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RESUMO 
 

 

Aborda a ação cultural na perspectiva do bibliotecário. A ação cultural tem se 

revelado uma importante ferramenta, tanto para o profissional bibliotecário quanto 

para o usuário, pois, promove discussão, reflexão e criação na biblioteca. Este 

discorre sobre a possibilidade de o bibliotecário assumir a postura de agente 

cultural, desenvolvendo competências que ampliem e ratifiquem sua atuação no 

âmbito político e social, através do espaço da biblioteca. Reflete sobre a noção de 

cultura e faz diferenciação entre a ação cultural e animação cultural, muitas vezes 

confundidas na prática. Apresenta estudo de caso realizado na Biblioteca Parque 

Estadual com bibliotecários a respeito da prática de ação cultural, identificando 

resultados que essa prática pode ter assim como dificuldades enfrentadas para a 

sua realização, comparando os resultados com a bibliografia analisada. 

 
Palavras-chave: Ação cultural. Animação Cultural. Bibliotecário. Agente cultural. 
Biblioteca Parque Estadual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

It debates the cultural action in the librarian's perspective. The cultural action has 

proved to be an important tool for both librarian and user, as it promotes discussion, 

reflection and creation inside the library. This work discuss how the librarian can act 

as a cultural agent, developing his skills that enhance and ratify its operations. As 

consequence, its promotes reflections both in the political and social sphere through 

the library. Also, this work discuss the notion of culture and the differences between 

cultural action and cultural animation. In the end, it presents a case study related to 

cultural action practice at Biblioteca Parque Estadual, identifying its results, detailing 

observed difficulties in its realization and comparing the obtained results with the 

bibliography. 

 
Keywords: Cultural action. Cultural animation. Librarian. Cultural agent.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação bibliotecária no atual contexto pode ir além de trabalhos técnicos. 

As mudanças decorrentes a partir da evolução tecnológica e as mudanças de cunho 

social e político afetam as bibliotecas e seus respectivos profissionais. Assim a 

biblioteca teve que se reinventar e se colocar como um local onde não se 

concentram somente livros e onde se estuda ou pesquisa – atividades 

indispensáveis – mas como um espaço que precisa adquirir muito mais sentido na 

sociedade.  

Por isso se fala em ações culturais e se considera o bibliotecário como agente 

que interage por meio dessas ações. Segundo aponta Fonseca (2007, p. 50) “a 

missão do bibliotecário deixa de ser bibliocêntrica”.  

A ação cultural, portanto, se coloca como uma possibilidade do trabalho do 

bibliotecário, onde este assume a mediação. Ele não é o agente principal da ação, 

mas um condutor, dando aos indivíduos a possibilidade de criação, advinda da 

reflexão que a ação cultural propõe.  

Para observar a atuação desse agente optou-se por uma pesquisa de campo 

na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro (BPE) por ser uma instituição 

pública e pelas diversas atividades nela desenvolvidas. É um projeto implantado no 

Brasil a partir do modelo criado na Colômbia com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento social e o combate à violência urbana.  

O fato de enfatizar a biblioteca no processo da ação cultural não quer dizer 

que a ação não se dá fora dos limites da instituição. A ação cultural tanto pode ser 

desenvolvida na biblioteca quanto a partir da biblioteca e em outras instituições. O 

mesmo acontece com relação ao bibliotecário: ele não é o único a realizar ações 

culturais. O que se pretende destacar aqui é que a ação cultural realizada pelo 

bibliotecário pode dar muito mais sentido à biblioteca, à sua utilidade, e pode 

oferecer também uma percepção melhor do trabalho do bibliotecário. 

Este estudo objetiva identificar como o bibliotecário entende a ação cultural, 

pois a forma como ele a vê influencia o desenvolvimento das ações e dos 

instrumentos que usa. Objetiva também identificar se na formação acadêmica dos 

profissionais bibliotecários foi enfocada sua atuação como agente cultural.   

No primeiro capítulo serão abordados os conceitos de cultura, ação cultural, 

animação cultural e, por fim, a inserção do bibliotecário nesse contexto.  
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O estudo de caso e as respectivas análises serão apresentados no capítulo 2. 

E este será seguido das considerações finais.  
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

As considerações acerca da atuação do bibliotecário como agente cultural 

requerem, antes, uma exposição introdutória referente ao conceito de cultura.   

 

 

2.1 A cultura 

 

  

 “Cultura” é uma palavra entendida de várias formas. É comumente 

relacionada à instrução (escolar) ou às características de uma coletividade ou 

nação, como a “cultura brasileira”, a “cultura italiana” etc. No entanto, a origem da 

palavra cultura é um verbo latino – colere – que significa a ação de cultivar, cuidar.  

Assim, num primeiro momento, o conceito de “cultura” remetia a uma 

metáfora agrícola – isto é, de cultivo. Referia-se ao que o ser humano adquire por 

meio da educação e da instrução, entendidas analogamente como o preparo da 

terra e o cultivo da lavoura: sua formação escolar, seu refinamento civilizatório, era 

uma espécie de “agricultura do espírito”.  

Num segundo momento, o conceito de cultura toma amplitude e inclui o 

“produto dessa formação” (ABBAGNANO, 1998, p. 225), aquilo que o homem é 

capaz de criar.   

Citando Edward Tylor, Laraia (1986, p. 25), afirma que o termo cultura 

Tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 
qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 
membro de uma sociedade. 

Englobando esses aspectos, a UNESCO (2006) estabeleceu um conceito de 

cultura, em que esta é considerada 

O conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e 
afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que 
abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras 
de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. 

 

Entende-se, portanto, que cultura não é algo particular de um ou outro, nem é 

única. O que acontece, não raramente, são interpretações diferentes – determinadas 

por fatores históricos e socioeconômicos – acerca do que vem a ser cultura, o que 
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pode gerar discriminação a respeito de quem “tem” cultura e até mesmo afirmar a 

falta dela −se se entende cultura, por exemplo, como conhecimento formal. Chauí 

(2012, p. 314) diz que “não existe a cultura, no singular, mas culturas, no plural”. E 

segundo Santos (2006, p. 44-45), “cultura é uma construção histórica, seja como 

concepção, seja como dimensão do processo social. Ou seja, a cultura não é ‘algo 

natural’ [...] é um produto coletivo da vida humana”.  

Portanto, a cultura é construída, aprendida através das relações humanas. 

Além disso, é dinâmica e plural. Ainda segundo MacGregor (2012, p. 145-146) 

A cultura dá orientação e significado ao rumo de um povo; oferece 
sentido de pertencimento aos seus membros; oferece condições para 
desenvolver aqueles processos que permitem a busca, a 
experimentação e a concretização daquilo que é mais sublime no 
espírito: a linguagem, o ritual e a arte. Desafio, invenção, 
aprendizagem, comunicação, reinvenção permanente de nós 
mesmos em um diálogo coletivo. 
 

O bibliotecário, ao pensar as ações, precisará estar atento à multiplicidade 

cultural de modo a fazer com que as atividades não sejam excludentes, privilegiando 

uma determinada manifestação cultural em detrimento de outra. 

As multiplicidades culturais referem-se à variância de contextos 
sociais nos quais cada leitor está inserido. Nesse âmbito, pode-se 
focar em práticas cujos objetivos estabelecidos envolvem a 
expressão da multiplicidade de visões de mundo, que se reporta a 
amplos contextos, sem preconceitos e elitização. (RASTELI; 
CAVALCANTE, 2013, p.172) 

 

Essa reflexão referente à cultura fornece ao bibliotecário diretrizes para 

efetivar ações culturais com o público. A comunidade que a biblioteca atende precisa 

se ver, de fato, com toda sua contextualização, no cerne da ação cultural.  

A biblioteca como espaço coletivo pode, através das ações culturais, 

promover essa sensação de pertencimento ao usuário. Além de propiciar a interação 

entre indivíduos diferentes e garantir o diálogo e a reflexão.  

 

2.2 Ação cultural X animação cultural 

 

 

As definições acerca das diferenças entre “ação cultural” e “animação cultural” 

se fazem necessárias devido à confusão que ainda há entre elas. 
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No anseio de ter um público constante na biblioteca, muitos profissionais 

realizam atividades que não necessariamente são ações culturais efetivas. As 

atividades desenvolvidas agem mais como entretenimento ou “iscas” do que como 

algo motivador e transformador e que leve o público à reflexão. É o caso da 

animação cultural (ALMEIDA, 1987, p. 31). A animação “remete à ideia de 

implementação de atividades e eventos para atrair o público e chamar-lhe a atenção 

para a biblioteca” (SILVA, 1991, p 61). 

Na prática, a animação relaciona-se com o consumo e não com a criação, a 

qual é fundamental na ação cultural. Essa prática por si não é ruim, mas não pode 

ser confundida com ação cultural propriamente dita.  

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

 

Coelho Neto (1988, p. 14) esclarece que  
 

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 – sujeitos da cultura, não 
seus objetos. Seria o ideal. 

 
E como afirma Silva (1991, p. 61), a ação cultural 

Não se limita a mostrar os bens culturais, ela possibilita a 
participação das pessoas na produção destes bens, facilitando a 
aglomeração de indivíduos e grupos que se apropriam dos espaços e 
equipamentos da biblioteca. Assim, o que ela faz é tentar criar 
oportunidades para que o mero fruidor, o espectador, possa também 
elaborar sua produção. 

 

Logo, a ação cultural não se resume a um produto que a biblioteca oferecerá 

aos usuários como forma de promoção dela. Enquanto a animação promove a 

instituição, a ação cultural pode ser instrumento de modificação, de cidadania para o 

usuário. E isto não acontece se o usuário não se ver como participante no processo. 

