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RESUMO 

 

Apresenta o tema ação cultural e seus desdobramentos, onde é feito um estudo de 
caso com a Biblioteca Pública de Japuíba (BPJ), no interior do Estado do Rio de 
Janeiro. Analisa as ações culturais que ali são realizadas. Têm por objetivo analisar 
se as ações culturais da BPJ são de fato conforme especialistas no assunto 
mencionam. O método utilizado foi baseado na revisão de literatura, através de 
fichamentos e trabalho de campo, com pesquisa qualitativa e elaboração de um 
questionário, aplicado a um grupo da terceira idade. A partir das respostas desse 
questionário foram analisadas propostas de ações culturais sugeridas por eles 
mesmos, para que possam ser implantadas na BPJ. Essas ações culturais que 
foram propostas têm por objetivo despertar nos usuários da terceira idade uma 
frequência na biblioteca local, fomentando a opinião crítica, formação de leitores, 
troca de experiências, etc. Conclui mostrando a importância e os efeitos da ação 
cultural nas bibliotecas públicas e na comunidade como um todo. 
 

 

Palavras-chave: Biblioteca Pública de Japuíba. Ação cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 
It presents the theme cultural action and its developments, which is made a case 
study with the Public Library of Japuíba (BPJ), in the inner of the State of Rio de 
Janeiro. It Analyzes the cultural activities that are held there. It has as its goal to 
analyze whether the cultural activities of BPJ are indeed as subject matter experts 
mention. The method used was based on the literature review, through book reports 
and field work, with qualitative research and development of a questionnaire applied 
to a senior group. From the responses to this questionnaire were analyzed proposals 
of cultural actions suggested by themselves, so they can be deployed in BPJ. These 
cultural actions that have been proposed are intended to awaken in senior users a 
frequency at the local library, fostering critical opinion, training for readers, exchange 
of experiences, etc. It concludes by showing the importance and the effects of 
cultural action in public libraries and the community as a whole. 
 

 

Keywords: Public Library Japuíba. cultural action. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho irá abordar o seguinte tema, a ação cultural na Biblioteca 

Pública de Japuíba: um estudo de caso. A Biblioteca Pública de Japuíba (BPJ) está 

localizada no município de Cachoeiras de Macacu, no interior do Estado do Rio de 

Janeiro. O mesmo parte do seguinte problema de pesquisa: a verificação de ações 

culturais na BPJ e seu impacto junto aos usuários e a comunidade em geral, assim 

como as suas contribuições.  

Foi feito um questionário baseado na literatura da autora Nice Menezes de 

Figueiredo, onde também foi analisado o público a qual se destinaria.  A estrutura 

do questionário foi feita de forma bem simples e objetiva, possuindo letras com 

tamanho maior do que o convencional, pois os usuários possuem a partir dos 

cinquenta anos de idade e muitos têm dificuldade de visão. O objetivo deste 

questionário era ouvir dos mesmos quais ações culturais gostariam que a biblioteca 

se propusesse a pôr em prática direcionada a eles. O intuito de ações voltadas para 

esses usuários é fazer com que eles passem a frequentar a biblioteca, uma vez que 

muitos já estão aposentados e poderiam usar seu tempo para participar e também 

contribuir com a biblioteca local. 

Foram feitas visitas na Biblioteca Pública de Japuíba com o intuito de 

conhecer e observar o dia-dia da instituição escolhida, dessa forma foi possível 

aprofundar um pouco na história e nos desafios que BPJ enfrenta desde sua 

criação. A professora Lia Brito, que é responsável no momento, se prontificou a 

responder e fornecer tudo que possível em informações sobre BPJ, onde enviou por 

email a história da instituição, no caso não há registrado formalmente esse 

histórico(ver anexo). 

Conforme Milanesi (2003, p. 24) “a biblioteca é a mais antiga e frequente 

instituição identificada com a cultura”. O autor em sua citação nos remete a ideia de 

que a biblioteca não serve apenas para “emprestar” o seu espaço físico para as 

pessoas lerem. De modo que sua responsabilidade vai além da disponibilização de 

um acervo e de um espaço para leitura, estendendo-se pelas facetas do fomento à 

cultura, à recreação e ao lazer. 

Portanto, qualquer que seja seu objetivo, seja economicamente rica ou 
pobre, rural ou urbana, a biblioteca pública terá de ser uma só em sua 
finalidade e em sua concepção, e tanto mais democrática quanto mais 
entenda seus serviços a todos seus potenciais usuários (SUAIDEN, 1995,p. 
20). 
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A biblioteca pública tem, prioritariamente, todos os seus produtos e serviços 

voltados ao atendimento da comunidade à qual serve. O acervo, o espaço físico e 

todo o contexto que integra, devem refletir a demanda e A responsabilidade social 

de fornecer informação a um público indistinto, que vai de crianças a jovens, adultos 

e idosos. Mais do que atender ao propósito de fornecer informação à comunidade, 

porém, a biblioteca pública precisa assumir o papel de agente desenvolvedor e 

difusor da cultura. 

Conforme Flusser (1983, p.148) “a ação cultural é basicamente mediação e 

criação de acervo, inseridas em contexto cultural bem definido.” A realização de 

ações culturais junto a seu público deve ser uma constante, visando aproximar a 

população das diversas manifestações culturais, do lazer e do entretenimento, estes 

representados na poesia, nas contações de história, no teatro, nos jogos, e em 

tantas outras vertentes.  

Conforme menciona Coelho (1988, p. 5) que se destaca construtor de sólidos 

conhecimentos acerca da ação cultural é o “desejo de fazer da arte e da cultura 

instrumentos deliberados de mudança do homem e do mundo, de forma a 

possibilitar mais interações entre o homem e a sociedade”. Em sua obra O que é 

ação cultural, logo no início, encontramos uma reflexão sobre o termo e também 

seu discurso a respeito de cultura que se reflete na concepção de mudança do 

homem e como a ação cultural contribui para que isso aconteça. “Um processo de 

ação cultural resume-se na criação ou organização das condições necessárias para 

que as pessoas inventem seus próprios fins e se tornem assim sujeitos da cultura, 

não seus objetos” (COELHO, 1988, p. 14). A biblioteca pública deve-se colocar na 

posição de contribuinte no cultivo e contato de valores humanos, ser uma 

estimuladora na convivência com outras culturas e o desenvolvimento de culturas 

locais. Um processo de ação cultural está centrado na criação das condições 

necessárias para que as pessoas se façam construtores de seus próprios 

conhecimentos. 

Para Cunha (2002) a biblioteca pública tem o papel de ser a instituição capaz 

de contribuir para o contato e o cultivo de valores humanos, estimulando à 

convivência com outras culturas, levando ao conhecimento das raízes culturais, e o 

desenvolvimento de culturas locais. Na ação cultural, o agente apenas dá início ao 

processo cujo fim ele não pode prever e nem controlar. A biblioteca só será um 

instrumento de ação cultural se o usuário encontrar a oportunidade de participar e 
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opinar em suas atividades. A ação cultural efetiva requer interação, ou seja, deverá 

ser uma ação conjunta com a comunidade. 

 

A ação cultural é a injeção do pensamento político em uma atividade 
profissional, ou em outros termos, que ela é a síntese da interação entre 
moral e conhecimento, entre polis e logos. Essa síntese por comportar uma 
opção política, pode ser orientada, a grosso modo, em duas direções, que 
não se excluem mutuamente, mas apenas caracterizam-se pela motivação 
de base em duas, sendo uma a motivação manipuladora e a outra que 
visaria promover a emergência cultural. A primeira seria normativa e aL 
segunda transformadora. Segundo a primeira motivação a cultura e 
portanto, no nosso caso específico da biblioteca é vista como um elemento 
que contribui a manutenção do sistema socioeconômico. Para a segunda, a 
cultura é vista como um meio de expressão criativo, e a animação cultural 
como instrumento de libertação cultural e social (FLUSSER,1983, p. 155-
156). 
 

 

Considera-se a biblioteca como um espaço cultural e instituição de domínio 

público e, para atuar, efetivamente, dentro desta concepção, é fundamental uma 

maior integração entre a biblioteca pública e a sociedade na qual está inserida. 

Contra-atacar o analfabetismo e complementar o ensino, aliando-se às escolas em 

programas de alfabetização e desenvolvimento de práticas leitoras para a 

descoberta das delícias e eficácia da leitura é outro caminho para desenvolver uma 

missão sublime: revalorizar o livro e o conhecimento escrito no combate ao iletrismo 

presente nos esquecidos da sociedade. 

A razão pela qual abordamos tal assunto é devido ao fato de se acompanhar 

como está sendo feito o processo de ação cultural e verificar se há um processo 

realizado de fato na BPDJ com eficiência e eficácia. O objetivo geral é discutir o 

processo de ação cultural e tem como objetivos específicos:  

 A análise de como são desenvolvidas as ações culturais na Biblioteca 

Pública de Japuíba. 

 Propor sugestões para a realização de ações culturais com um grupo 

de usuários específicos, no caso a terceira idade. 

As ações culturais podem e devem contribuir para mudanças, que beneficiem 

os usuários ali existentes e a comunidade de modo geral. A metodologia utilizada foi 

baseada em revisão de literatura, fazendo o uso de fichamentos de livros, resumos 

de artigos, teses, aplicação de questionário e visitas na Biblioteca Pública de 

Japuíba. A pesquisa tem por base teórica-conceitual, autores da área de cultura, 

ação cultural e bibliotecas públicas. Temos por base, Emir Suaiden, Luís Milanesi, 
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Maria Cristina Almeida, Maria Helena Barros, Roque Laraia, Teixeira Coelho, Victor 

Flusser, dentre outros, e é composto por seis seções e subdivisões.  

