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RESUMO 

 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar o lugar das Bibliotecas Comunitárias nas Políticas 

Culturais no Brasil. Foi desenvolvido um estudo de caso na Biblioteca Comunitária do Cerro 

Corá. A pesquisa contextualiza o conceito de biblioteca comunitária. Discute as políticas 

públicas e as políticas culturais. Identifica as particularidades da Biblioteca Comunitária 

estudada e analisa a sua relação com o Estado. Foi realizada entrevista com um voluntário da 

Biblioteca Comunitária do Cerro Corá e os dados obtidos foram analisados à luz do 

referencial teórico. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas Comunitárias. Políticas Públicas. Políticas Culturais. Cerro 

Corá.  
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ABSTRACT 

 

 

The research aimed to identify the place of Community Libraries in Cultural Policies in 

Brazil. A case study was developed at the Community Library of Cerro Corrá. The research 

contextualizes the concept of community library. Discusses public policies and cultural 

policies. Identify the characteristics of Community Library and analyzes their relationship 

with the State. A volunteer from the Community Library of Cerro Corá was interviewed and 

the informations were analyzed based on the theoretical framework. 

 

Keywords: Community Libraries. Public Policy. Cultural Policy. Cerro Corá.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta monografia pretendeu investigar o lugar das bibliotecas comunitárias nas 

políticas culturais no Brasil. Para o alcance deste objetivo foi realizado um estudo de caso que 

teve por objeto de estudo a Biblioteca Comunitária do Cerro Corá, localizada no bairro do 

Cosme Velho, no Rio de Janeiro.  

A escolha pelo tema deste estudo surgiu a partir da minha afinidade com o caráter  

social da Biblioteconomia e da ausência de abordagens mais profundas sobre as bibliotecas 

comunitárias na graduação. A carência desse debate em meio acadêmico se reflete no 

desconhecimento da existência de políticas públicas que abarquem este equipamento cultural, 

o que me impulsionou ainda mais na elaboração do projeto.  

Dentre as tipologias de bibliotecas, a que talvez exerça mais claramente um papel de 

mudança na realidade social seja a biblioteca comunitária. A mesma, geralmente, se institui a 

partir da organização dos indivíduos da comunidade com o propósito de sanar demandas 

locais, em sua maioria socioculturais, que o Estado não supre.  

A voz conferida à comunidade através da institucionalização desses espaços cria um 

canal de mediação entre as demandas da coletividade e outros agentes sociais, operando como 

catalisador das necessidades da população e visando a superação das desigualdades 

enfrentadas diariamente. 

Este trabalho teve por objetivo geral identificar o lugar que as bibliotecas 

comunitárias ocupam nas políticas culturais no Brasil.  

E como objetivos específicos: 

Analisar a interação do Estado com as bibliotecas comunitárias através de normas, 

leis, assistência financeira e técnica; 

Identificar as peculiaridades da Biblioteca Comunitária do Cerro Corá e como se 

caracteriza sua relação com o poder público e com outros agentes da sociedade civil. 

Os capítulos deste trabalho percorrem pontos importantes que permeiam a relação 

das bibliotecas comunitárias com as políticas culturais e estão organizados da seguinte 

maneira:  

Após a introdução, o primeiro capítulo é destinado a apresentar o conceito de 

biblioteca comunitária, que é muitas vezes entendido de forma equivocada como biblioteca 

pública, o que deve ser evitado, pois ambas possuem características distintas. Para isso, 

buscou-se pormenorizar o sentido das palavras “biblioteca” e “comunidade” para então 
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apresentar a real definição desse tipo de biblioteca. Uma ênfase sobre a percepção desses 

espaços como um lugar de memória é apresentada e ilustrada a partir da bibliografia. 

O segundo capítulo destina-se a compreensão sobre políticas, políticas públicas e 

políticas culturais, mostrando, a partir dessa hierarquia, as especificidades de cada categoria. 

São analisadas as principais leis brasileiras que tem a biblioteca como foco, a fim de 

identificar o lugar que a biblioteca comunitária ocupa nesse arcabouço jurídico. 

No terceiro capítulo é apresentado o estudo de caso desta pesquisa. Um breve 

histórico da Biblioteca Comunitária do Cerro Corá foi desenvolvido. Ela existe desde 2014 e 

foi criada a partir de um movimento de resistência dos moradores. Mesmo enfrentando 

dificuldades para se manter em funcionamento, sua presença na comunidade tem sido 

relevante e reconhecida pelos moradores, que se veem representados por ela.   

A entrevista realizada nesta pesquisa teve a intenção de identificar se a biblioteca 

está sendo reconhecida e ouvida pelos órgãos competentes pela idealização de políticas 

culturais. Os dados coletados serviram de base para essa análise. 

Este estudo propõe-se a refletir sobre a relevância das políticas culturais na 

configuração das bibliotecas comunitárias e revelou a importância do papel social dessas 

instituições para a comunidade no qual estão inseridas. 
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2 BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

 

 

Para compreender o papel e as particularidades das bibliotecas comunitárias é 

primeiramente necessário analisarmos a evolução das bibliotecas ao longo dos séculos. Nesse 

sentido, Milanesi (1986, p. 15) destaca que: 

A ciência é cumulativa e a biblioteca tem a função de preservar a memória como se 

ela fosse o cérebro da humanidade, organizando a informação para que todo ser 
humano possa usufruí-la. Isso vai da biblioteca que constroi para aqueles que se 

alfabetizam, até a biblioteca especializada para o homem de ciência.  

 

Compreende-se a partir desta afirmativa que a produção de conhecimento ao longo dos 

séculos moldou a própria concepção de biblioteca como espaço de acumulação do saber. 