Como diz Cabral (1999, p. 39), “além da dimensão educativa, a ação cultural tem 

também uma dimensão política por estar revestida de um caráter transformador, que 

visa operar mudanças na realidade”.  
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É imprescindível que o usuário se veja inserido, se reconheça como 

pertencente àquele ambiente. A ação cultural visa isso à medida que dá a 

oportunidade de participação, de criação, de voz, de forjar ferramentas intelectuais.  

Com a animação cultural, o papel do bibliotecário fica aquém do que de fato 

ele poderia realizar com a comunidade, pois de certa forma não pressupõe 

propriamente um comprometimento em direção à reflexão e às mudanças.  

A ação cultural é definida no Dicionário de biblioteconomia e arquivologia 

como “serviço de extensão bibliotecária” (CUNHA, CAVALCANTI, 2008, p.6). Logo, 

não afeta negativamente o que é de práxis biblioteconômica, pelo contrário, como 

“extensão”, só tem a acrescentar ao profissional.  

Milanesi (2003) faz referência a três verbos que devem se fazer presentes 

numa biblioteca que realiza ações culturais. São eles: informar, discutir e criar.  

Informar se refere a uma atividade primordial do bibliotecário e da biblioteca. 

Já quando se fala em discutir, essa ação não é tão comum. A respeito disso, 

Milanesi (2003, p.178-179) afirma que muitas vezes o usuário não sabe o que quer 

ou busca somente aquilo que foi ensinado a querer; formando um ciclo vicioso que o 

impede de buscar o novo. Caberia então ao profissional criar o ambiente de reflexão 

e discussão e fazer com que o usuário saia do convencional.  

É na relação ao terceiro verbo – criar – que está o sentido para a ação 

cultural. É quando o próprio usuário também se torna ativo. De alguma forma ele irá 

expressar o resultado da sua reflexão.  

Além da renovação constante dos discursos registrados (livros 
novos, jornais do dia, filmes...) é necessário que as pessoas, 
articulando o seu próprio discurso, possam expressá-lo por meio da 
escrita, da fala, do gesto, das formas, dos sons e, sempre que 
possível, registrá-lo. Romper com a rotina, com a reprodução 
permanente, é essencial para as transformações necessárias ao 
meio onde se vive. (MILANESI, 2003, p.180) 

 

 A dimensão criadora é destacada também por Schmidt (2011)  
 

Ação cultural: como qualquer ação, no campo da cultura, capaz de 
interromper e desviar o fluxo cotidiano dos hábitos e valores dos 
agenciamentos e da indústria cultural, permitindo que linhas de fuga 
criem novos territórios, novas possibilidades de viver, de sentir e de 
habitar melhor o mundo. A ação cultural baseia-se diretamente na 
produção simbólica de um grupo, sendo necessário então 
inverter o processo do consumo para a criação de novos 
conceitos, relações e materiais que não se limitem a apenas 
reproduzir ou representar formas ou pensamentos, mas criar novas 
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visões de mundo e possibilidades de existência. (SCHMIDT, 
2011, p.153, grifos nossos). 

 

Dito assim, o bibliotecário pode fazer diferença priorizando a ação cultural e 

fazendo da biblioteca um espaço de reflexão e criação.  

 

 

2.3 O bibliotecário como agente cultural 

 

 

A biblioteca como espaço coletivo, vista há bastante tempo como instituição 

cultural, pode oferecer muito a seus usuários se os profissionais se dispuserem a ir 

além do trabalho técnico.  

De acordo com a quinta lei de Ranganathan, “a biblioteca é um organismo em 

crescimento” (CAMPOS, 2002, p.5). Logo, se modifica, se adequa e se reestrutura 

principalmente para que de fato se dê o crescimento e o desenvolvimento da 

instituição, de forma a atender às demandas da sociedade.  

Dessa forma, o bibliotecário é ou deveria ser participante direto desse 

processo, como profissional responsável pela biblioteca, no que diz respeito às 

competências para tratamento e disponibilização da informação para o usuário, à 

gestão e ao serviço de referência. De acordo com a lei 4.084, de 30 de junho de 

1972, são atribuições dos bacharéis em Biblioteconomia 

A organização, direção e execução dos serviços técnicos de 
repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas e 
empresas particulares concernentes às matérias e atividades 
seguintes: a) o ensino de Biblioteconomia; b) a fiscalização de 
estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia reconhecidos, 
equiparados ou em via de equiparação; c) administração e direção 
de bibliotecas; d) a organização e direção dos serviços de 
documentação; e) a execução dos serviços de classificação e 
catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de 
mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e 
referência. 
 

Porém, o bibliotecário não lida somente com o suporte, o objeto. Ele lida com 

pessoas que dão sentido ao seu trabalho.  

Sobre o agente cultural, encontramos no Dicionário de biblioteconomia e 

arquivologia a seguinte definição 

Aquele que, sem necessariamente ser um produtor cultural ele 
mesmo, envolve-se com a administração das artes e da cultura, 
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criando as condições para que outros criem e inventem seus 
próprios fins culturais. Atua, frequentemente embora não 

exclusivamente na área da difusão, portanto mais junto ao público do 
que o produtor cultural. Organiza exposições, mostras e palestras, 
prepara catálogos e folhetos, realiza pesquisas de tendências, 
estimula indivíduos e grupos para a autoexpressão faz, enfim, a 
ponte entre a produção cultural e seus possíveis públicos. (CUNHA; 
CAVALCANTI, 2008, p.8, grifos nossos). 
 

Logo, o bibliotecário pode assumir uma postura ativa em relação ao público. É 

preciso que o profissional tenha consciência do papel que ele pode desenvolver, o 

que “requer uma superação da visão do profissional passivo para uma postura 

proativa” (SANCHES, 2010, p. 116). O bibliotecário planeja e administra recursos 

para as atividades a realizar com e para os usuários. 

Atuar desta forma não significa abandonar as tarefas técnicas nem 

sobrecarregar o profissional com tarefas que não são de sua “alçada”. Na verdade, a 

ação cultural “se reflete para o bibliotecário como estímulo para a aquisição de 

competências, saberes, fazeres e compartilhamento de experiências que 

potencializam suas capacidades de atuação [...]”. (RASTELI; CAVALCANTE, 2013, 

p.169).  

Destacamos ainda que sobre o bibliotecário repousa a noção de 

“neutralidade”. A respeito, Silva (1999, p. 79-80) afirma que 

Convém assinalar que o apego ao tecnicismo confere à atividade 
biblioteconômica um caráter de neutralidade que efetivamente não 
existe. A neutralidade é uma ficção; toda atividade está a serviço de 
determinados interesses, mesmo que seus agentes não tenham 
consciência disso [...] A alienação política é a pior consequência do 
tecnicismo [...].  

  
Sair da neutralidade indica mudança de postura e conquista da visibilidade. 

Sem isso, o profissional fica na invisibilidade e consequentemente a biblioteca 

também. Ou seja, ela não tem sentido, não tem valor para a comunidade.  

Essa questão não só implica na visibilidade do profissional. O bibliotecário é 

também um cidadão. Está inserido na mesma sociedade e exposto a diversas 

situações, assim como o usuário da biblioteca. Almeida Junior (1997) comenta que 

O bibliotecário, como já dissemos, não é apolítico, neutro, imparcial. 
Como pode o bibliotecário se considerar imparcial se os materiais do 
seu acervo são parciais? Como pode o bibliotecário se considerar 
imparcial se a própria localização da biblioteca onde trabalha serviu a 
interesses políticos e que não exprimem a real necessidade da 
comunidade? Como pode o bibliotecário se considerar imparcial se 
aqueles que mais necessitam da biblioteca estão impossibilitados de 
fazer uso dela?” (ALMEIDA JUNIOR, 1997, p.92). 
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Logo, ele não pode ignorar fatores sociais ou políticos que emergem da 

sociedade. De acordo com Targino (1997, p.30), “vale ressaltar que o profissional, 

antes de ser profissional, é ser humano, e único. Quem é descomprometido ou 

descompromissado enquanto profissional, decerto o é como indivíduo [...]”.  

A formação acadêmica do bibliotecário também muito influi em sua postura e 

atuação. Milanesi (2003, p.128) afirma: 

Um outro fator colaborou para a paralisia das bibliotecas públicas: a 
formação dos bibliotecários centrada em técnicas de organização de 
acervos. Esse profissional, com uma formação mais adequada, 
poderia na prática, ultrapassar as deficiências do meio, revertendo a 
situação. No entanto, ele confirma a vocação passiva da instituição. 
O ensino de Biblioteconomia é, ainda, um receituário. São 
produzidas receitas para o corpo cujas deficiências não são 
claramente identificadas. Esse profissional pode até sentir facilidades 
para organizar o acervo com todos os códigos e tabelas, catalogando 
e classificando dentro de todas as normas e usa todas as 
possibilidades tecnológicas para organizar o acervo, mas tem 
dificuldades para dialogar com o público. Ele não é capaz de ouvir a 
cidade. E, muito menos, fazer-se ouvir por ela.  
 

E acrescenta que, dentro dessa perspectiva passiva, a tarefa do bibliotecário 

finda com a organização do acervo (MILANESI, 2003).  

De acordo com Castro e Ribeiro (1997, p.23) 

A formação dos profissionais da informação, como qualquer outro 
campo, deve ter como matriz as mudanças operadas na sociedade, 
mas considerando também e, principalmente, a cultura, o contexto e 
as necessidades do indivíduos.  

Atuar, portanto, como um agente cultural é uma forma de enfatizar o sentido 

social da profissão. E isso não acontece sem conscientização, como será abordado 

nas seções subsequentes.  

Outro destaque a respeito da ação cultural desenvolvida pelo bibliotecário é 

seu caráter interdisciplinar. Segundo Almeida (1987, p. 37) 

O trabalho interdisciplinar não envolve apenas um conjunto de 
profissionais de diferentes formações desenvolvendo atividades 
paralelas, mas indivíduos interagindo nas suas áreas de competência 
e integrados ao todo em função de objetivos e projetos comum.   