         A primeira seção é composta pela introdução onde é abordado um apanhado 

geral sobre o tema proposto, a segunda seção consiste em um breve histórico da 

biblioteca pública no Brasil. A terceira seção relata a ação cultural e seus 

desdobramentos, como por exemplo, menciona sobre a questão da postura do 

bibliotecário como agente cultural. A quarta seção informa a respeito do histórico da 

Biblioteca Pública de Japuíba, e por fim na quinta seção encontraremos as 

considerações finais sobre a pesquisa em questão. 
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2 HISTÓRIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Moraes (2006) aborda que por enquanto quase nada se sabe sobre a 

existência de livros na primeira metade do século XVI, pois faltam documentos que 

comprovem tal fato. Suponhamos que aqueles que aqui estavam no Brasil nessa 

época só estavam preocupados em explorar o pau-brasil do que ler e estudar. Se 

formos analisar até mesmo em Portugal não era grande o número de pessoas 

letradas, e nesse período não havia muitas tipografias, então o número de livros era 

muito pequeno. A partir da segunda metade do século XVI, se instala em 1549 o 

governo-geral em Salvador, na Bahia.  

Com isso começa a se instalar no Brasil a parte administrativa, econômica, 

política, espiritual, militar e social do que chamamos hoje de país no Brasil. A partir 

desse momento, inicia o estabelecimento dos conventos dos jesuítas, franciscanos, 

carmelitas e beneditinos, principalmente os padres da Companhia de Jesus que logo 

que chegam abrem colégios na Bahia e em outras capitanias. 

 

2.1 AS BIBLIOTECAS DOS JESUÍTAS 

 

Segundo Moraes (2006), em 1549 chegam à Bahia os primeiros jesuítas, 

nove anos depois da fundação da Companhia de Jesus. O objetivo era catequizar 

índios e instruir colonos. No final do século XVI, os jesuítas já tinham em Salvador 

uma biblioteca instalada em sala especial do colégio. Com o passar do tempo em 

outras capitanias foram “nascendo” outras bibliotecas através dos jesuítas. 

Moraes (2006) menciona que as bibliotecas dos jesuítas eram as melhores e 

mais numerosas em vista a de outras ordens e elas não ficavam abertas apenas 

para alunos das escolas e padres, mas para qualquer pessoa que fizesse pedido 

competente. Durante o período colonial, os jesuítas fizeram um grande esforço para 

facilitar o acesso à palavra escrita. Entretanto, esses esforços infelizmente foram 

isolados, pois não era de interesse dos portugueses priorizar a educação e a cultura, 

e sim a exploração da terra. 

Contudo, como já mencionado que não era de interesse priorizar a educação, 

as bibliotecas sofreram um golpe terrível com a expulsão da Companhia de Jesus, 

como relata Moraes (2006). Todos os seus bens foram confiscados, inclusive as 
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bibliotecas. Infelizmente, com isso as obras foram amontoadas em qualquer lugar, 

que por sua vez, eram impróprios para guardar. Com o tempo essas obras devido às 

péssimas condições instaladas, e com os insetos ali existentes, pouco a pouco 

foram sendo destruídas. 

 

 2.2 AS BIBLIOTECAS DE OUTRAS ORDENS RELIGIOSAS 

 

Seria uma “injustiça” dizer que somente os jesuítas tinham boas bibliotecas e 

que apenas eles ministravam o ensino. Pois havia naquela época outras ordens 

religiosas como os beneditinos, franciscanos e carmelitas. Pernambuco teve, a partir 

do século XVII, boas bibliotecas, que eram riquíssimas, pelo grande número de 

obras de diferentes gêneros. As ricas abadias beneditinas tinham boas bibliotecas, 

elas enriqueciam os seus acervos através de compra e herança. (MORAES, 2006) 

Moraes (2006) menciona sobre as bibliotecas franciscanas, que pouco se 

sabe sobre elas. Algumas bibliotecas se sobressaíam em excelência como as do Rio 

de Janeiro, Salvador e de São Paulo. Mas também havia as dos pequenos 

conventos espalhados por todas as províncias do Brasil. As bibliotecas dos 

conventuais foram, até a segunda metade do século XVIII, verdadeiros centros de 

cultura e contribuíram para a formação intelectual de muitos jovens brasileiros que 

depois de algum tempo iam completar seus estudos em Portugal. 

Devido ao enriquecimento do país permitia que os pais mandassem seus 

filhos para Coimbra. No final do século XVIII, as bibliotecas conventuais entram em 

decadência.  “Em princípios do século XIX, os tempos eram outros e a influência dos 

religiosos no movimento intelectual brasileiro diminui cada vez mais” (MORAES, 

2006 p. 27). Isso quer dizer que chega ao fim a direção intelectual dos religiosos 

para “entrar em cena” o que chamamos de pensamento livre. 

Segundo Suaiden (2000) e Braga (2004), por volta do século XIX surgiu no 

Brasil o primeiro projeto para a criação de uma biblioteca. Este projeto foi 

apresentado por Pedro Gomes Ferrão de Castello Branco ao governador da 

Capitania da Bahia, o objetivo era facilitar o acesso ao livro, numa demonstração de 

grande preocupação com a educação. Por fim, é aprovado o projeto e em ato solene 

e simbólico no dia 13 de maio de 1811, dia do nascimento de D. João VI. Contudo, 

foi inaugurada em 04 de agosto de 1811 a primeira biblioteca pública do Brasil, 
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localizada no Estado da Bahia. A biblioteca pública da Bahia foi a primeira a ser 

criada com esse caráter, pois as outras que a antecederam não eram públicas. 

Logo após o período acima citado, outras bibliotecas foram criadas, quando 

era decidida a criação de uma nova biblioteca era feito um processo através de um 

decreto estadual. Porém, não consistia em apenas criar as bibliotecas e pronto tudo 

já estava perfeito. Havia uma grande falta de visão por parte dos administradores 

que ali atuavam nas instituições, pois não havia a previsão de infraestrutura 

necessária, "[...] locais improvisados, acervo desatualizado e composto de doações, 

instalações precárias, carência de recursos humanos adequados etc. [...]" 

(SUAIDEN, 2000, p. 52) essas eram as características dessas instituições com o 

nome de bibliotecas. 

Com uma imagem dessa apresentada para a população o resultado que era 

para ser positivo, tornou-se consequentemente “propaganda negativa”, o que 

ocasionou foi uma repulsa por parte do possível público usuário. Daí por diante nos 

faz entender o porquê de hoje as pessoas possuírem tamanha dificuldade de se 

relacionar com as bibliotecas, pois a origem disso tudo vem desde o início do 

surgimento das bibliotecas públicas no Brasil, e eram comuns as afirmações de que 

se tratava de um local de castigo ou para uma pequena elite composta de eruditos. 

Para Braga (2004) o ingresso da humanidade na era da informação está 

condicionado ao poder de alcance da população aos benefícios decorrentes das 

tecnologias da informação e comunicação. No caso brasileiro, em particular, o que 

se observa é um grande distanciamento de uma parcela significativa da sociedade a 

tais recursos, pela impossibilidade de acesso, principalmente, financeiros e 

educacionais.  

Além disso, as instituições públicas voltadas para a melhoria de acesso às 

informações encontram-se desprovidas de um arsenal tecnológico que possibilite 

amenizar tais disparidades. Nesse contexto encontram-se as bibliotecas públicas, 

cuja vocação é intermediar o processo de apropriação da informação, e, sendo a 

informação uma agente central no processo de globalização, recai sobre essas 

instituições uma enorme responsabilidade: colaborar para que a infinidade de 

soluções digitais, cada dia mais surpreendentes e avançadas, sejam compartilhadas 

pela sociedade como um todo. 
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Com a diversidade cultural a cada dia em expansão, urge que a biblioteca 
pública seja um centro de apoio ao exercício da cidadania, disponibilizando 
as pessoas qualquer que seja a faixa etária, classe, profissão, condição 
social, informações, conselhos, divertimentos, mostrando que a diferença é 
sua razão de ser e que está aberta a todos. É necessário que a biblioteca 
sirva aos interesses da comunidade e os mais nobres valores humanos; 
desperte a consciência social do indivíduo e do grupo; contribua para o 
desenvolvimento das atividades criadoras da população e oriente as 
aspirações altruístas dos melhores elementos da sociedade. (BRAGA, 
2004, p. 27) 
 

Nesse sentido, é oportuno resgatar a definição da biblioteca pública e seus 

objetivos, concebidos no Congresso de Bibliotecários promovido em São Paulo, pela 

UNESCO, em outubro de 1951, assim resumidos por Martins (2001, p. 326): 

 

A biblioteca pública, criação da democracia moderna, está na vanguarda da 
luta encetada para assegurar plenamente a educação popular; seu papel 
consiste em conservar e organizar os conhecimentos humanos a fim de 
colocá- los ao serviço de toda a coletividade, sem distinção de profissão de 
religião, de classe ou raça. Seus objetivos são os seguintes: 1. Fornecer ao 
público informações, livros, material e facilidades diversas cm vista de 
melhor servir aos interesses e de satisfazer as suas necessidades 
intelectuais; 2. Estimular a liberdade de expressão e favorecer uma crítica 
construtiva dos problemas sociais; 3. Dar ao homem uma formação que lhe 
permita exercer uma atividade criadora no quadro de coletividade e 
trabalhar no aperfeiçoamento de compreensão entre os indivíduos, entre os 
grupos e entre as nações; 4. Completar a ação dos estabelecimentos de 
ensino, oferecendo à população a possibilidade de continuar a se instruir. 
 

