticas. Aí eu queria saber se você sabe é, por que que foi fechado 

esse centro de informações turísticas. Cê tem essa, essa informação? Se realmente 

era um centro de informações. 

Mara: Não, eu não tenho essa informação. Eu nem sabia que tinha esse centro de 

informação turística eu nem sei por que que foi fechado. Mas talvez, seja até no 

sentido né, pensando, tô recebendo essa informação agora. Essa substituição por 

um balcão cidadão não tenha muito a ver com o sentido das Bibliotecas Parque que 
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é de ter uma relação, um vínculo com a comunidade, com o entorno, de a gente ta, a 

gente ta dentro do Saara praticamente, né? Então cê tem o Saara, tem a área da 

Central do Brasil, então ali acaba sendo um lugar, e sinceramente assim, eu acho 

que quando cê fala cida...balcão cidadão acho que tem até uma, até um desejo de 

mudar um pouco esse nome e tal, um desejo de, de ta no mesmo, ter sentido, mas 

com um outro nome. Eu acho que amplia, inclusive, eu acho que ele atende turista 

também, mas não só o turista, sabe? Porque ali é um espaço de divulgação, é um 

espaço onde cê pode obter informações né, sobre a biblioteca, a programação toda, 

mas também sobre alguma coisa do entorno, então na verdade eu acho que ele 

também atende ao turista. Eu não sei se o turista identifica isso facilmente, eu não 

sei nem, é uma pergunta que você já entrevistou lá?  

Nathalie: Ah, o pessoal que fica ali... 

Mara: O pessoal do balcão cidadão? 

Nathalie: Do balcão cidadão não, eu não consegui autorização ainda pra conversar 

com o pessoal lá. 

Mara: Seria até interessante conversar; ou com a, com a Patrícia Latavi, cê já 

entrevistou a Patrícia [não compreensível], seria interessante que é a gerente, ela é 

a gerente de conteúdo e, é, é, o balcão cidadão é tá, é responsabilidade dela e 

também da Helene que é a gerente de acervo e atendimento. Então seria, mas é 

mais a Patrícia né, mais a Patrícia, por que seria interessante até um, ter um 

feedback se é acessado por turista por que é um lugar que da informações sobre 

vários assuntos né, e sobre várias questões da região, da biblioteca mas também do 

entorno. Então pode ter uma, eu acho que faz mais sentido talvez ter um balcão 

cidadão com essa possiblidade da troca de nome, por que a ideia de você, por que 

se você coloca turista talvez você não acesse que em é do entorno, parece que é 

uma coisa só pra quem vem de fora e aí eu acho que seria contraditório com a 

biblioteca, entendeu? Por que eu acho que o cidadão, sei lá, qualquer pessoa, é um 

turista também, sabe? Eu acho que, eu não tinha pensado nisso por que eu nem 

sabia dessa mas acho que amplia, acho que é uma visão mais ampla.  

Nathalie: Hoje, a Biblioteca Parque oferece dois tipos de visitas: uma que é a visita 

institucional e outra que é a visita verde, que é como se fosse a visita institucional 

mais a visita ao telhado verde, aí o foco é na educação ambiental, né? 
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Mara: É aí é isso, é. 

Nathalie: É, até a, o recente fechamento da biblioteca era necessário fazer o 

agendamento prévio pra essas duas visitas. 

Mara: Pra visita verde não, nunca foi. 

Nathalie: Ah, a visita verde não, é verdade, visita verde é só na quinta feira né?  

Mara: Sim, sim 

Nathalie: é verdade. 

Nathalie: Então é público espontâneo, né? 

Mara: Sim, sim, é público espontâneo. 

Nathalie: E você acha que é, mas antes ela não era necessário pra visita 

institucional fazer agendamento, só mais por conta das escolas, né? 