 
As ações podem ser desenvolvidas em conjunto com profissionais e 

conhecimentos de outras áreas. Cabral (1999, p. 42) explica que: 

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.  
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A interdisciplinaridade, então, diz respeito à captação de conhecimentos de 

áreas diversas e também às ações colaborativas.  

Cada vez mais a inter, a trans e a multidisciplinariedade apresentam-
se, mais do que como soluções, como possibilidades de criação e re-
criação do conhecimento humano; uma vez que permitem a 
interação entre disciplinas e especialistas que até algum tempo atrás 
sequer cogitavam dialogar com seus pares. (CARTER, 2004, p.34) 

 

Entende-se que a mudança do perfil mais passivo para um perfil mais atuante 

não acontece rapidamente. No entanto, quanto mais cedo o bibliotecário se 

conscientizar do seu papel, mais cedo aparecerão os resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Passamos agora à análise do estudo de caso realizado na Biblioteca Parque 

Estadual. A análise considera os conceitos estudados ao contemplar os 

depoimentos recolhidos por esta pesquisa. 

 

 

3.1 Metodologia 

 

 

O estudo consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo, analisando 

depoimentos de bibliotecários da Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, 

sobre sua formação acadêmica e, a partir dela, o que eles entendem sobre ação 

cultural. 

Para a realização das entrevistas foi elaborado um questionário (Apêndice A) 

que atendesse aos objetivos da pesquisa. As perguntas foram divididas em dois 

tópicos intitulados, respectivamente, “Formação acadêmica” e “Atuação como 

agente cultural”, totalizando oito questões. 

Os entrevistados responderam oralmente às questões e as respostas foram 

gravadas. As entrevistas foram realizadas nos dias 28 de outubro e 08 de dezembro 

de 2015.  

As transcrições das respostas se encontram no Apêndice B deste trabalho. O 

processo de transcrição das falas seguiu alguns critérios para melhor apresentação 

e entendimento das respostas, suprimindo, por exemplo, os excessos de vícios de 

linguagem (como repetições e expressões de função fáticas), além de falas 

incompletas e interrupções. Houve algumas supressões devido às digressões em 

relação ao objetivo principal. 

A identidade dos entrevistados, por questões éticas, foi preservada. 
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3.2 Sobre a formação acadêmica 

 

 

Ao propor a questão da formação acadêmica dos profissionais o objetivo era 

descobrir se de fato a ação cultural esteve presente nos currículos universitários dos 

depoentes e/ou se ela foi abordada em sala de aula. Não é objetivo deste trabalho 

analisar os currículos dos cursos de Biblioteconomia mas somente ter uma noção da 

abordagem da ação cultural neles e seus reflexos no discurso de profissionais 

atuantes em uma biblioteca pública. 

O estudo de caso revelou que os sete bibliotecários entrevistados não tiveram 

essa abordagem durante sua graduação. Isso se refletiu na maneira como os 

entrevistados entendiam a ação cultural e revelou alguns equívocos sobre a questão 

da cultura. Todos os depoentes se formaram na Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Cabe ressaltar que o objetivo aqui não é julgar as concepções dos 

entrevistados nem dizer o que está “certo” ou “errado”. Para a realização deste 

trabalho foi feito um levantamento bibliográfico e a análise deste, portanto, busca 

comparar o que diz a teoria e o que está em prática sobre essa temática.  

O que se pode notar nas falas dos entrevistados é que o contato com a ação 

cultural ou com um referencial teórico sobre cultura se deu de forma intuitiva, na 

busca espontânea por alguma disciplina de outra área ou já no local de trabalho. 

Enquanto estudante de Biblioteconomia, o aluno pode complementar sua 

grade curricular com disciplinas optativas de outras áreas, como Educação e 

Sociologia, entre outras que o estudante entender que irá acrescentar à sua 

formação. No entanto, quando abordada dentro da própria Biblioteconomia, a ação 

cultural tem um caráter mais específico, agregando instrumentos próprios da 

biblioteca.  

Além disso, possuindo um caráter mais prático na abordagem, os discentes 

podem ter um contato mais direto com a prática da ação cultural, com eles mesmos 

sendo incentivados a elaborar uma ação ou mesmo entrando em contato com 

instituições e profissionais que dão ênfase à ação cultural. Isto dá uma visão melhor 

ao futuro bibliotecário e potencial agente cultural.  
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3.3 Como o bibliotecário vê a ação cultural 

 

 

As conceituações expostas anteriormente serviram de base para analisar o 

que foi apontado pelos entrevistados como ação cultural. Como apresentado, os 

profissionais não tiveram um embasamento teórico da questão e começaram a atuar 

de forma intuitiva. Vejamos, para começar, o que eles pensam sobre a noção de 

cultura. 

Pode-se perceber claramente que o conceito de cultura representa vários 

aspectos no entendimento dos entrevistados, o que é normal visto que cultura é uma 

palavra polissêmica. Porém, o entendimento dessa palavra pode gerar algumas 

controvérsias. A diferenciação do contexto em que se usa a palavra é importante.  

Milanesi (2003) diz que cultura, tradicionalmente, é entendida no sentido de 

“ter”, isto é, como posse de conhecimento. De fato, cultura foi relacionada nos 

depoimentos com o verbo “ter”, mas também com “inserir” e “induzir”. Por exemplo, 

“no nosso dia a dia é isso, inserindo o leitor na cultura”, disse o “entrevistado 5”. O 

mesmo entrevistado também disse que “toda ação que acaba induzindo o outro a ter 

um pouco de cultura pra mim é uma ação cultural”.  

“Cultura” também foi relacionada com folclore, com usos e costumes da 

localidade da biblioteca, com Artes. 

Devido à questão, cabe um adendo em relação à postura que se tem em 

algumas instituições. Flusser (1983) aborda a biblioteca tradicional, na qual o 

bibliotecário é um expert e que, portanto, está apto a doar cultura ao usuário 

ignorante. Nessa biblioteca e nesse perfil profissional a cultura é só um produto e o 

usuário, um consumidor. Milanesi (2003, p.159) também aponta essa questão e 

acrescenta que, nesse perfil de biblioteca, “o saber, ao invés de ser uma conquista, 

passa a ser um favor, uma esmola que se dá a quem não tem”.  

Essa postura, no entanto, não é a adequada a uma biblioteca onde se 

pretende ter ações que visam levar os indivíduos à reflexão, a exercer a cidadania – 

na verdade não é adequada a nenhum lugar comprometido com o pensamento 

crítico. 

Não afirmamos que seja o caso da biblioteca em questão. Porém, cabe a 

reflexão sobre como lidamos com a questão “cultura” e nossa postura em relação 

aos usuários. 
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Em resposta à questão “Para você, o que é ação cultural?” pode-se perceber 

pelos depoimentos que ela é também entendida de diversas formas. De acordo com 

o “entrevistado 1”, a ação cultural age como ponte e mediação para o contato com o 

acervo:  

Eu acho que é sempre uma ponte que a gente faz com o acervo, 
independente do suporte, e como a gente faz a promoção desse 
acervo: é através de um debate, é chamar um especialista pra 
conversar sobre um tema tal. Então resumidamente eu acho que é 
essa ponte do acervo com o uso dos debates, das discussões, eu 
acho que é essa ponte que a gente tem que promover. (Apêndice B, 
p.39) 

 
De acordo com o “entrevistado 2”, a ação cultural está relacionada à cultura 

local e ao empoderamento informacional. De acordo com ele, a ação cultural é: 

Toda ação que fomenta todo tipo de cultura local, seja no folclore, 
seja nos usos e costumes daquela localidade. Tudo isso eu acho que 
é ação cultural. Ou que reverbera na ancestralidade nossa, todas as 
nossas tradições, ritos; e também aliado ao empoderamento 

informacional das pessoas. (Apêndice B, p.41) 
 

A noção de ação cultural como forma de valorização da cultura local também 

está presente na concepção do “entrevistado 6”. O depoente diz: 

Pra mim, uma ação cultural, ela deve impactar o cidadão à cultura ali 
no entorno que ele vive, na realidade que ele vive. Porque a gente as 
vezes vê muita coisa de fora, externa; e não é valorizado as 
atividades ali do entorno daquela comunidade ou da cidade. Eu acho 
que a ação cultural tem que ser valorizada em termos de local, 
resumindo. (Apêndice B, p.47) 

 

Na concepção do “entrevistado 4” é um meio de promover leitura. Ele diz: 

Ação cultural pra mim é [..] qualquer ação pedagógica ou que 
incentive a leitura. Aqui a gente faz contação de histórias, atividades 
socioeducativas, algumas brincadeiras, desenhos, pinturas. Tudo 
voltado para o incentivo à leitura. (Apêndice B, p.44) 

 

A ação cultural na biblioteca é entendida também como forma de inserir ou 

conduzir o usuário a outros centros culturais. Diz o “entrevistado 7” que: 

Ação cultural e você promover alguma ação que envolva o usuário 
não só com o meio da biblioteca, mas com o meio externo também 
[...] Orientando para outros espaços culturais né, eu acho que é isso. 
(Apêndice B, p.48) 
 

 Já o “entrevistado 5” afirmou não saber o que era ação cultural, mas revelou a 

seguinte noção: 

Propriamente o que diz a palavra eu não sei, mas pra mim toda ação 
que acaba induzindo o outro a ter um pouco de cultura pra mim é 
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uma ação cultural; não importa se é na linguagem coloquial do povo 
ou erudita, depende do que né; mas como a palavra é ação eu acho 
que é a sua disponibilidade de poder inserir aquela pessoa em algo 
que seja culturalmente acessível pra ele ou não; no caso da 
Biblioteconomia você dá alguma informação pra que ele seja um 
pouco conhecedor da cultura. E o fato de ter essa “ação” eu acredito 
que seja isso, mas sobre a palavra em si mesmo eu não sei o que 
ela significa. (Apêndice B, p.45) 
  

Resumidamente, a ação cultural foi apontada como mediação para o acervo; 

instrumento informacional; promoção de leitura; meio de valorização da cultura local; 

empoderamento informacional do usuário; inserção do usuário em outras instituições 

culturais; promoção e disseminação de cultura. Em relação a estes últimos aspectos, 

a noção de que “cultura” se fala e que pode ser promovida e disseminada não ficou 

clara.  