 

Segundo Suaiden (1980) em países desenvolvidos as bibliotecas públicas são as 

que possuem, em grande parte, responsabilidade pela formação de hábitos de 

leitura na comunidade e a principal fonte de estímulo ao desenvolvimento da 

indústria editorial. No ano de 1994 a biblioteca pública obteve um grande incentivo 

através do lançamento do Manifesto da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em cooperação com a Federação 

Internacional das Associações de Bibliotecários e de Bibliotecas (IFLA), que em sua 

terceira versão trazia a público os princípios que deveriam ser implementados em 

todas as bibliotecas públicas para seu desenvolvimento. Naquele documento são 

destacadas doze missões de incumbências da biblioteca pública como a informação, 

a alfabetização, a educação e a cultura sendo elas as seguintes (UNESCO/IFLA, 

1994): 

a) criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância; 

b) apoiar tanto  a educação  individual  e  de  iniciativa  própria,  quanto  a 

educação formal a todos os níveis; 
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c) assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; 

d) estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens; 

e) promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e 

pelas realizações e inovações científicas; 

f) possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 

espetáculo; 

g) fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural; 

h) apoiar a tradição oral; 

i) assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 

comunidade local; 

j) proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 

associações e grupos de interesse; 

k) facilitar  o   desenvolvimento   da   capacidade   de   utilizar   a   informação   e   

a informática; 

l) apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de 

alfabetização para os diferentes grupos etários. 

Estas orientações deixam explícitos o compromisso e a responsabilidade que 

a biblioteca pública possui com a democratização do acesso à informação de forma 

igualitária a todos “sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua 

ou condição social” (UNESCO/IFLA, 1994). Assim, o ambiente da biblioteca pública 

possibilita aos cidadãos o contato  com a  cultura  e A aprendizagem. Dito de outra 

forma, “A biblioteca pública, porta de entrada para o conhecimento, proporciona 

condições básicas para a aprendizagem, autonomia de decisão e desenvolvimento 

dos indivíduos e grupo sociais” (UNESCO/IFLA, 1994). 

  A BP é a única que possui realmente características de uma instituição social, 

tanto pela amplitude de seu campo de ação quanto pela diversificação de seus 

usuários. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a biblioteca tem 

sobrevivido a tantas mudanças que ocorreram, como por exemplo, tecnológicas, 

mas ela ainda está de pé e vai continuar assim. 
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3 A  AÇÃO CULTURAL E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 A ação cultural pode ser considerada como um projeto paralelo às atividades 

das bibliotecas. Esta seção abordará O conceito de ação cultural, políticas culturais, 

projetos culturais e de leitura nas bibliotecas públicas e a abordagem do bibliotecário 

como agente cultural, assim como suas atribuições. 

  As Diretrizes da IFLA sobre os serviços de bibliotecas públicas (2010, p. 17), 

expõem como importante papel dessas instituições “o de se constituir como ponto 

central de desenvolvimento cultural e artístico da comunidade e de ajudar a moldar e 

apoiar a sua identidade cultural”. A ação cultural é, portanto, um ponto importante a 

ser desenvolvido. 

Antes de explicitar sobre a ação cultural nas bibliotecas públicas, deve-se 

ressaltar a conceituação de cultura que pode ser relacionada com a prática cultural. 

O termo “cultura” é apresentado por Coelho (1999, p. 103) em uma visão mais 

amplificada como: 

[...] uma forma que caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu 
aspecto global, totalizante. Num sentido mais estrito, como anota Raymond 
Williams, cultura designa o processo de cultivo da mente, nos termos de 
uma terminologia moderna e cientificista, ou do espírito, para adotar um 
ângulo mais tradicional. Sob este aspecto, o termo aponta para: 1. um 
estudo mental ou espiritual desenvolvido, como na expressão "pessoa de 
cultura"; 2. o processo que conduz a esse estado, de que são parte as 
práticas culturais genericamente consideradas; 3. os instrumentos (ou os 
media) desse processo, como cada uma das artes e outros veículos que 
expressam ou conformam um estado de espírito ou comportamento 
coletivo. 

 

Existe certo desvio de significados quando se fala em cultura. Emprega-se 

esta palavra como se algumas pessoas tivessem cultura, e outras não. Esta é uma 

visão equivocada, todos têm cultura, independente de sua origem, o que façam ou 

que deixem de fazer, se acredita em alguma religião ou não. Cultura é vivência, 

história, crenças, costumes, forma evolutiva das tradições e valores intelectuais, 

morais e espirituais, civilização. Quando se fala em cultura, se tem a ideia de algo 

que o acesso é apenas para aqueles que possuem interesse pelas artes e afins.  

 Logo, cultura pode ser entendida como história, vivência de uma pessoa, 

comunidade ou nação, seus costumes, crenças, etc. A cultura também pode ser 

entendida como algo vendável como a música, o teatro, o cinema, entre outros 

meios existentes, podendo em alguns casos, não ser acessível a todos. Vale 
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lembrar que este “mercado da cultura” acabou possibilitando e tornando popular o 

acesso à cultura vendável, de forma a proporcionar uma cultura de massa. 

 

A cultura, mais do que nunca, está no coração do verdadeiro 
desenvolvimento como fator preponderante de integração étnica e social e, 
sobretudo, como processo de transformação da própria sociedade. Deve 
ser entendida não apenas como progresso material ou formação de 
recursos humanos, mas como possibilidade de exercício, na sua plenitude, 
das potencialidades de cada indivíduo BRANT (2001, p. 9). 

 

 Assim, nos reforça a ideia de que a cultura é algo existente entre todos os 

seres humanos, ela está entranhada e diz muito sobre cada personalidade, 

agregando valores com o passar do tempo. Entendendo de uma forma geral o que é 

cultura, chega-se a existência da ação cultural, que é uma forma de colocar em 

prática a vivência de usuários e expectadores fazendo parte da produção cultural de 

determinado local e viabilizando o crescimento da mesma. 

 
Conjunto de procedimentos, envolvendo recursos humanos e materiais, que 
visam pôr em prática os objetivos de uma determinada política cultural.  
Para efetivar-se, a ação cultural recorre a agentes culturais previamente 
preparados e leva em conta, públicos determinados, procurando fazer uma 
ponte entre esse público e uma obra de cultura ou arte. (COELHO, 1997, p. 
31) 

 

Flusser (1980, p. 131) afirma que: “para uma Biblioteca ser verdadeiramente 

Pública deve ser uma Biblioteca ação-cultural”. Por esse motivo, a ação cultural é o 

ponto chave de nossa pesquisa. Tratar da temática da ação cultural atualmente é de 

extrema importância porque ela é um tipo de iniciativa que pode e deve mudar a 

realidade de um determinado lugar. De acordo com Teixeira Coelho “[...] define-se a 

ação cultural como o processo de criação ou organização das condições 

necessárias para que as pessoas e grupos inventem seus próprios fins no universo 

da cultura”. (COELHO, 1999, p. 33). 

A ação cultural é vista como o ponto de partida fundamental para a realização 

da criação de algo novo em seu espaço de cultura, sendo um novo olhar, ou um 

novo modo de se trabalhar as atividades propostas pela instituição, seus usuários e 

colaboradores.  

Busca a expressão e a criatividade dos indivíduos no grupo e na 
comunidade. Está ligada à ideia de transformação, de emancipação a partir 
da expressão. Diz respeito não apenas a produtos culturais acabados, como 
também às condições que levam à capacidade criativa, à produção cultural. 
Relaciona-se por outro lado, ao processo de educação coletiva, no 
momento em que desenvolve atividades práticas e abre espaço para a troca 
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de informações e a discussão sobre temas de interesse do grupo. 
(ALMEIDA, 1987, p.33) 

 

Para Cunha (2002) a biblioteca pública tem o papel de ser a instituição capaz 

de contribuir para o contato e o cultivo de valores humanos, estimulando à 

convivência com outras culturas, levando ao conhecimento das raízes culturais, e o 

desenvolvimento de culturas locais. 

Para Milanesi (2002, p.96) a ação cultural não é uma atividade possível de ser 

desenvolvida se a biblioteca: 

 
não possuir um acervo onde determinadas informações estejam 
disponíveis. Para cada atividade cultural é necessário que todos os registros 
sobre o tema da ação sejam conhecidos. Como ação cultural e criatividade 
são elementos que se integram, é requisito básico conhecer o que já foi 
criado numa tentativa de encurtar o caminho entre o já visto e o novo. 
 

 

Flusser (1991), assim como Paulo Freire, distingue ação cultural em duas 

direções, uma é a ação cultural para a domesticação do indivíduo que contribui com 

a manutenção do sistema, a outra é a ação cultural para a libertação, 

transformadora, instrumento de libertação social e cultural. Flusser (1991) vê a 

perspectiva de transformar a biblioteca tradicional em um instrumento de ação 

cultural. Para o autor a biblioteca tradicional não permite que os usuários se libertem 

permanecendo na ignorância. Na biblioteca como instrumento de ação cultural ainda 

segundo o autor, o usuário tem a possibilidade de pronunciar a sua própria palavra, 

se sentindo apto a ter uma opinião, ele pode se inventar, se formular e criar. 

Coelho (2001) tenta fazer a distinção entre ação e fabricação cultural, para o 

autor fabricação é tentar enganar usando artifícios, pois ela tem início determinado e 

fim previsto, ao contrário da ação cultural que tem início claro sem fim especificado. 

A ação cultural propicia ao usuário a oportunidade de expor sua opinião e interagir 

com o ambiente que ele frequenta, seja uma biblioteca, um museu, um arquivo, 

entre outros locais propagadores de cultura e informação. Ela pode ser entendida 

como uma atividade educadora, pois estimula o indivíduo que não está adequado ao 

funcionamento cotidiano destes lugares acima citados, a se envolverem e se 

tornarem responsáveis por mudanças positivas. Sem o público usuário, a ação 

cultural acaba não existindo. Pois é justamente para a interação desse público que 

as ações são criadas. 