Mara: Não... é, assim, desde que a gente... por que essa, essa visita institucional ela 

depende, ela, por que pode ser uma, não ela, ela é agendamento. Quando eu entrei 

isso se organizou um pouco, ela é, desde que eu entrei é preciso fazer 

agendamento, na institucional. Mas assim, às vezes acontece de ter alguma 

instituição que chega sem avisar, aí a gente faz uma apresentação breve, a gente 

não diz não, não fazemos. A gente faz uma breve apresentação por que a gente tem 

uma organização diária também, né? Então a gente não pode ficar atendendo todo 

mundo que chega, até por que é uma equipe pequena que a gente tem, tem os 

momentos de pesquisa, de planejamento de programação, de avaliação... então não 

da pra ficar alguém disponível o tempo todo pra fazer visitas de uma hora, visitas 

longas. Então se chega um grupo sem avisar a gente faz uma apresentação breve, 

né? E a pessoa explica os espaços, conversa um pouco e a pessoa, e o grupo 

percorre a biblioteca. Mas a gente da uma prioridade ao agendamento pra fazer um 

planejamento da visita, pra poder fazer a preparação, preparar material, preparar 

atividade, pra não ficar fazendo só visita... por que se não vira meramente uma visita 

guiada, aí não tem sentido ser um programa de educação fazendo. Você pode ter 

guias de turismo fazendo, entendeu? Como é um programa de educação a nossa 

ideia é planejar visita, é organizar, preparar, pesquisar.... Então essas visitas, as 

visitas institucionais, têm algumas visitas que a gente faz atividades inclusive nela, 

ela não é só uma fala de apresentação, algumas sim, por que dependendo do grupo 

não ta interessado em fazer atividade nenhuma. É, sei lá, um grupo de, não sei, de 
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repente de bibliotecários dos SESC, como a gente já teve. Pode ser que seja só 

uma fala de apresentação da biblioteca, de uma hora mais ou menos, até duas 

horas apresentando a biblioteca inteira, mas pode ser que esse grupo queira fazer 

uma atividade também, entendeu? Então varia, então a gente prioriza por agendar, 

pra se organizar, organizar os horários, o agendamento, mas é isso assim, e é. A 

visita verde ela é muito recente a visita verde, ela começou acho que em agosto, e 

ela sempre, já começou sendo público espontâneo, nunca foi agendada. 

Nathalie: Vocês tem interesse não, em ampliar essas visitas que são com grupos 

espontâneos, com pessoas espontâneas, e em horários fixos, como... 

Mara: A gente teria que aumentar a equipe, e não tem previsão nenhuma, pelo 

contrário, pela crise que cê ta acompanhando... 

Nathalie: Uhum 

Mara: E não, quando eu entrei tinha visita de hora em hora, tinha visita de hora em 

hora, isso é, isso é inviável assim, estruturalmente é inviável. Por que você ta, ainda 

mais por que a gente tinha uma equipe muito grande de estagiários, então se não o 

trabalho fica muito, como é que eu posso dizer, pra uma equipe de educação ele fica 

muito esvaziado, entendeu? É meramente informar, e aí não aprofunda, não 

desenvolve, você, é difícil chamar de educação, entendeu? Que aí é outra, uma 

outra coisa, uma outra atividade. Não significa que nesse momento de visita, numa 

conversa não seja educação também, por que a educação ta em tudo, de alguma 

forma ta em tudo, mas a gente tinha uma rotatividade muito grande, toda hora tinha 

alguém que ia fazer a visita e você não consegue estabelecer um... como é que eu 

posso dizer, um aprofundamento mesmo, de pesquisa, de trabalho, desenvolvimento 

das ações de planejamento, de avaliação, num caráter de educação mesmo. Duas 

horas com um grupo agendado eu já acho pouco, cê entendeu? Já acho que a gente 

às vezes precisa, por isso que a gente faz o grupo continuado, que são escolas que 

a gente fica um semestre desenvolvendo, faz um planejamento conjunto com o 

professor, com a escola, aprofunda, desenvolve aquele tema, discute, faz várias 

atividades, com o CREJA, várias atividades de incentivo à leitura, de alfabetização, 

aprofundado, então assim, tem esses, esses dois momentos. Duas horas é 

interessante por que é isso, da possibilidade que várias, várias instituições venham e 

tenham um tempo muito mais qualificado que essa visita só informativa, né? 
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Qualificado no sentido de reflexão, de crítica, que que é esse lugar na cidade, que 

espaços são esses, acessar ao acervo, descobrir o que que cê pode vir e fazer 

sozinho, quando cê quiser voltar. Então cê tem esse tempo de, de aprofundamento 

um pouco maior, né? Essa, essa, acho que teria que ter pessoas que fizessem só 

isso talvez e que não tivesse uma expectativa, assim, que que [não compreensível], 

cê ta falando dessa visita de apresentação de hora em hora, pra continuar nesse 

formato teria que ter pessoas só fazendo isso e que não tivesse uma expectativa de 

um desenvolvimento de educação, entendeu? Por que se não fica muito, na 

estrutura, fica muito complicado. 