Tanto pode ser uma promoção e disseminação da cultura sob a perspectiva 

dos profissionais, que pode variar devido à formação, quanto promover e disseminar 

a partir da perspectiva cultural do próprio usuário. Nesse sentido, o estudo de 

usuários, como será visto em seguida, é uma ferramenta importante, pois não é 

pressuposto da ação cultural “dar” ou mostrar ao usuário algo que é totalmente 

estranho a ele. O trabalho começa em primeiramente identificar os traços da 

comunidade onde a biblioteca está e a partir daí os serviços e ações se direcionam 

para e com o usuário.  

Não que o usuário não conhecerá outras “culturas”, outras “artes” ou 

manifestações que são diferentes das dele; a partir da interação e do diálogo com os 

outros usuários e com os profissionais a sua percepção se ampliará. Mas primeiro é 

preciso que ele se veja singularizado e participante das ações. Segundo Schmidt 

(2011), na ação cultural há uma dimensão criadora, de “confronto com o caos” e 

com as crises, que possibilitam mudanças e abrem espaço para novos significados. 

E, portanto, não é à parte do dia a dia do indivíduo, no sentido de ausência da 

realidade dele, mas criar novos significados e outras maneiras de se enxergar.  

Pode-se notar também, nos depoimentos, que a ação cultural foi relacionada 

a eventos na biblioteca. No entanto, alguns eventos, da forma como descritos, como 

teatro, palestras, exibição de filmes e exposições, funcionam mais como animação 

cultural.  

As atividades descritas podem atrair um público sim, levá-lo a conhecer o 

acervo, o espaço etc. Porém, quando analisada a literatura referente à ação cultural, 
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percebe-se que ela se efetiva quando o usuário é levado a refletir sobre o que viu e 

ouviu, a questionar. E mais, quando o usuário é participante efetivo do processo. 

Como diz Milanesi (2003, p.171), “as atividades culturais não serão realizadas paras 

as pessoas, mas com elas”. Mas, como será abordado na próxima seção, a 

biblioteca tem também ações que de fato contribuem para a cidadania dos usuários. 

Como mencionado antes, para o usuário ser participante é necessário o 

profissional conhecer suas necessidades. Para isso existe o estudo de usuários, que 

[...] São investigações que se fazem para se saber o quê 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 da 
maneira adequada.  Através destes estudos verifica-se por que, 
como, e para quais fins os indivíduos usam informação, e quais os 
fatores afetam tal uso. [...] Estes estudos são, assim, canais de 
comunicação que se abrem entre a biblioteca e a comunidade a qual 
ela serve. (FIGUEIREDO, 1979, p.79) 
 

Com a questão “Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos 

usuários? Se sim, como?” podemos perceber que, ao menos quando as entrevistas 

foram gravadas, não havia um instrumento formal de estudo de usuários. O 

“entrevistado 2” disse  

Aqui a biblioteca é relativamente nova, não existe nenhum estudo de 
comunidade ainda. A gente ainda tá trabalhando desenvolvendo 
políticas e o único meio que a gente tem buscado como necessidade 
é através da formação de coleção aqui da biblioteca, que é a 
pesquisa de sugestão, das necessidades informacionais da 
comunidade que utiliza a biblioteca. (Apêndice B, p.41) 
 

O “entrevistado 3” disse que “o estudo mesmo é o convívio, né?, quando o 

usuário chega e diz o que gostaria que tivesse na biblioteca e a gente passa isso pra 

direção” (Apêndice B, p.43). 

O “entrevistado 6” disse que “cada setor sim. Por exemplo, o setor de 

acessibilidade foca numa coisa, a biblioteca infantil em outra. Eu acho que sim, mas 

falta mais união também” (Apêndice B, p.47). 

O “entrevistado 7” disse que acha que a pesquisa é feita “de forma bem 

informal” (Apêndice B, p.49). 

Note-se que os profissionais conhecem a diversidade de usuários e suas 

necessidades através de conversas informais ou quando o próprio usuário expressa 

sua necessidade ou opinião, e as necessidades foram relacionadas essencialmente 

à questão do acervo. 
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3.4 Ação cultural: consequências 

 

  

Se a ação cultural envolve a mediação por parte do bibliotecário, entende-se 

que este deve manter contato e bom relacionamento com os usuários da biblioteca.  

A interação dos profissionais com o público da BPE é constante, visto que qualquer 

usuário pode ter acesso aos profissionais que se encontram nas bancadas.  

Segundo os depoimentos recolhidos por esta pesquisa, no entorno da 

biblioteca existem moradores de rua e estes frequentemente visitam a biblioteca.  

O trabalho desenvolvido pelos bibliotecários e outros profissionais ajuda 

essas pessoas a se sentirem pertencentes àquele lugar, como um local onde elas 

podem estar, que não lhes é proibido. E por meio de conversas, ao notarem esse 

público, o atendimento do bibliotecário faz com que estas pessoas tentem algo novo 

para suas próprias vidas. Milanesi (2003, p.199) diz que “a ação cultural é feita, na 

essência, pelas relações humanas a partir da porta de entrada”. Portanto, é 

necessário um profissional receptivo.  

Em resposta à questão “No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação 

cultural faz?”, o “entrevistado 4” diz que a ação cultural “faz com que as crianças 

tenham mais interesse pela leitura, pelo livro em si porque ultimamente as crianças 

querem saber de internet, de computador, de telefone”. (Apêndice B, p.44) 

Nas palavras do “entrevistado 5”: 

Eu acho que é isso, inserindo o leitor no conhecimento do acesso 
que ele pode ter aqui, que no nosso caso é livros, e além dos livros 
são alguns eventos que tem aqui, às vezes tem palestras, tem sarau, 
tem conversa com o leitor. [...] Então a gente faz isso a todo 
momento, né?, no nosso dia a dia é isso, inserindo o leitor na cultura. 
(Apêndice B, p.46) 
 

 O “entrevistado 6” diz: 
 

Eu acho que a diferença é de você poder unir as pessoas, você unir 
todas as classes. Você tem atividades aqui dentro, e não tem 
discriminação de quem vem; os próprios leitores, usuários da 
biblioteca têm acesso a tudo, de tudo um pouco. Eu acho que esse é 
o impacto que a gente tem aqui dentro. (Apêndice B, p.47) 
 

O “entrevistado 2” dá um exemplo: 

Socialmente é gratificante a gente ver que as atividades culturais que 
a gente realiza aqui tem sido objeto de mudança de vida das 
pessoas. Tem pessoas em situação de rua – a gente não pode botar 
que foi só a biblioteca em si – mas pessoas que saíram dessa 
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condição através de conversa, de mediador social, e conseguiram 
uma casa. Mudaram mesmo de vida e continuam frequentando a 
biblioteca. Mas todo esse trabalho de estar frequentando a biblioteca, 
de estar lendo e sugerindo leitura trouxe grandiosidade para a 
pessoa – como pessoa mesmo e como cidadão. É intangível a gente 
mensurar o quanto a biblioteca foi importante. Tenho certeza que a 
biblioteca foi preponderante pra pessoa mudar de vida. (Apêndice B, 
p.41) 

 

É esse tipo de sentido que uma biblioteca pode ter. Entendemos que existem 

diferentes tipos de bibliotecas para públicos diferentes, que atendem a diferentes 

demandas. Mas numa biblioteca pública, especialmente no centro de uma cidade 

como o Rio de Janeiro, espera-se que lide com perfis de usuários bastante 

diversificados, sendo necessário promover ações que alcancem esses públicos.  

Existem esses casos onde a biblioteca pode ser um espaço diferencial para o 

usuário, e isso se deve ao comprometimento do bibliotecário com o espaço e a 

comunidade. E, como um depoente destacou, não pode haver discriminação.  

Além de realizar eventos, a Biblioteca Parque Estadual funciona também 

como espaço de ajuda ao cidadão, oferecendo informações referentes a 

documentos, além de informar sobre outros espaços culturais. Destaca-se também a 

acessibilidade que a biblioteca oferece a usuários deficientes, tanto pela locomoção 

quanto pelo acervo disponível. 

O “entrevistado 5” diz sobre essa prática na biblioteca: 

[...] agora a gente também tenta é estar inserindo não só informação 
da nossa biblioteca, mas as informações de outros lugares que são 
centros culturais. Não sei se já chegaram a falar com você, mas nós 
temos um balcão no outro prédio, que é um balcão chamado 
“informação ao cidadão”, então ali, se alguém perdeu identidade ou 
se alguém tem algum documento que deseja retirá-lo, a gente tem 
informação ali pra ajudar o cidadão. Não só informações da 
biblioteca, mas informação também pra ajudar o cidadão, o leitor 
naquilo que ele precisa. Além da divulgação de eventos de outros 
lugares que tenham ações culturais ou educativas. (Apêndice B, 
p.46) 

 

 Para o cidadão é bem interessante a biblioteca oferecer esse tipo de serviço. 

E a própria instituição adquire um sentido maior para a população. 

As bibliotecas tradicionais têm o seu acervo e um catálogo que indica 
o seu conteúdo [..] Outras, além do controle da coleção, têm a 
possibilidade de fornecer informações registradas no jornal do dia ou 
em outras fontes de difícil acesso para o público: questões ligadas 
aos direitos humanos, principalmente das crianças e adolescentes, 
abuso e autoridade, racismo, várias formas de violência, legislação 
municipal, os trâmites burocráticos para viver em sociedade, 
atendimento médico, serviços educacionais etc. Isso pode ser feito 
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pessoalmente ou por telefone. Se, em caso de dúvida, os cidadãos 
se lembrassem de imediato da biblioteca pública, a sua função 
estaria plenamente identificada. No entanto, a biblioteca é a 
última instituição a ser lembrada quando informação se torna 
necessária. Isso mostra coo sua função foi distorcida no tempo 
e como se isolou socialmente. (MILANESI, 2003, p.248, grifo 

nosso). 
  