Para a solicitação de apoios deve-se levar em consideração o prazo (inicial) de 

duração do projeto, assim como seus custos, com a devida discriminação, o local 
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onde será realizado, etc. Existem perguntas das quais devem estar bem 

respondidas antes de iniciar um projeto. Como, por exemplo, qual o objetivo do 

projeto, a qual público se destina, quais os benefícios a curto, médio e longo prazo, 

etc. Durante a elaboração de uma ação cultural deve-se levar em conta tais 

objetivos: a disseminação da informação e a propagação da cultura e cidadania. 

 

3.1 POLÍTICAS CULTURAIS 

 

Podem ser entendidas como um meio de interação entre políticas públicas e 

grupos voltados para a educação e cultura, de forma a possibilitar à comunidade 

acesso ao conhecimento. Essas políticas podem trazer à população, meios de 

conhecer a cultura, tornando-a acessível por meio de contratos, entre o Estado e o 

artista, contribuindo para o conhecimento de diversidade cultural e também para o 

fortalecimento da cidadania. A política cultural, 

 
[...] é entendida habitualmente como programa de intervenções realizadas 
pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários 
com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e 
promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. 
(COELHO, 1997, p. 292) 

O Estado deve assumir papel de agente fomentador das ações culturais, seja 

de forma direta ou indireta, criando uma política de objetivos específicos, como 

disponibilização de verbas, de forma a beneficiar a política adotada. Assim sendo, 

deve estimular, regulamentar e viabilizar as ações culturais de forma democrática, 

dando importância àquelas que não possuem lucro, visando à manutenção e criação 

do fazer artístico. 

O papel do Estado como mecenas e arquiteto é considerado essencial para 
salvaguardar as produções não mercadológicas e que não atendam às 
regras dos meios de comunicação de massa e, ainda, para garantir o 
acesso do público como participante do processo de produção de cultura 
(OLIVIERI, 2004, p. 61). 

A partir da visão mercadológica da cultura e de seu potencial como negócio 

lucrativo, surgiu o incentivo à cultura. Criado pelo governo oferece redução de 

impostos para instituições que fomentem de alguma forma a produção/difusão da 

cultura. 
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As leis de incentivo à cultura na prática beneficiam poucos, fora grandes 
empresas patrocinadoras e alguns artistas consagrados. Aqueles que, a 
rigor, não necessitam tanto de incentivo. Verdadeiras fortunas foram gastas 
com produções que trouxeram pouco ou nenhum resultado sociocultural. A 
produção voltada para os interesses do conjunto da população, para o 
desenvolvimento social, para o acesso e formação culturais das populações 

menos privilegiadas ainda é um sonho a ser conquistado (BRANT, 2001, 
p. 59). 

Tendo em vista a escassez dos recursos públicos, estes financiamentos 

deveriam ser usados para proporcionar às classes menos favorecidas o acesso à 

cultura, como óperas, livros com preços acessíveis, teatro, entre outros. Para que 

assim essa parcela da sociedade tenha a oportunidade de agregar conhecimento no 

que tange a cultura no seu próprio país. 

Segundo Olivieri (2004), com objetivo de estímulo e o desenvolvimento da 

cultura, foi criada a primeira Lei de incentivos fiscais de nº 7.505, de 02 de julho de 

1986, conhecida como a Lei Sarney. Previa a concessão de benefícios fiscais 

federais para as empresas que investissem em cultura. A lei recebeu algumas 

críticas por não exigir que o produto incentivado tivesse circulação pública e  por 

deixar a prestação de contas para depois da realização da obra, o que permitiu 

alguns casos de malversação dos recursos recebidos. A Lei Sarney foi revogada 

pelo presidente seguinte, Fernando Collor de Mello, que em 1991 sancionou a Lei 

Rouanet, em vigor até hoje com algumas atualizações. 

A Lei Sarney naquela época representou uma grande vitória para os 

brasileiros, pois era um momento que todos vivenciavam a ditadura. Uma época em 

que o Estado que dizia o que se ia ouvir, ler, cantar e fazer. Com a criação dessa Lei 

a sociedade pode ter a liberdade de escolher pelo menos parte do que queria ver 

produzindo e sendo distribuído. 

A Rouanet, Lei Federal de Incentivos Fiscais nº 8.313, de dezembro de 1991, 

embora regulamentada apenas em 1995, foi criada com base na nova forma de 

aprovação e controle. Conforme Olivieri (2004) é repassada ao poder privado, a 

escolha das produções que serão viabilizadas e das quais ficarão aguardando verba 

do Estado para realização, visando assim evitar possíveis desvios de dinheiro 

público ou favorecimento ilícito, ocasionando o aumento da burocracia. Esse 

mecanismo possibilita que cidadãos (pessoa física) e empresas (pessoa jurídica) 

apliquem parte do Imposto de Renda devido em ações culturais. 
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Analisando a Lei Rouanet percebe-se que é grande a parcela de recursos 

públicos. Contudo, esses recursos têm sido utilizados de acordo com interesses 

privados ao serem aplicados em projetos culturais que proporcionarão benefícios à 

imagem institucional da empresa incentivadora. Outra questão a ser comentada é o 

fato da desigualdade na distribuição dos recursos, pois a maior parte tem ficado 

concentrada nas regiões Sul e Sudeste. 

 

3.2 PROJETOS CULTURAIS E DE LEITURA NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Ao nos basearmos nas concepções de leitura, somos induzidos a refletir 

sobre elas, teoricamente extraindo-lhe alguns significados, tais como: leitura de 

mundo (FREIRE, 1991); prática social (SOARES, 1999); e atribuição de sentidos 

(ORLANDI, 1999); (MARTINS, 1982). Leitura como apropriação da informação 

(ALMEIDA JÚNIOR, 2007). As concepções convergem para nossa afirmação, 

enquanto leitura como apropriação de conhecimento. Sendo assim, podemos afirmar 

que ao introduzir na comunidade usuária ações com o intuito de possibilitar a 

inserção desta às práticas leitoras, dizemos, também, que a biblioteca proporciona 

oportunidades de geração de conhecimento, uma vez que este se dá pelo processo 

da leitura. 

Tomamos como base o pressuposto da missão da biblioteca pública apontada 

através do Manifesto da UNESCO (1994), que a coloca como centro de construção 

do conhecimento, estabelecendo links com a educação e a cultura, essa relação se 

fortalece e permite a interação entre informação e conhecimento. Neste aspecto, o 

papel do leitor é fundamental, uma vez que “o lugar onde a informação se faz 

conhecimento é na consciência do receptor que precisa ter condições para aceitar a 

informação e a interiorizar” (BARRETO, 2007, p. 24). Pautadas pelo Manifesto da 

UNESCO, que prevê que a biblioteca pública é: 

 

[...] local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus 
utilizadores o conhecimento e a informação de todos os gêneros [...] Todos 
os grupos etários devem encontrar documentos adequados às suas 
necessidades. As coleções e serviços devem incluir todos os tipos de 
suporte e tecnologias modernas apropriados, assim como materiais 
tradicionais (IFLA/UNESCO, 1994). 

 
  As bibliotecas públicas precisam cumprir o que prevê o Manifesto, oferecer 

serviços com base na igualdade de acesso para todos, sem distinção, disponibilizar 
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serviços e materiais específicos, dispor ainda de documentos adequados às 

necessidades de todos. Precisa, sobretudo, compreender seu valor e missão 

perante a sociedade, funcionando como um espaço sociocultural, que dispõe de 

produtos e serviços informacionais para a comunidade em geral e possuir em seu 

acervo uma ampla gama de assuntos em múltiplos suportes. 

Baseado em Suaiden (1995), ao assumir seu papel perante sua comunidade, 

a biblioteca pública reconhecerá sua função social e incorporará, além do seu 

objetivo primordial, que é preservar e difundir o conhecimento, fazendo isto, 

principalmente no que se refere à cultura local, mas, incorporará, também, a própria 

comunidade do seu entorno, as suas funções e atribuições, sendo reconhecida e 

legitimada pela sociedade, uma vez que a biblioteca pública dentre todos os tipos de 

bibliotecas, é a única que possui realmente características de uma instituição social, 

tanto pela amplitude de seu campo de ação quanto pela diversificação de seus 

usuários. Essas novas exigências da biblioteca pública pressupõem um profissional 

com competências e habilidades compatíveis, conhecimento geral e participação 

política. Compor o acervo da biblioteca pública, gerir esses documentos e as ações, 

como projetos de leitura, é papel do bibliotecário gestor. Assim, como afirmam 

Rache e Varvakis (2006, p.137): 

 
Percebe-se que os serviços é que vão conferir à biblioteca sua dinâmica, 
sua capacidade de transpor a métrica e estabilidade de seus acervos, 
permitindo a concretização da sua função social. Essa função social pede 
uma relação constante entre o que se pode chamar de corpus da biblioteca, 
suportes documentais, pessoal, informação, conhecimento, cultura e público 
utilizador. 

 

Nossas bibliotecas necessitam de um olhar mais efetivo quanto à dotação de 

seus acervos e, principalmente, quanto à contratação de bibliotecário, de modo que 

permita uma inserção forte na sociedade e, ao mesmo tempo, efetive o cumprimento 

de suas funções enquanto ambiente favorável a interação entre informação e 

conhecimento.  

 

3.3 O BIBLIOTECÁRIO COMO AGENTE CULTURAL 

 

Segundo Cabral (1989), o trabalho de ação cultural bibliotecária exige um 

profissional com um perfil diferenciado e um tipo de formação que seja 

complementada com disciplinas de outras áreas, além da Biblioteconomia. A ação 
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cultural pressupõe uma relação igualitária e democrática e a perfeita interação entre 

os agentes e os grupos, exigindo a busca constante de metodologias alternativas 

que favoreçam o diálogo e a participação. 