Nathalie: E, falando um pouquinho mais dos resultados do formulário, né, que eu 

ainda não passei pra, pra, pro educativo por que eu ainda não terminei a tabulação, 

por que eu fiz agora... 

Mara: A Luiza já me mostrou alguma coisa... 

Nathalie: Já, já mostrou do formulário, mas não mostrou com certeza os resultados... 

Mara: Ah, não, não, não 

Nathalie: Eu peguei do, isso aqui é do Google, por que ele traz algumas, alguns 

gráficos e tal, isso aqui não vou usar no trabalho com certeza, mas ele traz alguns 

comparativos, o que é ótimo pra avaliar, depois eu vou enviar, até mesmo pra vocês 

verem ... 

Mara: Bacana, bacana 

Nathalie: Muita, muita, muita coisa escrita, mas é muito [não compreensível],  

Mara: Mas isso é o que, você, é um formulário das entrevistas que você já ta 

fazendo, é isso? 

Nathalie: Não, são os formulários que eu já apliquei na, entre os dias primeiro e 

cinco de dezembro com os frequentadores... 

Mara: Que legal, legal 

Nathalie: Aí me traz os resultados, alguns aqui 

Mara, Ta, bacana 

Nathalie: Aí eu vou perguntar um pouquinho sobre os resultados. 

Mara: Ta. 

Nathalie: É, a, a maneira que eu coloquei o formulário foi pra que chegasse, antes 

de chegar a pergunta crucial do, sobre a potencialidade turística da biblioteca, eu 
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trouxe algumas perguntas pra fazer com que o frequentador refletisse um pouco 

sobre todas as facilidades da biblioteca oferece, que os usuários já utilizaram, bem 

como as vantagens e desvantagens do entorno. 

Mara: Aham 

Nathalie: Até mesmo pra poder fazer a avaliação sobre o potencial turístico. 

Mara: Aham 

Nathalie: E....cerca de oitenta por cento, setenta e oito alguma coisa, é... das 

pessoas que responderam essa biblioteca avaliaram que a biblioteca seria um 

atrativo turístico da cidade, isso também não é comparado com o Cristo Redentor, o 

Pão de Açúcar, por que um turista, sendo estrangeiro ou não teria interesse de 

visitar a biblioteca. Aí eu queria saber é, a sua opinião, por que que você acha que 

os frequentadores enxergam a biblioteca como um atrativo turístico? 

Mara: Por que será? 

Nathalie: É. 

Mara: Acho que pela, eu acho que por ser um centro cultural, ser uma biblioteca, um 

centro cultural também, acho que eles relacionam facilmente aos outros espaços 

culturais da cidade, né. Pela estrutura, pelo que oferece de programação e de 

acervo, enfim. Acho que pro turista mais ainda pela programação, né? Pelo espaço 

em si. É, falo mais ainda da programação por que ele vai ter pouco tempo de acesso 

a esse acervo, né? E de, de poder, pesquisar. Ele vai ler de uma forma mais livre, 

né, mais solta, conhecer o espaço, a arquitetura, pelo espaço, pela, pela ideia de ser 

um prédio verde, por, por onde ta localizado, por tudo isso né? Acho que ele entra, 

provavelmente ta numa lista de espaços culturais da cidade, né? Então, quando 

alguém se planeja, se planeja pra vir aqui conhecer o Rio de Janeiro, provavelmente 

ta lá em algum lugar... a Biblioteca Parque, e o que eu vou visitar no Rio de Janeiro. 

Então como é um equipamento do Estado também, então de alguma forma deve ta 

em roteiros, né? Deve ta, e as pessoas identificam que, que é um ponto turístico 

também, né? É isso. Tem pessoas, que você geralmente considera que assim como 

um turista um lugar cê vai visitar tanto paisagens naturais, lugares de paisagens 

naturais, mas também equipamentos culturais, né? Então acho que ele entra nessa, 

nesse pacote, né? 
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Nathalie: É....da... quando eu fiz as perguntas, a pergunta sobre a avaliação das 

facilidades da biblioteca em que eram vários quesitos em que o respondente 

avaliava entre um e cinco, sendo um péssimo e cinco excelente. O segundo quesito 

melhor classificado foi a hospitalidade dos funcionários, é que em inclusive entrou na 

minha hipótese como um dos motivos de ter um potencial turístico aqui, só perdeu 

pra limpeza geral, foi melhor classificado. E que você atribui essa avaliação tão 

positiva da hospitalidade dos funcionários? 