 Reitera-se ainda que 

É preciso deixar claro também, que as informações provenientes dos 
serviços públicos em qualquer âmbito deverão ter prioridade no 
serviço de informação à comunidade [...] Tão importante como o 
recolhimento é a atualização da informação, o que contribui para a 
boa imagem do serviço de informação à comunidade e da própria 
biblioteca pública. Assim, é de fundamental importância que todo o 
trabalho de recolhimento, processamento e difusão da informação, 
seja feito de tal forma que os usuários tenham a segurança de que 
estão recebendo uma informação verídica e atualizada. (SUAIDEN, 
1995, p.93) 
 

 A biblioteca, portanto, oferecendo serviços à comunidade que vão além do 

seu acervo, contribui, para a efetivação de sua função social. 

 

 

3.5 Ação cultural: dificuldades 

 

 

Em relação à questão “Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações 

culturais, ela enfrenta alguma dificuldade para realizá-las? Quais?”, os entrevistados 

1, 4, 6 e 7 apontam a falta de verba. Destacamos o depoimento do “entrevistado 4”, 

que diz: 

Acho que verba. Aqui a gente trabalha com dinheiro público, no caso 
do governo do Estado, então tem uma verba anual que a Secretaria 
dá pra gente pras atividades. Só que por falta de verba diminuiu a 
quantidade de funcionários, diminuiu a quantidade de ações de 
teatro, cinema, palestras, atividades de leitura. Então é uma 
dificuldade que a gente tem. (Apêndice B, p.45) 

 

Já o “entrevistado 2” aponta a questão da diversidade de público. Diz ele: 
 

Acho que propriamente dito é população que a gente atende aqui. A 
gente fica na região central da cidade, onde passa todo tipo de 
público. Existem pessoas da Baixada Fluminense, do Centro, da 
Zona Sul, a gente atende pessoas em situação de rua muitas vezes, 
e a biblioteca tenta em todas as atividades culturais deixar bem 
flexível para atender todo tipo de público, que é bem diversificado e a 



27 
 

biblioteca de todas as formas expandir seu horizonte para atender 
todos os tipos de público e nenhuma atividade que seja específica 
para determinado público. (Apêndice B, p.42) 

 

O público da biblioteca de fato não é homogêneo. E as ações não podem 

privilegiar um único público – mesmo que seja a maioria. E caso se note a presença 

constante de um mesmo perfil de público na biblioteca é necessário uma reflexão 

sobre as diretrizes que envolvem as atividades realizadas, pois pode-se entender 

que somente uma determinada parcela de usuários que se veem inseridos ou 

alcançados pelas atividades. Segundo Milanesi (2003, p.230), “como o público 

potencial é heterogêneo, o serviço também deverá ser [...]”. A biblioteca pública 

deve estar a “serviço de toda a população” (MILANESI, 2003, p.231).  

A falta de funcionários é destacada pelo “entrevistado 3”,  que diz:  

Acho que a nossa dificuldade aqui nesse momento é a pouca 
quantidade de funcionários. Acho que se a gente tivesse mais 
funcionários poderíamos expandir essa quantidade de ações 
culturais que a gente tem, fazer outras. (Apêndice B, p.43) 
 

Essa questão também é reiterada pelo “entrevistado 1”, que diz que precisa 

“contar com uma quantidade maior de pessoas na equipe”.  

No entanto, o “entrevistado 5” não soube dizer especificamente das 

dificuldades para realização das ações na biblioteca. Em seu depoimento diz: 

Eu creio que sim, deve enfrentar dificuldades mas acredito que a 
maioria são sanadas pra que se produza uma boa ação cultural aqui 
dentro, e incentivo à leitura. Agora quais eu não sei dizer porque eu 
não atuo na realização, eu atuo mais quando o produto já está 
pronto. (Apêndice B, p.46) 

 

 E o “entrevistado 7” relativiza: 
 

Olha, até agora a gente não tem encontrado dificuldades [...] porque 
o projeto é novo, tem bastante investimento. O que a gente às vezes 
tem é a questão financeira, mas acredito que aqui comparado a 
outros lugares, isso nem seja um problema muito grande. Porque é 
uma biblioteca bem visada, então a gente tem bastante patrocínio 
pra fazer essas ações. (Apêndice B, p.49) 

 

 A ausência de recursos foi um problema apontado pela maioria dos 

entrevistados: se todo investimento fosse suficiente não haveria esse apontamento. 

Então é um fator que influencia diretamente nas atividades. 

As bibliotecas públicas há muito já lidam com a falta de recursos. Milanesi 

(2003, p. 24) escreve: 
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Eis aí um dos paradoxos nacionais [...] é, pois, a biblioteca uma 
entidade tradicional e que, de forma alguma, é estranha à vida das 
cidades. Apesar disso, pertence à categoria das instituições 
passíveis de descarte ao primeiro sinal de crise. 
 

De acordo com Machado e Suaiden (2013, p.766), 

A realidade brasileira de descaso e negligência para área de 
educação e cultura, onde se encontram as bibliotecas públicas, 
amarram o desenvolvimento destas. Todavia, o problema das 
bibliotecas é muito maior que a falta de orçamento. O verdadeiro 
problema é um problema de gestão e de modelo de biblioteca 
públicas. 

 
Em muitos casos a biblioteca não impacta a sua comunidade. A população 

passa sem perceber esse espaço e seu sentido.  

Vários fatores dificultam o desenvolvimento das bibliotecas públicas, 
entre eles podemos citar: a) falta de planejamento integrado e de 
colaboração entre as bibliotecas, o que impede um melhor 
rendimento dos recursos existentes; b) falta de conscientização dos 
governantes quanto à importância que a biblioteca pública pode ter 
para o desenvolvimento sócio-cultural da comunidade; c) carência de 
recursos financeiros; d) carência de recursos humanos [...]. 
(SUAIDEN, 1995, p.31) 

 

 Alguns destes fatores apontados por Suaiden, há 21 anos, ainda persistem 

conforme apontado pelos depoentes. Principalmente falta de recursos financeiros e 

humanos, os quais, na verdade, advém da falta de consciência dos governantes.  

Amaral (1995) diz que “[...] as bibliotecas e os serviços bibliotecários são pouco 

entendidos pelos governantes, redundando em baixo status profissional. Estamos, 

pois, em um perigoso e difícil círculo vicioso que precisa ser rompido [...]”. (grifo do 

autor). 

 Porém, não somente pela falta de conscientização governamental. Se há 

ainda todos esses problemas com relação à biblioteca pública – e não somente ela, 

mas também a escolar – é também devido à postura profissional. Se o bibliotecário 

deixar de fazer o que tem potencial para fazer, devido às circunstâncias, na verdade 

o ciclo de descaso não acabará.  

Na área governamental a falta de recursos para a cultura é uma 
constante e, geralmente, isso é usado como álibi para a falta de 
ação. Se existem recursos, é preciso gastá-los; se não, cruzam-se os 
braços. (MILANESI, 2003, p.222)  
 

Além da conscientização profissional, a comunidade é parte fundamental no 

processo também. 
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A população não nos reconhece como úteis socialmente. E sabem 
por quê? Porque insistimos em não reconhecer a nossa verdadeira 
função social que não é apenas incentivar a leitura, mas trabalhar 
com a informação, levá-la àqueles que dela necessitam. Através 
dela, permitir que a população conheça seus direitos, saiba 
reivindicá-los, possua uma consciência social e política que possa 
transformar toda essa estrutura social. A população não nos 
reconhece como úteis socialmente, porque absolutamente nada 
fazemos por ela. (ALMEIDA JUNIOR, 1997, p.91). 

 

Outro aspecto sobre a questão das dificuldades foi apontado pelo 

“entrevistado 6” como sendo a deficiência na divulgação da biblioteca. E acrescenta 

que a biblioteca “alcança um público às vezes mais ‘elitizado’. Eu acho que deveria 

focar num público mais humilde pra estimular mais a cultura”.  

Esse não é um fator novo. Se de fato há um público “elitizado” que frequenta 

mais a biblioteca, subentende-se que esse público é familiarizado com os conteúdos 

das atividades da biblioteca no geral. Por isso também é essencial o estudo de 

comunidade. Botelho (2001) expõe que o erro se dá muitas vezes em tentar uma 

“democratização cultural”, onde a cultura apresentada e “dada” geralmente é a 

“erudita”. Uma verdadeira “democracia cultural” tem 

por princípio favorecer a expressão de subculturas particulares e 
fornecer aos excluídos da cultura tradicional os meios de 
desenvolvimento para eles mesmos se cultivarem, segundo suas 
próprias necessidades e exigências. Ela pressupõe a existência não 
de um público, mas de públicos, no plural. (BOTELHO, 2001, p.81-
82) 

 
 Portanto, é importante estar atento ao público, seja qual for; e, como a ação 

cultural prevê, dar espaço aos usuários para a criação.  

Em síntese, as dificuldades apontadas foram: carência de recursos 

financeiros e humanos; diversidade de público e marketing da biblioteca. Além disso, 

não há noção, por parte de alguns profissionais, das possíveis dificuldades. 

Destacamos anteriormente a necessidade de interdisciplinaridade para a ação 

cultural. Por meio da questão “Há participação de profissionais de outras áreas no 

planejamento e realização das ações?” pudemos verificar se há essa interação na 

biblioteca. A biblioteca, como destacado pelos depoentes, possui diferentes tipos de 

profissionais que são divididos em equipes.  