A prática de ações culturais em bibliotecas públicas é de extrema importância, 

assim como a presença do bibliotecário se faz necessária, pois ele exerce a função 

de agente cultural. A ação cultural deve possibilitar o envolvimento dos sujeitos em 

todas as etapas de execução do trabalho, para que haja uma decisão em conjunto e 

assim, proporcionando a troca de experiências, politizando o processo educativo 

para formar cidadãos ativos e participantes.  

A ação cultural não se limita somente a disponibilização dos bens culturais, 
deve possibilitar também a participação e a criação de novos bens culturais 
e conhecimentos. O bibliotecário deve proporcionar um ambiente para que o 
usuário participe, no sentido de opinar, formular e criar (ROSA, 2009 p. 
373). 

 
Segundo Rosa (2009), a internet pode ser vista como um meio facilitador para 

os profissionais da informação, através de mecanismos gratuitos, que facilitam a 

interação entre o agente cultural e o usuário final. Como por exemplo, a criação de 

blogs, fóruns e grupos de discussão, que possuem as características que envolvem 

a prática da ação cultural.  

Rosa (2009) menciona que com essas ferramentas o bibliotecário pode gerir, 

e proporcionar ambientes capazes de motivar a criação de novos conhecimentos 

culturais, através da interação e compartilhamento. Cabe ao profissional da 

informação ser o mediador, aquele que irá conduzir o processo e assegurar sua 

eficiência e eficácia, fazendo com que se perpetuem as ações culturais. 

O profissional da informação deve estar atento às necessidades de seus 

usuários, identificando os caminhos possíveis para auxiliá-los em atividades dais 

quais eles mesmos estejam propondo, conforme a necessidade e benefício da 

comunidade local. O bibliotecário como agente cultural tem que ser imparcial, diante 

de todo o processo da ação cultural, este se limitará somente na criação de 

condições, evitando interferências, agindo como mediador. 

Hoje vivemos um momento de muitas transformações, e avanços 
tecnológicos, no qual modificam as formas de comunicação, o modo de 
vida, as crenças, habilidades, artes, moral, costumes dos usuários, por isso 
o profissional da informação poderá atuar como mediador nessas 
transformações, facilitando e democratizando o acesso, criando dessa 
forma oportunidades. (ROSA, 2009 p. 374) 
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Para alguns a tecnologia veio com o intuito de eliminar os bibliotecários, 

entretanto só serão eliminados aqueles que não se submeterem a reciclagens e nem 

estarem abertos a novas ideias e reformulações. Nesse sentido, os bibliotecários, 

como agentes culturais, deverão estar preparados para a diversidade de conceitos 

culturais e ao público a quem se destina, sabendo como proceder com cada usuário 

no desenvolvimento da ação cultural. 

O bibliotecário exercendo o papel de agente cultural é, por excelência, um 
ser dialógico, é aquele que empregará em sua ação os pronomes “eu, tu, 
nós, vós e eles”. Sem esta clareza de diálogo corre-se o risco de se tornar 
um ditador de normas. [...] o bibliotecário como agente cultural é um ser 
humilde, pois a autossuficiência é incompatível com o diálogo. Caso ele se 
coloque em um pedestal acima dos indivíduos com os quais irá se 
relacionar ficará impossível esta aproximação visto que eles não se tornarão 
seus iguais na pronúncia (JOSÉ FILHO, 2009, p. 27-28). 

 
Tal definição nos remete a ideia de igualdade, sem a qual ficará impossível 

uma aproximação com os usuários, ocasionando um distanciamento. O diálogo 

entre ambas as partes deve sempre prevalecer e todos serem considerados iguais, 

em favor do mesmo propósito que é promover a ação cultural para a comunidade 

local. Segundo José Filho (2009), agente cultural bibliotecário é um profissional que 

deve estar consciente dos desafios e perspectivas que se posicionam a favor ou 

contra a sua ação. 

José Filho (2009) aborda o fato que na sociedade em que vivemos os meios 

de comunicação têm induzido a população a pensar que tudo é cultura. A fabricação 

cultural nas sociedades massifica os indivíduos, fazendo com que pensem e ajam de 

acordo com as prescrições que recebem diariamente dos chamados meios de 

comunicação de massa. 

 É percebido que algumas pessoas se encontram às vezes perdidas no 

sentido de como devem agir, ou pensar e aí que são apresentadas e conduzidas por 

manuais de instruções práticos, ocasionando a falta do exercício do pensar. Diante 

dessa situação é que entra o papel do agente cultural bibliotecário que, juntamente 

com os indivíduos, promoverá ações culturais que façam com que os usuários 

possam pensar por si só, expondo seus ideais sem indução “dos de fora”. 

O conhecimento e o processo de criação não devem estar restritos somente 

às bibliotecas, mas sim a espaços públicos, tais como praças, ruas, centros 

comunitários, pontos de ônibus, onde houver gente que se identifique com ação 
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cultural, tomando o cuidado de não direcionar, mas deixar a criação livre, 

possibilitando a expressão da realidade vivida pela comunidade local. 

 Freire (1981, p. 65) enfatiza: 

O ponto de partida para uma análise, tanto quanto possível sistemática, da 
conscientização, deve ser uma compreensão crítica dos seres humanos 
como existentes no mundo e com o mundo. Na medida em que a condição 
básica para a conscientização é que seu agente seja um sujeito, isto é, um 
ser consciente, a conscientização, como a educação, é um processo 
específico e exclusivamente humano. É como seres conscientes que 
homens e mulheres estão não apenas no mundo, mas com o mundo. 
Somente homens e mulheres, como seres “abertos”, são capazes de 
realizar a complexa operação de, simultaneamente, transformando o mundo 
através de sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio da 
linguagem criadora. E é enquanto são capazes de tal operação, que implica 
em “tomar distância” do mundo, objetivando-o, que homens e mulheres se 
fazem seres com o mundo. Sem esta objetivação, mediante a qual 
igualmente se objetivam, estariam reduzidos a um puro estar no mundo, 
sem conhecimento de si mesmos nem do mundo. 
 

A função do bibliotecário como agente cultural então está ligada ao servir aos 

indivíduos da comunidade na qual ele está inserido, terá ele como missão despertá-

los para a tomada da consciência crítica sobre si mesmos e sobre o mundo. Isto é 

não deixar se envolver pela empolgação e nem pretender viver na utopia de que 

tudo será fácil, mas com força de vontade e o “querer fazer” fará toda a diferença no 

processo como um todo. 
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4 HISTÓRIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE JAPUIBA 

 

A Biblioteca Pública de Japuíba (BPJ), (ver foto 1), foi fundada em setembro 

de 2002, POR Rosimar dos Santos de Castro, assistente social do Serviço Social do 

Comércio (SESC). Ela acalentava o sonho de criar uma biblioteca pública e 

conseguiu reunir uns acervos variados, e móveis a partir de doações de editoras e 

do SESC. A idealizadora do projeto conseguiu viabilizar um espaço na localidade de 

Santana de Japuíba, 2º distrito do Município de Cachoeiras de Macacu (RJ), cedido 

por uma amiga, Maria Helena Vianna, residente na comunidade.  

A partir daí foi em busca de uma parceria com o poder público municipal da 

localidade, na pessoa do prefeito Waldecy Machado, que cedeu duas funcionárias 

da Educação para trabalharem como auxiliares de biblioteca, sob a responsabilidade 

e supervisão de Rosimar, que coordenaria e dirigiria os trabalhos da Biblioteca.  

No início se tratava de uma parceria público-privada, sem fins lucrativos, de 

livre acesso, gratuita e aberta à comunidade em geral. No início levava o nome de 

“Biblioteca Pública Luiz Carlos de Barros Vianna“ – uma homenagem ao falecido 

esposo da proprietária da sede – se instalou na Rua Mário Simão M. Nogueira loja 3, 

ao lado do posto de gasolina “Dois Meninos”, no bairro Viracopos, no Km 28 da RJ-

116 pertencente ao distrito de Japuíba. 

No início de 2004, a Biblioteca contava com apenas uma funcionária, 

Jaqueline. Foi quando a professora Lia foi cedida para integrar a equipe, 

coordenando seus trabalhos.  Durante esses primeiros anos, a Biblioteca produziu 

diversos eventos. Em setembro de 2002, por ocasião de sua fundação, aconteceu o 

“1º Festival de Poesias”. Em setembro de 2004, dirigida a alunos do 1º segmento do 

ensino fundamental, realizou a “Gincana Ruth Rocha”. Em março de 2005, foi a vez 

do “I Concurso de Pesquisa e Interpretação de Poesias”. Em junho de 2005, 

organizou um evento com várias atividades, em parceria com diversos segmentos 

da comunidade – escolas, professores, ambientalistas, rádio local, Secretaria de 

Educação – e voltado para a conscientização e preservação do meio ambiente: “Um 

dia para pensar na vida”.  

No ano de 2013, infelizmente a biblioteca foi fechada por motivos políticos, 

mas foi por um curto período, pois com a mudança de governo, uma nova equipe 

assumiu e se engajou na luta pelo funcionamento da biblioteca, reabrindo-a. Esta 

então se desvinculou da Secretaria de Educação e passou a ser gerida pela 
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Fundação Macatur. Suas funcionárias, que haviam voltado para suas escolas de 

origem, foram requisitadas e cedidas para a Fundação. 

 A partir daí a Biblioteca foi transferida para o seu atual endereço: Rua 

Floriano Peixoto 181, loja 2, no centro de Japuíba, onde ficou com mais visibilidade 

e começou uma nova fase, além de ganhar seu novo nome: “Biblioteca de Japuíba”, 

(ver fotos 2 e 3). 

         No ano de 2014, a BPJ concorreu ao Edital de Pontinho de Cultura, da 

Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (SEC-RJ), e ganhou com o Projeto 

“Brincar na Vila”, desenvolvido ao longo do ano de 2015.  Nesse ano chega uma 

nova funcionária, a Carini, para substituir a professora Lia que se aposenta. No 

entanto, esta é convidada para coordenar o projeto, sendo recontratada pela 

Fundação.  