Mara: Olha, eu acho que tem a forma como, como os funcionários são preparados, 

assim. Eu considero que tenha ajustes a fazer ainda por que eu acho que tem 

sempre ajustes a fazer, mas tem algo que é da receptividade da relação com o 

funcionário, da relação com o público que eu percebo no funcionário que é muito 

forte que é da, de ta disponível pra pesquisar, pra ajudar, pra tirar dúvida, pra 

acolher. Eu acho que claro que tem, vez ou outra, por que tem claro que somos 

seres humanos e, tem momentos que aquela fila ali ta grande sim e a pessoa que ta 

ali do outro lado do balcão vai ficar chateada sim, vai ficar e, somo todos humanos, 

então acho que tem dia que cê ta de TPM, tem dia que cê ta cansado, tem dia que 

cê ta com calor, tem dia que cê ta... e eu acho que é isso, que é normal. Mas eu 

acho que dê um modo geral, as pessoas são muito receptivas, sabe? São muito 

disponíveis e interessadas em ajudar, em ajudar, em dar informação, em colaborar. 

Eu acho que tem ajustes de organização, de estrutura que a gente ta sempre 

revendo e que precisam ser feitos e que às vezes vai interferir numa, em alguma 

forma como o público vai perceber a organização e vai perceber tudo, só que, 

muitas vezes não é do funcionário, é de algo que ta; por exemplo, algumas pessoas 

falam do, sei nem como é que ta isso hoje, que eu não tô acompanhando, mas dos 

escaninhos, pra guardar as bolsas, mas do modo de guardar, da, da organização . 

Cê tem que deixar, como é que é: cê tem a carteira de identidade, cê deixa, pega 

uma ficha, pega a chave, leva lá e volta, essa coisa algumas pessoas demora um 

pouco, reclama um pouco, mas não é uma coisa do funcionário, entendeu? Então 

acho que tem algumas questões da estrutura que às vezes a gente tem algumas 

reclamações mas dos funcionários muito pouco, por que tão sempre muito 

disponíveis pra ajudar, pra colaborar. Eu acho que isso conta muito. Por que o 

turista também se sente... e a gente também tem pessoas que falam outras línguas 
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então tem uma, a forma de se comunicar mais fácil né, o turista vai encontrar um 

lugar onde ele, é acolhido é, por experiência mesmo de viajar. O que mais você quer 

no outro lugar é ser acolhida, né? Por que se você recebe pessoas que te tratam 

mal, que não tão nem aí, que tão sempre reclamando, que tão... cê não vai querer 

voltar, cê vai achar, cê não vai querer, cê não vai recomendar pra ninguém, né? Isso 

é a coisa mais normal, como quando você vai numa loja, cê atendido num bar, num 

restaurante, é a mesma coisa, né? Tem aqueles lugares que ficam com a fama, né, 

de maltratar o público, de ser, ah, tem um garçom rabugento, tem... e aqui eu não 

consigo visualizar isso. Eu sempre, a gente sempre recebe um bom retorno do 

público em relação aos funcionários, né [não compreensível]. 

Nathalie: Os funcionários recebem algum tipo de treinamento, em relação a 

atendimento? 

Mara: Recebe, aí seria legal você conversar coma Helene, que é a gerente de 

atendimento e ela vai poder te dar mais detalhes, mas recebem, recebem como se 

relacionar com o outro, como passar informação, recebe sim. 

Nathalie: é, ah e também, além das facilidades em geral, finalizei o formulário 

perguntando a avaliação do geral da biblioteca. E noventa e cinco por cento dos 

respondentes atribuíram a nota quatro ou cinco. 

Mara: Uhum 

Nathalie: O que é muito bom, né? Pra biblioteca no geral, e eu quero saber, na sua 

opinião, a que atribui essa avaliação tão positiva da biblioteca, no geral? 