O “entrevistado 3” diz sobre essa questão: 

A gente tem equipe de comunicação, de conteúdo, equipe de 
educação; a gente trabalha todos em conjunto pra promover as 
ações. Por exemplo, a comunicação deu a ideia de fazer uma 
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exposição temática, aí os bibliotecários vão fazer a curadoria desse 
tema em relação aos livros; os educadores vão promover as 
atividades com as visitas em torno desta temática e a parte de 
conteúdo vai captando os recursos, uma peça de teatro ou uma 
exposição. É mais ou menos assim. (Apêndice B, p.43) 

 

 O “entrevistado 5” disse: “nós temos uma estudante de Biologia, nós temos de 

Biblioteconomia, temos pedagogo, temos museólogos, temos bibliotecários, temos 

produtores de eventos [...]”. 

O “entrevistado 2” declarou:  

Com certeza. Existe um setor específico que pensa essas atividades 
culturais na biblioteca, são os produtores culturais. Eles montam a 
agenda cultural da biblioteca e todos os setores da biblioteca visam 
cooperar com esse calendário. (Apêndice B, p.42) 
 

 E por fim, o “entrevistado 6” reconhece a variedade de profissionais 

envolvidos mas faz uma crítica dizendo que “deveria ser uma coisa mais coletiva, 

mais junta”. O trabalho é bem “ramificado”. 

O bibliotecário não tem domínio de tudo, por isso é importante trabalhar em 

conjunto com outros profissionais.  

A interdisciplinaridade da biblioteconomia exige um relacionamento 
constante e obrigatório com várias áreas do conhecimento humano. 
Os problemas enfrentados pela biblioteconomia não podem ser 
solucionados, utilizando-se apenas conceitos e proposições 
originadas em seu próprio meio. Necessário se faz contribuições de 
outras áreas; sem elas, as soluções serão anêmicas e 
inconsistentes. (ALMEIDA JUNIOR, 1997, p.27) 
 

 Sabe-se que devido às diversas tarefas a serem cumpridas na biblioteca, 

sejam as ações em si ou a parte técnica e de gestão, e por causa da pequena 

quantidade de funcionários, acaba-se gerando certa dificuldade de maior 

participação em todo o processo.  

 A ideia não é sobrecarregar o bibliotecário com muitas atividades, mas é 

importante que os bibliotecários participem das decisões, que deem opiniões, que 

possam contribuir com outras equipes e vice-versa. Muitas vezes, a interação e o 

diálogo são uma dificuldade para o profissional, seja com a comunidade, com outros 

profissionais ou até mesmo com outras instituições. Mas a comunicação é essencial 

para apreender novos conhecimentos e ideias.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 A prática da ação cultural mostra-se bastante enriquecedora e 

transformadora, se de fato praticada. Ao realizar este estudo o objetivo foi conhecer 

mais sobre ela e saber como os bibliotecários veem e lidam com essa prática na 

biblioteca. 

Pode-se notar pelo estudo de caso que ainda há confusão entre animação 

cultural e ação cultural. E também quanto à noção de cultura.  É quase consenso 

que qualquer atividade realizada na biblioteca, que atraia o público, é uma ação 

cultural.  

 No entanto, pela literatura analisada a ação só se efetiva com a discussão e a 

reflexão. Se o usuário não for levado a isso, ele só foi um expectador. A proposta da 

ação cultural é justamente fazer mais; os usuários precisam ser mais participantes 

não só dizendo o que está bom ou não, ou que tipo de livro eles querem etc., mas 

refletir, articular, expressar-se e criar.  

A ação cultural voltada para a promoção da leitura foi uma questão muito 

presente nos depoimentos. Esse tema é relevante pois o Brasil é um país onde se lê 

pouco. Uma pesquisa sobre “retratos da leitura no Brasil”, promovida pelo Instituto 

Pró-Livro demonstra isso. Segundo a pesquisa, realizada em 2011, a média de 

leitura do brasileiro é 3,1 livros por ano. Portanto, os desafios que o bibliotecário e 

consequentemente a biblioteca enfrentam são grandes. Esse papel educativo que a 

biblioteca tem não pode ser deixado de lado, assim como ao mesmo tempo são 

necessárias mais ações que despertem cada vez mais o cidadão.  

 O que se espera ou idealiza é que uma biblioteca, especificamente a pública, 

seja um ambiente onde toda a população possa se identificar, não só por ser 

acessível, mas por permitir envolvimento e participação. Não há ação cultural sem 

envolvimento da comunidade no processo. Assim como a ação pressupõe o 

bibliotecário sair da passividade, também o usuário não fica passivo. Ele é também 

ativo. 

 A questão da formação acadêmica chama a atenção, pois verificou-se que fez 

falta aos depoentes o contato com a teoria da ação cultural na universidade, que 

daria a eles uma melhor base, já que é um período de construção de 

conhecimentos. Como os depoentes não tiveram esse embasamento, o contato 
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deles com aquilo que consideram ação cultural foi intuitivo ou dentro da própria 

instituição, o que pode conter seus vícios. A não abordagem deste tema na 

universidade também gerou a ideia de que ser um agente cultural é desassociado da 

profissão de bibliotecário.  

 Como o agente em questão é o bibliotecário, entendemos que este 

profissional, sendo também um agente cultural, não pode menosprezar o usuário. O 

fator humano, as relações estabelecidas entre o bibliotecário, o usuário e a 

biblioteca são fundamentais. Não adianta o bibliotecário trabalhar sem ânimo, 

desinteressado, sem vontade de atender o consulente. Ou pensar que não precisa 

se envolver de forma direta com o usuário, desenvolvendo ações, sendo um 

mediador. Função essa tão destacada na literatura.   

 A abordagem e reflexão sobre a postura profissional do bibliotecário, portanto, 

ainda se faz necessária. Assim como a questão das bibliotecas públicas no país. 

O estudo de caso foi realizado em uma biblioteca que conta com uma boa 

infraestrutura, é bem equipada, tendo salas multimídia, computadores tanto para 

acesso livre quanto para pesquisa, possui acervo e espaço adequados para 

deficientes, cafeteria, entre outros recursos; e há bibliotecários atuando. Mas esse 

não é o caso de todas as bibliotecas. A situação é precária em muitas delas.  

O primeiro Censo Nacional de Bibliotecas Públicas Municipais, realizado em 

2010 pela Fundação Getúlio Vargas, mostra a realidade das bibliotecas públicas no 

Brasil. Por consequência dessa realidade talvez muitos profissionais se vejam 

desmotivados ou optam por fazer estritamente o que foi aprendido.  

De acordo com o censo, com uma base de 4.763 bibliotecas públicas 

municipais abertas no Brasil, 53% delas, na visão do técnico pesquisador, possuem 

instalação e estrutura física inadequadas (iluminação, ventilação, mobiliário e 

equipamentos). 65% da frequência da biblioteca era para pesquisa escolar, seguida 

de 26% para pesquisa em geral e apenas 8% para lazer. Oitenta e oito por cento 

não ofereciam atividades de extensão. 25% não possuíam equipamentos como 

computador, por exemplo. E por fim, 55% dessas bibliotecas estavam 

desconectadas da Internet. 

Conforme abordou Suaiden (1995), o desenvolvimento das bibliotecas 

públicas no Brasil não acontecerá rapidamente, é um processo longo e que requer 

uma conscientização tanto das autoridades governamentais quanto dos profissionais 
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que nelas atuam. Se a função social da biblioteca e do bibliotecário é algo intrínseco, 

então tudo o que é ou deveria ser realizado é um dever para com a sociedade.  
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APÊNDICE A – Questionário 
 

1. Onde se formou?  

2. Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 
sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 
abordada? 

 

3. Para você, o que é "ação cultural"?  

4. Quando você começou a atuar como agente cultural? 

5. No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

6. Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

7. Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

8. Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 
alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 
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APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas 
 
 

Entrevistado 1 – duração 15:50 
 
Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Me formei na Unirio. Entrei lá em 1999.” 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Não tive. Eu vejo o seguinte, essa questão de ação cultural, ela tem muito a 
ver com o perfil também do bibliotecário; eu acho assim que isso deveria ser 
estimulado. Eu não sei como está o currículo hoje, mas alguma coisa dentro 
de Gestão Cultural, né, que tivesse alguma disciplina dentro da 
Biblioteconomia. Mas eu acabei fazendo uma forma de gestão cultural mas 
até de forma um pouco intuitiva e que eu acabei trabalhando sempre em 
Centros Culturais, sempre promovendo, fazendo feira de livro, trazendo algum 
autor pra falar. Então sempre foi de forma intuitiva, foi assim que aconteceu. 
Trabalhei num colégio durante uns cinco anos e ali foi muito bom porque 
havia  necessidade de fazer muitas coisas, desde a formação de acervo, 
catalogação, mas também pensando em exposição pra trazer pro espaço [...] 
Então eu vejo que tem alguns colegas de trabalho que tem esse perfil, mas 
não são todos e eu não vejo problema nenhum nisso.” 
 

Tópico: atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"?  

“É complexo. (risos) Eu vejo no caso do trabalho do bibliotecário, eu acho que 
é sempre uma ponte que a gente faz com o acervo, independente do suporte, 
e como a gente faz a promoção desse acervo: é através de um debate, é 
chamar um especialista pra conversar sobre um tema tal. Então 
resumidamente eu acho que é essa ponte do acervo com o uso dos debates, 
das discussões, eu acho que é essa ponte que a gente tem que promover.” 
 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 

“Como bibliotecária escolar. Foi um privilégio poder estar nessa escola, 
especificamente porque eu conseguia comprar acervo, eu podia realizar 
ações; não era um valor muito alto, mas era um valor que eu conseguia 
adquirir coisas.” 
 

3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Eu acho que toda. A gente tem aqui na biblioteca a equipe do educativo, 
então toda ação cultural da biblioteca envolve também a equipe do educativo, 
além de atendimento e acervo. Essa equipe do educativo ela atua muito na 
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mediação e na promoção desse acervo que tá aí. Então se a gente promove 
o livro é emprestado.” 
 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“A gente tá começando a implantar a pesquisa de satisfação.” 
 