Tudo isso fez com que a Biblioteca passasse a ter mais visibilidade pela SEC-

RJ e pelo SEB-RJ (Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio de Janeiro) que, nestes 

últimos anos, já a contemplaram com diversas doações de acervo, além de um kit 

modernização composto por mais de 1000 títulos e de móveis novos. Nesse kit, 

ainda estão previstos dois terminais de computador, que ainda não chegaram. 

Assim, a biblioteca caminha para o seu 14º aniversário, numa trajetória cheia de 

altos e baixos, mas sempre persistindo e acreditando na importância de se estimular 

a leitura, para que um dia nos tornemos um país melhor. 
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Foto 1: Frente da BPJ 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

                                                Foto 2: Interior da BPJ 
          Fonte: Acervo pessoal 
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Foto 3: Interior da BPJ 
Fonte: Acervo pessoal 

 
                                                    

4.1“AÇÕES CULTURAIS” DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE JAPUÍBA 

 

 

Como já mencionado, a Biblioteca Pública de Japuíba, desde o início de sua 

criação sofreu muitos percalços. Mesmo com tudo que ocorreu e ocorre até hoje ela 

está de pé. Percebe-se que não há muito incentivo e apoio por parte de seus 

governantes locais e até mesmo da população. A BPJ possui em sua faixada o 

nome de “Biblioteca de Japuíba” e não “Biblioteca Pública de Japuíba”, como desde 

o início deste trabalho é mencionado. 

Isso se deve ao fato de mesmo sendo de caráter público, ela estar voltada 

não a comunidade como um todo e sim às crianças e adolescentes, funcionando 

como uma espécie de extensão das escolas, não que ela deixe de atender aos 

demais usuários, mas o foco sempre gira em torno dos alunos. É um fato que ocorre 

frequentemente porque não é feito um estudo de usuários para conhecer suas 

preferências, necessidades. Infelizmente, não há nenhum bibliotecário para 

gerenciar a BPJ, o que provavelmente daria suporte. Mesmo sem o suporte de um 

profissional da área algumas atividades são realizadas de forma esporádica, mas 
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não há uma permanência, com isso não podendo classificar como ação cultural e 

até por que como já mencionado não atende a todo público.  

A seguir, serão apresentados alguns eventos realizados pela BPJ. Apesar de 

não ser exatamente como Flusser e outros pensam, as atividades desenvolvidas na 

Biblioteca Pública de Japuíba são voltadas ao incentivo ao hábito de ler, além de 

públicos variados, mas faltou um levantamento anterior dos interesses da 

comunidade. “Se na biblioteca o usuário tem a possibilidade de pronunciar a sua 

própria palavra, tem influência sobre quais livros compõem o acervo, e se sente apto 

a ter uma opinião, ele poderá tê-la igualmente em outras atividades” (FLUSSER, 

1983, p. 161).  

 

Projetos de leitura 1 - Gincana Ruth Rocha 

Apresentação: A partir da seleção no acervo da Biblioteca de títulos da autora infantil 

Ruth Rocha, tendo como público alvo o 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental (8 a 

11 anos) – 5 títulos para cada série - foi montado um programa de atividades que 

culminou numa gincana com jogos e brincadeiras cujo tema foram as histórias lidas.  

Objetivo: Promover o hábito e o prazer da leitura, valorizar a autoria do texto e 

estimular a frequência à Biblioteca. 

Desenvolvimento:  

- leitura dos cinco títulos, de acordo com a respectiva série (os livros foram 

disponibilizados para empréstimo aos inscritos na gincana); 

- leitura de uma pequena biografia de Ruth Rocha, seguida do preenchimento de 

uma ficha com dados da autora; 

- elaboração de uma carta para a autora dizendo qual a personagem com quem 

mais se identificou e o porquê; 

- participação nas brincadeiras da gincana – corrida, boliche e jogo da memória, 

todos inspirados nos enredos das histórias lidas; 

- todas as atividades foram pontuadas. 

 

2 - Concurso de pesquisa e interpretação de poesias 

Apresentação: A partir da seleção feita pela Biblioteca de três temas, o participante 

(público alvo: toda comunidade) foi convidado a pesquisar poemas, um para cada 

tema proposto. 
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Objetivo: Promover o hábito e o prazer da leitura de poesia, exercitar a sensibilidade, 

a compreensão e a interpretação do texto poético e incentivar a frequência à 

Biblioteca. 

Desenvolvimento:  

- inicialmente é feita uma sensibilização dos leitores através de varais de poesias 

itinerantes – três varais que se revezam em três locais – a Biblioteca e dois colégios 

da comunidade; 

- a Biblioteca disponibiliza seu acervo de poesia para que o participante do concurso 

leia e faça sua seleção, preenchendo um formulário com a reprodução dos três 

poemas escolhidos – um sobre cada tema - o qual deverá ser entregue à Biblioteca 

dentro do prazo estipulado; 

- no dia marcado, uma comissão de jurados, formada por dois poetas locais e uma 

atriz e professora de artes escolherão as poesias mais expressivas; 

- os candidatos que se interessarem em ler suas poesias, concorrem também à 

melhor leitura interpretativa. As poesias que não tiverem intérpretes serão lidas, para 

o público presente no evento, pelos jurados. 

 

3 – Um dia para pensar na vida (ou por um meio ambiente melhor) 

Apresentação: Através da parceria com outros segmentos da sociedade local 

(escolas, professores, Secretaria de Educação, rádio comunitária, ambientalistas, 

artistas e comunidade em geral), a Biblioteca organizou um evento ao ar livre, em 

frente a sua sede, que proporcionou um dia de atividades diversas para a 

comunidade, tendo como tema central a preservação do meio ambiente. 

Objetivo: Chamar a atenção da comunidade para os problemas ambientais do lugar 

onde vivem e do mundo, estimulando atitudes positivas na relação com o ambiente e 

contribuir em sua educação ambiental e formação cidadã. 

Desenvolvimento:  

- mostra de filmes ambientais; 

- exposição de trabalhos de alunos e artistas locais com materiais reciclados e 

sucatas; 

- exposição de fotos da região denunciando agressões ambientais; 

- jogo de percurso com tabuleiro gigante onde a própria criança é o peão e cujas 

regras e desafios são voltados para a Educação ambiental – o jogo foi idealizado, 

elaborado e dinamizado pela Biblioteca; 
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- jogo de desafios sensoriais para crianças, idealizado e realizado pela Biblioteca; 

- palestras de ambientalistas e de um advogado ambiental: 

- feira de troca-troca de objetos e de livros; 

- declamação de poesias; 

- apresentações musicais, dança e teatro; 

- realização de uma gincana com alunos do 2º segmento do fundamental de uma 

escola da comunidade, com desafios e atividades norteadas para a conscientização 

ecológica com parceria professores/Biblioteca/Rádio Comunitária. 

 

4 – Rodas de leitura 

Clientela: alunos do 6º e 7º anos do Fundamental (11 a 13 anos)  

 

Foto 4 Projeto roda de leitura 
Fonte: Acervo pessoal 

 

5 – Contação de histórias 

Clientela: Educação Infantil, 1º, 2º e 3º anos do Fundamental (5 a 8 anos, ver foto 5). 
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Foto 5: Projeto contação de histórias na BPJ 
Fonte: Acervo pessoal 

 

6 – Projeto brincar na vila 

Apresentação: “Brincar na Vila” é o projeto contemplado pelo edital da SEC – 

Pontinho de Cultura, ver foto 6, onde a Biblioteca propõe o resgate da cultura do 

brincar, através de brinquedos cantados (brincadeiras de roda, cantigas, 

brincadeiras populares tradicionais), da confecção de brinquedos e da contação de 

histórias; e o incentivo à cultura e à leitura através da prática da leitura e do diálogo 

das linguagens: literária (rodas de leitura) e audiovisual (cineclube).  Seu público 

alvo é formado por crianças e adolescentes de Japuíba. 

Objetivo: O resgate da Cultura da Infância; o estímulo ao uso da Biblioteca enquanto 

equipamento cultural e educativo. 

Desenvolvimento:  

- atividades ao ar livre e itinerantes, duas vezes ao mês, em um total de 10 edições: 

brincadeiras, oficinas e prática de leitura ao ar livre (08 edições);  

- atividades abertas à comunidade, concentradas na Biblioteca de Japuíba: o 

Cineclube, as Contações de Histórias e as Rodas de Leitura, que ocorrerão 

simultaneamente, uma vez por semana.  A programação do cineclube, de interesse 

infantil e juvenil, é focada em filmes que foram inspirados em livros. 
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Foto 6: Projeto brincar na vila 
Fonte: Acervo pessoal 

 
 

7 - Festival de poesias autorais  

Apresentação: Público alvo: estudantes entre 13 e 18 anos residentes na região. 

Objetivo: Promover o interesse pela linguagem poética e incentivar a frequência à 

Biblioteca. 

Desenvolvimento: Foi feita parceria com uma Escola que cedeu seu auditório para a 

culminância do Festival. Foram convidados dois poetas de renome no município 

para prestigiarem o evento. 

 Essas atividades de “ações culturais” que são desenvolvidas na Biblioteca 

Pública de Japuíba, algumas delas infelizmente não são realizadas com frequência. 

Por isso esse é um dos motivos pelos quais não pode ser chamado de ação cultural, 

pois ação cultural é um processo contínuo, com início, mas sem fim determinado. 

Observamos com clareza que se faz necessário um estudo de usuários nesta 

instituição, pois o seu público é sempre destinado às crianças e adolescentes da 

localidade. Dificilmente as outras faixas etárias são beneficiadas com as ações ali 

promovidas. Podemos definir estudo de usuários. 