Mara: Eu acho que é pelo que oferece, mesmo. Por tudo isso, pelo equipamento, 

pela estrutura, pela qualidade da, dos espaços, qualidade de serviço, pelo ambiente 

limpo, essa questão da limpeza é muito, faz uma diferença muito grande. Assim, 

dificilmente cê encontra um papel no chão, uma coisa no chão rapida, rapidamente é 

recolhido. Então tem, é um ambiente agradável, é um ambiente que, que é como eu 

falei que te da vontade de estar, de ficar, pela limpeza, pela organização, pelo que 

oferece de programação, acho que é isso. E às vezes a gente tem muitos espaços 

que são meio, e [não compreensível] ou mal cuidados, ou eles são bem cuidados, 

mas são pagos, então acho que tem uma, uma possibilidade aqui de estar maior tem 

lugares como, lugares que você só...lugares que você só...passa, né? Por exemplo, 

tem museus que são pagos, geralmente cê paga entra, vê, eu tô comparando com 
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museus por que geralmente são outros espaços que, que são outros tipos de 

espaços culturais. Como, você paga, entra e vê as exposições ou o máximo fica no 

café e sai. Aqui não, aqui é um lugar que cê pode ficar desde a hora que abre até a 

hora que fecha, o dia inteiro. E não é um lugar que cê paga pra entrar, ver alguma 

coisa e sair. Aqui você paga pra, aqui você não paga e você pode ficar e fazer várias 

coisas diferentes. Cê tem a exposição, cê tem uma programação no auditório, você 

tem uma diversidade de livros, revistas, então você pode não necessariamente ta 

pesquisando, mas só passando tempo, você pode ficar olhando pro teto, parado, 

sem fazer nada. Então acho que isso te da um conforto, né? Não é um lugar só de, 

de ir e ir embora, né? [não compreensível] você pode ir ficando, né? Acho que tem 

várias coisas... 

Nathalie: É, só pra finalizar, por que eu acho que eu não entendei muito bem. Você 

acha que, por que que só tem um dia na semana de visita espontânea na biblioteca? 

Mara: Que é a visita verde? 

Nathalie: Que é a visita verde. 

Mara: A gente colocou pra experimentar, um dia. 

Nathalie: Ah 

Mara: A gente; Por que ela começou, era uma coisa que não tinha, a gente colocou, 

ah vamos colocar um dia pra ver.... e ela tem pouca procura. Não é uma visita que 

tem muita procura não. A gente começou, faz uma divulgação dela, mas a gente não 

tem assessoria de imprensa, então a gente não tem como fazer uma super, mega 

divulgação. A gente faz no Facebook, no site, né? E às vezes tem umas chamadas 

especiais, mas ela é bem recente, então tem gente que nem sabe que ela existe 

ainda, né? E a gente quer divulgar pra universidades, pra grupos específicos, mas 

ela é muito recente então a gente colocou um dia só. Até por que a gente recebe 

escolas todos os dias, então a gente deixou esse, esse horário pra... pra 

experimentar e a gente colocou esse dia por algum motivo que agora eu não tô 

lembrando, teve um motivo pra colocar na quinta-feira, eu não tô lembrando agora 

por que que foi... por que que a gente decidiu esse dia....eu não lembro. Teve uma, 

uma coisa por que desse dia, mas a gente viu que era melhor um dia só, pra, pra 

sentir como é que ia ser. 
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Nathalie: Então talvez vocês planejem a partir dessa experiência de uma vez na 

semana expandir... 

Mara: É a gente ainda ta vendo até por que tem pouco tempo né, tem cinco meses 

né, a gente ta vendo, é por que não parece mas é pouco tempo, assim, até as 

pessoas ficarem sabendo, até divulgar, quatro, cinco meses vai fazer uma avaliação 

agora do que foi pra ver como é que continua pro ano que vem. 

Nathalie: Uhum, ta OK. É você sabe se tem turismólogos trabalhando aqui? 

Mara: Olha, educação não, eu não sei em atendimento eu não sei não, eu não sei se 

em atendimento tem alguém de turismo, eu não sei. Eu não lembro de ninguém 

comentando de ninguém de turismo, eu não lembro, de todas as pessoas que eu 

conheço, tem gente de muitas áreas, de turismo eu não lembro, eu não tenho 

certeza, não lembro... 

Nathalie: Tudo bem. Então Mara, muito obrigada pela ajuda. 

Mara: Nada. 

Nathalie: Muito obrigada ta? Desculpa ter ocupado seu tempo. 

Mara: Não, magina, que isso, se precisar de mais alguma coisa você me procura 

novamente. 

Nathalie: Ta bom, eu vou. 

 

 