5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Completamente. Hoje está entrando uma nova exposição e a gente montou 
um grupo de trabalho que não envolvia só a área de acervo, mas também a 
equipe de programação, comunicação, educativo; um de cada área pra 
estruturar. É um trabalho coletivo e todo mundo consegue contribuir.” 

 
 

6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 
alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 

 

“A maior dificuldade que a gente tem é em relação a dinheiro, porque as 
ideias são muitas; mas a gente tem que contar com uma quantidade maior de 
pessoas nas equipes além de dinheiro.” 
 
 

Entrevistado 2 – duração 10:57 
 
Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Eu me formei na UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Me formei em 2013.  
 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Na universidade eu tive duas disciplinas voltadas para a área cultural, mas 

nada muito tecnicista, aplicado à Biblioteconomia. Sempre quis dar essa 

diversidade para minha graduação, e eu fiz umas duas disciplinas correlatas 

com cultura. Uma era Realidade Urbana e Cultural Brasileira; a outra eu não 

vou lembrar o nome agora, mas era voltada pra cultura também. Mas nada 

muito objetivo dentro da área de Biblioteconomia. Algumas só pincelavam 

essa questão, mas no currículo de Biblioteconomia não tinha nada que se 

voltasse especificamente pra isso.” 
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Tópico: atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"?  

“O que eu acho como ação cultural é toda ação que fomenta todo tipo de 

cultura local, seja no folclore, seja nos usos e costumes daquela localidade. 

Tudo isso eu acho que é ação cultural. Ou que reverbera na ancestralidade 

nossa, todas as nossas tradições, ritos; e também aliado ao empoderamento 

informacional das pessoas. Essa formação é importante, essa possibilidade 

de buscar o conhecimento do meio em que vive. Isso pra mim é uma ação 

cultural né. As pessoas se preocuparem em manter isso ativo eu considero 

como ação cultural.” 

 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 

“Aqui na biblioteca que eu acho que foi o principal foco. Apesar de eu 
trabalhar no setor de memória, eu busco sempre estar interagindo com as 
atividades do educativo aqui da biblioteca, sempre tento manter essa relação 
de cooperação. Apesar de eu não estar ativamente com ações culturais, eu 
acho que até o serviço que eu desenvolvo aqui tem um “Q” de ação cultural, 
mas não tão efetivo quanto em outras áreas da biblioteca que cooperam 
diretamente para a ação cultural.” 
 
 

3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Socialmente é gratificante a gente ver que as atividades culturais que a gente 
realiza aqui tem sido objeto de mudança de vida das pessoas. Tem pessoas 
em situação de rua – a gente não pode botar que foi só a biblioteca em si – 
mas pessoas que saíram dessa condição através de conversa, de mediador 
social, e conseguiram uma casa. Mudaram mesmo de vida e continuam 
frequentando a biblioteca. Mas todo esse trabalho de estar frequentando a 
biblioteca, de estar lendo e sugerindo leitura trouxe grandiosidade para a 
pessoa – como pessoa mesmo e como cidadão. É intangível a gente 
mensurar o quanto a biblioteca foi importante. Tenho certeza que a biblioteca 
foi preponderante pra pessoa mudar de vida. Tem um outro caso também de 
uma usuária que através da biblioteca veio a conhecer outros centros 
culturais do Rio, era uma pessoa em situação de rua também. Hoje ela 
frequenta todos os tipos de centros culturais aqui do Rio de Janeiro, ela 
coleciona folders.  Então é um orgulho, mostra que a biblioteca está sendo 
um instrumento de mudança na vida dela, pra expandir esse universo 
particular dela e desenvolver esse gosto por Arte. 
 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“Aqui a biblioteca é relativamente nova, não existe nenhum estudo de 
comunidade ainda. A gente ainda tá trabalhando desenvolvendo políticas e o 
único meio que a gente tem buscado como necessidade é através da 
formação de coleção aqui da biblioteca, que é a pesquisa de sugestão, das 
necessidades informacionais da comunidade que utiliza a biblioteca.” 
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5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Com certeza. Existe um setor específico que pensa essas atividades 
culturais na biblioteca, são os produtores culturais. Eles montam a agenda 
cultural da biblioteca e todos os setores da biblioteca visam cooperar com 
esse calendário.” 
 
 

6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 
alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 

 

“Acho que propriamente dito é população que a gente atende aqui. A gente 
fica na região central da cidade, onde passa todo tipo de público. Existem 
pessoas da Baixada Fluminense, do Centro, da Zona Sul, a gente atende 
pessoas em situação de rua muitas vezes, e a biblioteca tenta em todas as 
atividades culturais deixar bem flexível para atender todo tipo de público, que 
é bem diversificado e a biblioteca de todas as formas expandir seu horizonte 
para atender todos os tipos de público e nenhuma atividade que seja 
específica para determinado público. Tenta buscar toda nossa clientela.” 

 
 

Entrevistado 3 – duração 5:12 
 
Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Me formei na UNIRIO.” 

 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Não tive nenhuma disciplina específica de ação cultural.” 

 

Tópico: atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"?  

“Ação cultural é você promover alguma ação que envolva o usuário não só 

com o meio da biblioteca, mas com o meio externo também, que direcione ele 

para outras formas de cultura: pode ser o teatro, contação de histórias – como 

a gente faz aqui. Orientando para outros espaços culturais né, eu acho que é 

isso.”  

 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 
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“Eu comecei a atuar como agente cultural aqui na biblioteca porque aqui todo 
mundo faz várias coisas voltadas para ação cultural, como exposição temática 
de livros. Aqui na biblioteca infantil a gente faz clube de leitura. Toda semana 
a gente promove uma ação diferente no clube de leitura: a gente trabalha um 
livro e promove uma ação na atividade em torno daquele livro, pode ser um 
teatro, uma música, uma brincadeira, artesanato, alguma atividade de 
cultura.” 
 

3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Ação cultural faz toda diferença aqui. Porque aqui nosso público maior é 
mais voltado para ações culturais mesmo; são os saraus, a parte de música 
que tem no auditório, as peças de teatro. Então eu acho que nosso público é 
mais voltado para as ações culturais do que para a leitura de livros.” 
 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“Regularmente não, mas a gente fez recentemente um estudo e agora acho 
que está sendo consolidado. O estudo mesmo é o convívio né, quando o 
usuário chega e diz o que gostaria que tivesse na biblioteca e a gente passa 
isso pra direção. Mas assim, esse contato é através da mediação mesmo: o 
bibliotecário, o auxiliar e o usuário. Mas a gente não faz essas pesquisas 
consecutivamente não.” 
 
 

5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Sim. A gente tem equipe de comunicação, de conteúdo, equipe de educação; 
a gente trabalha todos em conjunto pra promover as ações. Por exemplo, a 
comunicação deu a ideia de fazer uma exposição temática, aí os 
bibliotecários vão fazer a curadoria desse tema em relação aos livros; os 
educadores vão promover as atividades com as visitas em torno desta 
temática e a parte de conteúdo vai captando os recursos, uma peça de teatro 
ou uma exposição. É mais ou menos assim.” 

 
6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 

alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 

 

“Acho que a nossa dificuldade aqui nesse momento é a pouca quantidade de 
funcionários. Acho que se a gente tivesse mais funcionários poderíamos 
expandir essa quantidade de ações culturais que a gente tem, fazer outras. 
Por exemplo, a gente tinha contação de histórias de manhã e à tarde no 
sábado, como reduziu o número de funcionários agora a gente só tem à 
tarde.  
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Entrevistado 4 – duração 4:49  
 

Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Me formei pela UNIRIO” 
 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Deixa eu lembrar...Não.” 

 

Tópico: atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"?  

“Ação cultural pra mim é qualquer atividade que você faça voltada pro seu 
usuário, no meu caso é criança. Qualquer ação pedagógica ou que incentive 
a leitura. Aqui a gente faz contação de histórias, atividades socioeducativas, 
algumas brincadeiras, desenhos, pinturas. Tudo voltado para o incentivo à 
leitura.” 
 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 

“Comecei em 2008, na biblioteca infanto-juvenil da UNIRIO, que eu fazia 
contação de histórias para as crianças carentes daqueles colégios públicos 
da Urca, foi aí que eu ganhei experiência e depois vim trabalhar aqui na 
Biblioteca Parque.” 
 

3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Aqui no meu caso faz com que as crianças tenham mais interesse pela 
leitura, pelo livro em si porque ultimamente as crianças querem saber de 
internet, de computador, de telefone. Então elas acabam perdendo muito o 
foco da leitura do livro em papel.” 
 
 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“Aqui quando um usuário vem em busca de um livro e não tem a gente anota 
as sugestões e a gente faz o pedido pra compra dos livros que no caso forem 
necessários.” 
 

5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Sim. O educativo é responsável por algumas atividades com as crianças, de 
pintura de guache, de contação de histórias, de brincadeiras, entre outras 
coisas.” 
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6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 
alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 
 

“Acho que verba. Aqui a gente trabalha com dinheiro público, no caso do 
governo do Estado, então tem uma verba anual que a Secretaria dá pra gente 
pras atividades. Só que por falta de verba diminuiu a quantidade de 
funcionários, diminuiu a quantidade de ações de teatro, cinema, palestras, 
atividades de leitura. Então é uma dificuldade que a gente tem.” 

 
 
Entrevistado 5 – duração 7:43 
 
Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Sou formada pela UNIRIO. Me formei em 2011.” 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Não. Na faculdade de Biblioteconomia a gente não tem esse tipo de grade, 

esse tipo de disciplina né. Acredito que é mais pra quem faça a parte cultural 

mesmo, de eventos.” 

Tópico: atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"?  