Estudos de usuários são investigações que se fazem para saber o que os 
indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as 
necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de 
um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. 
(FIGUEIREDO,1994 p. 7). 
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 Conforme Figueiredo (1994), os estudos de usuários servem como canais de 

comunicação que se abrem entre a biblioteca e o usuário. Os estudos proporcionam 

À biblioteca uma previsão da demanda ou da mudança da demanda de seus 

produtos ou serviços, com isso permite que no tempo certo sejam designados os 

recursos necessários na época adequada. 

 O benefício de se fazer estudos de usuários possui um grande retorno, pois o 

bibliotecário poderá ter consciência exatamente por onde iniciar uma ação cultural. 

Com esse estudo faz-se necessário conhecer as necessidades, preferências, 

opiniões e avaliações a respeito de serviços que a eles são oferecidos ou podem vir 

a ser oferecidos, conforme o público. 

 Por isso foi elaborado um questionário de maneira bem simplificada, com 

letras grandes e objetivo, a fim de ser aplicado a um grupo da terceira idade 

pertencente ao distrito de Japuíba em Cachoeiras de Macacu (RJ). O intuito desse 

questionário foi justamente ouvir de cada um suas sugestões de ações culturais que 

a BPDJ poderá colocar em prática na medida do possível, que venha A beneficiar 

esse público em especial. 

 O grupo abordado é composto por pessoas da terceira idade (ver foto 7) que 

gentilmente cederam seu tempo para responder ao questionário a ele proposto. O 

questionário foi aplicado no local onde praticam exercícios de alongamento todas as 

manhãs de segunda-feira e quarta-feira sobre a orientação de um profissional de 

educação física. É composto por vinte idosos a partir dos cinquenta anos de idade, 

com um grupo misto de homens e mulheres.  

No dia da aplicação foi feito um passo a passo com os mesmos, pois alguns 

possuíam dificuldades de leitura, uma vez que a maioria só possui o nível 

fundamental. Antes do preenchimento, todas as dúvidas foram sanadas, inclusive o 

termo “ação cultural” foi bem explicado, para que pudessem opinar conforme os 

seus interesses próprios. Foi feita a aplicação do questionário com doze mulheres 

acima dos cinquentas anos de idade, possuindo um total de oito questões. O 

questionário foi elaborado de maneira bem simples e objetivo, com a fonte um pouco 

maior com o intuito de facilitar a visão. 
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Foto 7: Grupo da terceira idade 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Gráfico 1- Porcentagem de quantos conhecem a Biblioteca Pública de Japuíba 
                   Fonte: Pesquisa pessoal 

Como podemos observar a maioria respondeu que conhece a biblioteca em 

questão. 

67% 

25% 

8% 

Você conhece a Biblioteca Pública de 
Japuíba? 

Sim Não Mais ou menos
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Gráfico 2- Porcentagem do sexo 
                                                        Fonte: Pesquisa pessoal 

O grupo é composto por homens e mulheres no total de vinte integrantes 

assíduos, contudo no dia apenas doze foram abordados, e todas eram mulheres. 

 

 

Gráfico 3- Apresenta o nível de escolaridade 
                                               Fonte: Pesquisa pessoal 

 O nível escolar que prevalece é o primário que hoje corresponde de 1° ao 5° 

ano do ensino fundamental das escolas. 

100% 

0% 

Qual é o seu sexo? 

Feminino Masculino

42% 

25% 

25% 

0% 
8% 

Qual é o seu nível de escolaridade? 

Primário Fundamental Médio Técnico Superior
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Gráfico 4- Apresenta a situação ocupacional do grupo em estudo 
                 Fonte: Pesquisa pessoal 

A maioria encontra-se aposentada, possuindo tempo livre para se envolver 

em ações culturais. 

 

 

Gráfico 5- Apresenta a faixa etária 
    Fonte: Pesquisa pessoal 

 O público abordado não possui muita variação na faixa etária, uma vez que 

esse era o objetivo na aplicação do questionário. 

8% 

17% 

8% 

0% 

67% 

Qual a sua ocupação atualmente? 

Desempregada Empregada Doméstica Estudante Aposentado

42% 

58% 

Em qual faixa etária você se encaixa? 

Entre 50 e 59 A partir dos 60
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Gráfico 6- Aborda a frequência de utilização da Biblioteca Pública de Japuíba 
                    Fonte: Pesquisa pessoal 

 Como observado, A maioria nunca esteve na BPJ, levando em consideração 

que todas residem no distrito e a maioria encontra-se aposentada, isso é um dado 

alarmante e lamentável. 

 

 

Gráfico 7- Demonstra a porcentagem de interesse pelo acervo da Biblioteca Pública de Japuíba 
     Fonte: Pesquisa pessoal 

 

0% 0% 0% 

17% 

25% 58% 

Com que frequência você utiliza a Biblioteca 
Pública de Japuíba ? 

Diariamente Semanalmente Uma vez por mês A c ada 3 meses Raramente Nunca

0% 

33% 

67% 

O acervo que a Biblioteca Pública de Japuíba 
possui é de seu interesse? 

Não Sim Nada a declarar
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 A resposta nada a declarar está representada pela maioria devido ao fato de 

nunca terem ido BPJ, infelizmente não puderam dizer nada a respeito.  

 

 

Gráfico 8- Relata ações culturais sugeridas pelo grupo 
                          Fonte: Pesquisa pessoal 
 

 As sugestões de ações culturais foram variadas, contudo, podemos observar 

que a “hora do conto” e a “caminhada” possuem uma fatia maior nas pesquisas. 

Após realizado com afinco o questionário, foi observada a satisfação em cada 

semblante e a empolgação de não somente participar futuramente de ações 

sugeridas por elas mesmas, como contribuir sendo útil para a biblioteca e a 

comunidade como um todo.  Daí percebe-se a importância do estudo de usuários 

que através do mesmo, podemos de fato averiguar as necessidades da comunidade 

e colocá-las em desenvolvimento. 

  

4.3 SUGESTÕES DE AÇÕES CULTURAIS 

 

 Com base no questionário respondido foram escolhidas três ideias de ações 

culturais a serem aplicadas com o público da terceira idade, por ele sugerido. 

CAMINHADA E HORA DO CONTO 

A primeira sugestão seria uma caminhada estar vinculada com a hora do 

conto. O projeto seria promovido uma vez por mês com a terceira idade, onde seria 

34% 

33% 

11% 

11% 

11% 

Sugestões de ações culturais 

Dança de salão Caminhada Hora do conto

Palestra Passeio de bicicleta Aula de culinária

Encontro de gerações
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definido um dia em que todos se reuniriam pela manhã ou À tarde na Biblioteca 

Pública de Japuíba. Um percurso de caminhada seria traçado e quando atingido, 

todos retornariam para a BPJ, onde ali aconteceria a hora do conto com eles. A ideia 

é fazer um rodízio entre eles mesmos na contação de histórias, tendo como objetivo 

a valorização do acervo e após uma discussão para troca de opiniões, estimulando a 

leitura, o censo de opinião e fazendo com que a instituição seja conhecida por todos. 

 

PALESTRAS 

 A segunda seriam palestras ministradas a cada dois ou três meses com 

temas distintos, ministrados na própria biblioteca. Após a palestra terIA uma mesa 

redonda para debates sobre o tema abordado. E como sugestão um básico coffeE 

break, promovendo COMPARTILHAMENTO entre eles, pois afinal o objetivo não é 

apenas uma parcela da terceira idade e sim todos os outros que se encaixam nesse 

grupo. O intuito é a troca de informações, construção de pensamento crítico e a 

propaganda da biblioteca. 

 

ENCONTRO DE GERAÇÕES 

 A terceira sugestão de ação cultural estaria vinculada com a união da terceira 

idade juntamente com os jovens. A ideia é todos se reunirem no espaço da 

biblioteca para jogarem jogos de tabuleiros, fazer artesanatos, discutir sobre livros 

lidos. O desejo deles é compartilhar informação e experiência com os jovens e 

também adquirir com eles, uma verdadeira troca. A princípio foi pensado em fazer a 

cada quinze dias essas reuniões. 

 O objetivo das ações propostas é fazer com que a BPJ ganhe mais 

visibilidade por parte da terceira idade e com o passar do tempo essa corrente de 

ações traga mais usuários para a instituição. As ações culturais não irão apenas 

beneficiar a biblioteca, mas a comunidade como um todo. Assim a Biblioteca Pública 

de Japuíba estará expandindo o seu público de usuários. Ela estará pondo em 

prática de fato o que é ser uma biblioteca a serviço da comunidade, ou seja, uma 

biblioteca pública, que atenda às necessidades da comunidade que serve, seria 

interessante também criar murais com informações úteis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo apontar a importância da ação cultural nas 

bibliotecas públicas, que sem elas as instituições são incompletas. Pois o objetivo de 

uma biblioteca pública não é só fazer empréstimos de livros e sim servir a 

comunidade a qual ela está inserida, não importa o tamanho que ela tenha e sim o 

que realmente faz. 

Para conquistar objetivos têm que se fazer conhecido, por isso as ações 

culturais são imprescindíveis para uma BP, elas promovem uma divulgação da 

mesma, atraindo novos usuários. Consideramos a importância de a ação cultural 

estar vinculada com o estudo de usuário, onde proporcionará resultados positivos e 

concisos. Por isso, através do questionário aplicado pode se ter uma ideia das 

necessidades, preferências de um determinado público em estudo. 

No início obtive dificuldades para fazer as visitas a instituição escolhida, pois 

infelizmente a BPJ não conta com o apoio de muitos funcionários, possuindo apenas 

três. Uma das funcionárias já estava prestes a sair de licença maternidade, e a outra 

estava de férias. Devido a circunstancias, ocasionou uns desencontros em alguns 

momentos. 

Ao iniciar as pesquisas para compor este trabalho, a ideia era propor a 

Biblioteca Pública de Japuíba um projeto vinculado ao financiamento coletivo - 

Crowndfunding, onde teria o propósito de arrecadar dinheiro para “melhorar” a 

faixada da biblioteca e para a compra de alguns móveis, promover uma espécie de 

reinauguração da instituição. Entretanto, no decorrer das visitas realizadas à 

biblioteca e após conversar com a professora Lia Brito, responsável atualmente, 

percebeu-se a necessidade de se fazer um estudo de usuários como o primeiro 

passo. 

A pesquisa restringiu apenas ao público da terceira idade, devido ao pouco 

tempo disponível para o aprofundamento desta pesquisa. Através das pesquisas 

realizadas percebe-se o quanto tem se lutado para que a biblioteca permaneça 

presente na comunidade, mesmo sem muitos apoios. Até hoje ela tem sobrevivido e 

assim esperamos que continue. Contudo, depende não apenas daqueles que estão 

no momento ali trabalhando e sim de toda a comunidade local. Para se ter esse 

apoio da comunidade a biblioteca tem que se fazer presente e mostrar a sua 

importância para todos. 
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 A Biblioteca Pública de Japuíba como assim foi denominada desde o início 

deste trabalho, apesar de na prática não corresponder plenamente ao título dado, 

necessita atingir outros públicos, além das crianças e adolescentes, como por 

exemplo, podemos citar as donas de casa que ali residem, os operários, 

trabalhadores em geral, enfim toda a comunidade da região. 

 Enfim, para que uma biblioteca seja pública precisa atender toda a 

comunidade local que a cerca e também outros usuários em potencial distantes 

dela, sem distinção de cor, sexo, classe social, idade, etc. Mas para que isso ocorra 

é preciso ouvir desse público suas necessidades, preferências, sugestões, para dar 

significado à biblioteca como pública. 
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ANEXO 

HISTÓRICO DA BIBLIOTECA DE JAPUÍBA 

        A Biblioteca de Japuíba foi fundada em setembro de 2002.  Sua fundadora, 

Rosimar dos Santos de Castro, assistente social do Sesc e residente em Niterói 

(RJ), acalentava o sonho de criar uma biblioteca em seu bairro. No entanto, uma vez 

reunido acervo e móveis a partir de doações de editoras e do Sesc, a idealizadora 

do projeto só conseguiu  viabilizar o espaço para sediá-lo na localidade de Santana 

de Japuíba, 2º distrito do Município de Cachoeiras de Macacu (RJ), cedido por uma 

amiga, Mª Helena Vianna, residente na comunidade. 

        Partiu então em busca de uma parceria com o poder público municipal de 

Cachoeiras, na pessoa do prefeito Waldecy Machado, que cedeu duas funcionárias 

da Educação para trabalharem como auxiliares de biblioteca, sob a responsabilidade 

e supervisão de Rosimar, que coordenaria e dirigiria os trabalhos da Biblioteca. 

Portanto a Biblioteca inicialmente tratava-se de uma parceria público-privada (PPP), 

sem fins lucrativos, de livre acesso, gratuita e aberta à comunidade em geral. 

Inicialmente, com o nome de “Biblioteca Pública Luiz Carlos de Barros Vianna“ – 

uma homenagem ao falecido esposo da proprietária da sede – se instalou na Rua 

Mário Simão M. Nogueira lj.3, ao lado do posto de gasolina “Dois Meninos”, no bairro 

Viracopos, no km28 da RJ-116. 

        No início de 2004, a Biblioteca contava com apenas uma funcionária, Jaqueline. 

Foi quando a professora Lia foi cedida para integrar a equipe, coordenando seus 

trabalhos.  Durante esses primeiros anos, a Biblioteca produziu diversos eventos. 

Em setembro de 2002, por ocasião de sua fundação, aconteceu o “1º Festival de 

Poesias”. Em setembro de 2004, dirigida a alunos do 1º segmento do ensino 

fundamental, realizou a “Gincana Ruth Rocha”. Em março de 2005, foi à vez do “I 

Concurso de Pesquisa e Interpretação de Poesias”.  Em junho de 2005, organizou 

um evento com várias atividades, em parceria com diversos segmentos da 

comunidade – escolas, professores, ambientalistas, rádio local, Secretaria de 

Educação – e voltado para a conscientização e p Educação – e voltado para a 

conscientização e preservação do meio ambiente: “Um dia para pensar na vida”. 

       Três anos depois de criada, em novembro de 2005, o prédio de sua sede teve 

que ser desocupado. Nessa ocasião, depois de uma campanha feita por suas 

funcionárias e endossada pela comunidade através de um abaixo-assinado pela 

permanência da Biblioteca em Japuíba, Ailton Machado, vereador da comunidade 
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local, custeou seu aluguel por um ano (2006), para que a Secretaria de Educação e 

Cultura tivesse tempo de se planejar, podendo então assumi-lo. Assim, a Biblioteca 

mudou de endereço. Sua segunda sede localizava-se na mesma rua, porém agora 

atrás do posto de gasolina, dentro de uma galeria. No final de 2006 chega uma nova 

funcionária, a Fátima, também da educação, para substituir Jaqueline que sai de 

licença maternidade. 

        Foi só em 2007 que a Prefeitura finalmente assumiu a responsabilidade do 

aluguel e da administração da Biblioteca, que passou a ficar sob a responsabilidade 

do Centro Interdisciplinar de Cultura e Artes (antigo CICA), subordinado à Secretaria 

de Educação e Cultura, cujo secretário na época era o professor Osório. Em 2008, 

Jaqueline sai da Biblioteca. 

        No final do ano de 2012, a Biblioteca viu-se na iminência de fechar – com o 

advento da Internet e com o crescente processo de informatização das escolas, sua 

frequência, que antes era voltada principalmente para pesquisas, caiu 

drasticamente. Além disso, sua localização era afastada do centro, sem visibilidade 

nenhuma pela comunidade. Porém, já era o último ano do mandato do Prefeito 

Rafael, e não havia vontade política para mudar esse contexto. Então, na nova 

gestão do prefeito Waldecy  Machado, que estava voltando em 2013, a Secretaria 

de Educação, já separada da Cultura e novamente sob o comando do professor 

Osório, fechou a Biblioteca. 

        Mas foi por um curto período, pois com a mudança de governo, uma nova 

equipe assumiu a pasta da Cultura e comprou a briga da Biblioteca, reabrindo-a. 

Esta então se desvinculou da Secretaria de Educação e passou a ser gerida pela 

Fundação Macatur. Suas funcionárias, que haviam voltado para suas escolas de 

origem, foram requisitadas e cedidas para a Fundação. A partir daí a Biblioteca foi 

transferida para o seu atual endereço: Rua Floriano Peixoto 181, lj.2, no centro de 

Japuíba, onde ficou com mais visibilidade e começou uma nova fase, além de 

ganhar seu novo nome: “Biblioteca de Japuíba”. 

        No ano de 2014, a Biblioteca de Japuíba concorreu ao Edital de Pontinho de 

Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura do RJ (SEC-RJ), e ganhou com o Projeto 

“Brincar na Vila”, desenvolvido ao longo do ano de 2015.  Nesse ano chega uma 

nova funcionária, Carini, para substituir a professora Lia que se aposenta. No 

entanto, esta é convidada para coordenar o projeto, sendo recontratada pela 

Fundação. Foi dessa forma que a Biblioteca fez jus ao premio que lhe possibilitou a 
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aquisição de equipamentos, mobiliários e novos títulos. Porém, apesar de ter 

adquirido um computador, ainda não conseguiu se conectar à Internet.  

         Tudo isso fez com que a Biblioteca passasse a ter mais visibilidade pela SEC-

RJ e pelo SEB-RJ (Sistema Estadual de Bibliotecas do RJ) que, nestes últimos 

anos, já a contemplaram com diversas doações de acervo, além de um kit 

modernização composto por mais de 1000 títulos e de móveis novos. Nesse kit, 

ainda estão previstos dois terminais de computador, que ainda não chegaram. 

Assim, a Biblioteca de Japuíba caminha para o seu 14º aniversário, numa trajetória 

cheia de altos e baixos, mas sempre persistindo e acreditando na importância de se 

estimular a leitura, para que um dia nos tornemos um país melhor. 
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APÊNDICE 

ESTUDO DE USUÁRIO 

1- Você conhece a biblioteca pública do distrito de Japuíba? 
 
(    ) Sim                                   (    ) Não 
(    ) Mais ou menos 
 

2- Qual é o seu sexo? 

(    ) Masculino             (    )Feminino  
 

3-Qual é o seu nível de escolaridade? 

(    ) Primário                (    )Fundamental  
(    ) Ensino Médio        (    ) Técnico         (    ) Superior 
 

4-Qual  a sua ocupação atualmente? 

(    ) Empregado                  (    ) Estudante 
(    ) Desempregado            (    ) Aposentado 
(    ) Dona de casa               (    ) Outro (Especifique) 
 
 
5-Em qual faixa etária você se encaixa? 
 
 (    ) Entre 50e 60                 
(    ) Acima dos 60 
 

6- Com que frequência você utiliza a Biblioteca Pública de 
Japuíba? 

(    ) Diariamente                            (    ) Semanalmente  

(    ) Uma vez por mês                    (    ) A cada 3 meses 
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(    ) Raramente                              (    ) Nunca 

7- O acervo que a Biblioteca Pública de Japuíba possui é de 
seu interesse? Justifique sua resposta. 

(    ) Sim                                           (    ) Não        (    ) Nada a 
declarar 

Justifique:__________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

8- A biblioteca pública do distrito de Japuíba possui alguns 
projetos de ações culturais voltados em sua maioria para 
crianças e pré-adolescentes. Gostaríamos que sugerisse algum 
projeto de ação cultural que fosse de sua preferência. 

Sugestão:__________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