“Propriamente o que diz a palavra eu não sei, mas pra mim toda ação que 
acaba induzindo o outro a ter um pouco de cultura pra mim é uma ação 
cultural; não importa se é na linguagem coloquial do povo ou erudita, depende 
do que né; mas como a palavra é ação eu acho que é a sua disponibilidade 
de poder inserir aquela pessoa em algo que seja culturalmente acessível pra 
ele ou não; no caso da Biblioteconomia você dá alguma informação pra que 
ele seja um pouco conhecedor da cultura. E o fato de ter essa “ação” eu 
acredito que seja isso, mas sobre a palavra em si mesmo eu não sei o que 
ela significa.” 
 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 

“Não sei se eu atuo como agente cultural. Eu atuo como bibliotecária, no 
momento o que me compete é trabalhar com o público, mediante o 
atendimento ao público, com o leitor e vice-versa, do leitor com os 
colaboradores. Se a minha ação é fazer com que o leitor tenha um pouco 
mais de entendimento sobre o que é cultura ou que tenha mais acesso, então 
eu comecei aqui na BPE, então tenho 1 (um) ano fazendo isso. (risos)” 
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3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Eu acho que é isso, inserindo o leitor no conhecimento do acesso que ele 
pode ter aqui, que no nosso caso é livros, e além dos livros são alguns 
eventos que tem aqui, as vezes tem palestras, tem sarau, tem conversa com 
o leitor. Até mesmo conhecimento cultural com os filme né; os diversos tipos 
de informação que ele tem nos diversos tipos de mídia que nós temos. Ou 
seja brochura, ou seja mídia,  ou seja até mesmo na internet. Então a gente 
faz isso a todo momento né, no nosso dia a dia é isso, inserindo o leitor na 
cultura.” 
 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“Sim. Nossa rotina diária é isso, é fazer as pesquisas e ajudar os leitores a 
chegarem ao que eles desejam; nem sempre a gente consegue, mas o que 
agora a gente também tenta é estar inserindo não só informação da nossa 
biblioteca, mas as informações de outros lugares que são centros culturais. 
Não sei se já chegaram a falar com você, mas nós temos um balcão no outro 
prédio, que é um balcão chamado ‘informação ao cidadão’, então ali, se 
alguém perdeu identidade ou se alguém tem algum documento que deseja 
retirá-lo, a gente tem informação ali pra ajudar o cidadão. Não só informações 
da biblioteca, mas informação também pra ajudar o cidadão, o leitor naquilo 
que ele precisa. Além da divulgação de eventos de outros lugares que 
tenham ações culturais ou educativas.” 
 

5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Com certeza. Nós temos aqui na nossa equipe de atendimento, que é a qual 
eu atuo mais presente, nós temos uma estudante de Biologia, nós temos de 
Biblioteconomia, temos pedagogo, temos museólogos, temos bibliotecários, 
temos produtores de eventos. Então, como eu vou dizer... são várias cabeças 
de várias áreas pensantes que produzem a Biblioteca Parque. E isso só em 
questão de atendimento, fora as pessoas que são responsáveis pela 
programação, que trabalham mesmo com produção de eventos, então é um 
outro tipo de cultura, um outro tipo de expertise que eles tem e passam isso 
pra gente né.” 
 

6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 
alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 

 

“Olha, eu acredito que sim. Porque esse país em que cultura e educação não 
é incentivado então provavelmente. Nós somos vinculados à Secretaria de 
Cultura e leitura, então nós temos apoio do governo de estado que nos 
ajudam a realizar as ações. Então eu creio que sim, deve enfrentar 
dificuldades mas acredito que a maioria são sanadas pra que se produza uma 
boa ação cultural aqui dentro, e incentivo à leitura. Agora quais eu não sei 
dizer porque eu não atuo na realização, eu atuo mais quando o produto já 
está pronto.” 
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Entrevistado 6 – duração 4:50 

Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Me formei na UNIRIO.” 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Uma disciplina específica de ação cultural não. Eu tive sobre 

multiculturalismo...Essas questões né. Mas no mestrado eu tive sobre ação 

cultural, projetos culturais.” 

Tópico: atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"? 

“Pra mim, uma ação cultural, ela deve impactar o cidadão à cultura ali no 
entorno que ele vive, na realidade que ele vive. Porque a gente às vezes vê 
muita coisa de fora, externa; e não é valorizado as atividades ali do entorno 
daquela comunidade ou da cidade. Eu acho que a ação cultural tem que ser 
valorizada em termos de local, resumindo.” 

 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 

“Eu tenho um projeto. Em 2012 eu tentei montar uma biblioteca comunitária e 
eu me vi envolvida no projeto da biblioteca e me vi como agente cultural 
porque eu queria agregar justamente essa cultura da cidade do interior do 
Rio; queria mostrar para aquelas pessoas que não conheciam a literatura. 
Através da literatura eu queria mostrar (cultura). Mas o projeto não foi adiante. 
E na faculdade eu também fiz um projeto de extensão no Centro Cultural 
Cartola; eu fazia estágio lá. Então me envolvi com algumas questões mas não 
tão a fundo como na biblioteca comunitária.” 

 

3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Eu acho que a diferença é de você poder unir as pessoas, você unir todas as 
classes. Você tem atividades aqui dentro, e não tem discriminação de quem 
vem; os próprios leitores, usuários da biblioteca têm acesso a tudo, de tudo 
um pouco. Eu acho que esse é o impacto que a gente tem aqui dentro.” 

 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“Cada setor sim. Por exemplo, o setor de acessibilidade foca numa coisa, a 
biblioteca infantil em outra. Eu acho que sim, mas falta mais união também. 
Eu não sei se é uma crítica que eu tô fazendo mas...Muitas  vezes as 
decisões vêm de cima, da superintendência, e já tem algumas coisas prontas; 
então o trabalho aqui dentro que a gente desenvolve é mais assim ramificado; 
então acho que precisava mais de união. Mas a gente pesquisa sim” 
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5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Sim, envolve. Só que deveria ser uma coisa mais coletiva, mais junta. 
 

6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 
alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 

 

“A gente enfrenta dificuldades em realizar em relação ao custo e eu acho que 
à divulgação. Por mais que seja uma biblioteca pública e que esteja na mídia, 
ela deveria alcançar um público maior. Ela alcança um público as vezes mais 
‘elitizado’. Eu acho que deveria focar num público mais humilde pra estimular 
mais a cultura.” 

  
 
 
Entrevistado 7 – duração 5:32 
 
Tópico: Formação acadêmica 
 

1) Onde se formou?  

“Me formei na UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.” 

2) Você teve alguma disciplina específica de "ação cultural" na graduação? Se 

sim, como ela foi? Se não, como e em que disciplina a "ação cultural" foi 

abordada? 

 

“Não, não tive nenhuma disciplina de ação cultural na faculdade não, pelo 

menos que eu me lembre...Não, não tive, infelizmente.” 

Tópico: Atuação como agente cultural 
 

1) Para você, o que é "ação cultural"? 

“Bom, pra mim ação cultural é qualquer ação que promova cultura, que 
envolva cultura, que dissemine a cultura. É o que é ação cultural pra mim, 
assim rapidamente, sem pensar muito.”  
 

2) Quando você começou a atuar como agente cultural? 

“Eu comecei a atuar como agente cultural aqui na Biblioteca Parque. Antes eu 
nunca tinha atuado não. É uma área nova pra mim (risos). E como a 
biblioteca aqui é como se fosse um centro cultural também aí a gente acaba 
se envolvendo em todas essas áreas.” 
 

3) No dia a dia da sua biblioteca, que diferença a ação cultural faz? 

“Bom, no dia a dia da biblioteca a ação cultural faz toda diferença porque faz 
com que a biblioteca seja dinâmica, se movimente. As pessoas vêm para a 
biblioteca com o objetivo não só de ler, mas de ir ao teatro, de assistir algum 
espetáculo de música. Então eu acho que faz toda diferença porque a 
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biblioteca é também um lugar de cultura, não é só aquele lugar que tem que 
ficar com o livro ali na estante e a pessoa vem e pega pra ler, não, eu acho 
que é um lugar mesmo que tem que promover a cultura, então eu acho que 
faz toda a diferença. E é um casamento perfeito, a biblioteca junto com essas 
atividades.” 
 

4) Sua biblioteca pesquisa regularmente as necessidades dos usuários? Se sim, 
como? 

 

“Olha, isso é feito mas acredito que de forma bem informal. Aqui tem um 
contato muito aberto com os usuários; todo mundo aqui tem muito contato, a 
gente tá sempre conversando. Então assim, eles chegam no balcão e falam a 
opinião deles, o que eles acham e a gente tá sempre tentando moldar as 
atividades de acordo com as necessidades. A Biblioteca Parque Estadual é 
uma biblioteca nova né, então a gente tá aprendendo mesmo com o dia a dia, 
o que dá certo e o que dá errado. A gente testa, coloca pra funcionar e se a 
resposta não for positiva, a gente muda. Então a gente tá sempre fazendo 
dessa forma.” 
 

5) Há participação de profissionais de outras áreas no planejamento e realização 
das ações? 

 

“Eu acredito que sim porque aqui a gente tem profissionais de várias áreas 
né, tem comunicação, tem programação, tem agente cultural; então tá todo 
mundo envolvido. Porque ação cultural envolve muita coisa então tem sempre 
pessoas de outras áreas envolvidas.” 

 
6) Se sua biblioteca realiza sistematicamente ações culturais, ela enfrenta 

alguma dificuldade para realizá-las? Quais? 

 

“Olha, até agora a gente não tem encontrado dificuldades, assim, (risos) 
porque o projeto é novo, tem bastante investimento. O que a gente às vezes 
tem é a questão financeira, mas acredito que aqui comparado a outros 
lugares, isso nem seja um problema muito grande. Porque é uma biblioteca 
bem visada, então a gente tem bastante patrocínio pra fazer essas ações.” 

 