Assim, as bibliotecas de determinados períodos históricos refletem de maneira profunda as 

características do momento em questão. Milanesi (1986, p. 17) corrobora com esta análise ao 

afirmar que: 

  
Os reis assírios tinham os seus arquivos, bem como os sumérios babilônios. Nessa 

fase da história, esses povos usavam placas de argila para registrar o conhecimento, 

gravando nelas as inscrições cuneiformes uma das primeiras formas de escrita. O 

conjunto dessas placas de argila pode ser entendido como uma biblioteca. 

 

Percebe-se que no período acima evidenciado a produção do conhecimento se 

materializava em registros próprios da época e o autor destaca que o conjunto desses 

documentos se constituiam em bibliotecas.  

Outro aspecto relacionado a história das bibliotecas é que durante alguns séculos esta 

instituição era monopólio de uma elite de sacerdotes letrados. Nesse sentido, Lemos (2005, p. 

104) ressalta que “a origem da biblioteca nos templos, a serviço da casta sacerdotal, por certo 

marcará, durante muito tempo, a imagem que dela se construiria em diversas sociedades, tanto 

do Ocidente quanto do Oriente.” As bibliotecas eram neste período de acesso restrito a um 

grupo que dominava os códigos de conhecimento. Contudo, ainda na Idade Média um invento 

revolucionou a forma de produzir e divulgar o conhecimento, iniciando um processo de 

difusão dos livros e a quebra do controle exclusivo desse material pela Igreja. Sobre este 

aspecto, Lemos (2005, p. 104 -105) explicita que: 

A partir da publicação do primeiro livro impresso com tipos móveis por Johann 

Gutenberg (cerca de 1452), rompe-se o longo monopólio que o livro manuscrito 

exerceu no campo da cultura letrada, além de também se começar a romper o 

monopólio que a Igreja exercia, em matéria de produção editorial. A revolução 

tecnológica provocada pela imprensa promoveu, nos dois primeiros séculos 

seguintes, o que se poderia chamar de primeira grande explosão bibliográfica, com 

consequências políticas, econômicas, sociais e religiosas de longo alcance.  
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Dois séculos mais tarde, no contexto dos Estados Nacionais emerge um novo conceito 

de biblioteca, a biblioteca pública. Este inédito modelo institucional passa a ser orientado por 

uma série de formalidades que podem ser visualizadas nas bibliotecas até os nossos dias.  

Foi no séc. XVII que surgiu em alguns dos países mais adiantados da Europa, de 

modo quase simultâneo, o conceito de biblioteca pública moderna, aberta 

gratuitamente para os interessados, funcionando em horários regulares, e que 

colocavam à disposição dos leitores grandes acervos de livros. Eram bibliotecas 

financiadas por mecenas ilustres, membros, obviamente, da classe dominante. Esse é 

um movimento que continua até praticamente o séc. XX.  (LEMOS, 2005, p. 105) 

 

As novas configurações sociais ao longo dos séculos moldaram a forma como a 

biblioteca se estruturava, passando a mesma, a partir do século XIX, a oferecer serviços ao 

público e não apenas custodiar acervos enquanto coleção pública.  

A tendência que se clarificou a partir do século XIX veio no bojo da Revolução 

Industrial. A biblioteca/museu deixou de ser a única possibilidade enquanto coleção 

pública, passando a existir a biblioteca/serviço, oferecida ao público. Essa tendência 

foi se espalhando no rastro da expansão do operariado: a nova biblioteca tinha uma 
determinada função educativa […]. (MILANESI, 1986, p. 21-22) 

 

Seguindo as influências do contexto político, econômico e cultural, o século XX marca 

a concepção da biblioteca como espaço de sistematização do acesso a informação. A 

influência do desenvolvimento industrial e do conhecimento científico e tecnológico são 

fundamentais para a concepção do acesso a informação como um diferencial estratégico para 

os países no contexto do capitalismo moderno e posteriormente nas tensões entre o bloco 

capitalista e socialista no âmbito da Guerra Fria. 

Já no limiar do século XX, sobrepondo-se à ideia de biblioteca como uma forma de 

organização do saber, delineou-se para ela uma nova função: sistematizar o acesso 

às informações. A biblioteca passou a ser o território mais adequado a esse exercício 

determinado pelas transformações sociais: o desenvolvimento industrial, a 

competição acirrada em todos os setores, notadamente no científico-tecnológico (em 

particular durante as guerras). (MILANESI, 1986, p. 21-22) 

 

A partir do breve histórico apresentado é possível compreender que o conceito de 

biblioteca atual foi se moldando ao longo dos séculos e corresponde na atualidade a uma 

instituição complexa que possui diversas facetas no contexto social contemporâneo. Nesse 

sentido Targino (1984, p.60) percebe a biblioteca como: 

 

O local onde uma coleção organizada e constituída de acordo com a demanda e 

necessidade dos usuários efetivos e potenciais a que se destina (tanto no que 
concerne ao tipo de material como à diversificação dos assuntos), está à disposição 

dos interessados, para suprir suas necessidades informativas, educacionais ou 

recreativas. Para tanto, requer recursos humanos, materiais e financeiros que 

assegurem a continuidade e atualização dos seus serviços. 
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Em seu Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, Cunha (2008, p. 48-49) 

conceitua a biblioteca como:  

 
1. Coleção de material impresso ou manuscrito, ordenado e organizado com o 

propósito de estudo e pesquisa ou de leitura geral ou ambos. Muitas bibliotecas 

também incluem coleções de filmes, microfilmes, discos, vídeos e semelhantes que 

escapam à expressão “material manuscrito ou impresso”. 2. “Coleção organizada de 

registros da informação, assim como os serviços e respectivo pessoal, que têm a 

atribuição de fornecer e interpretar esses registros, a fim de atender às necessidades 

de informação, pesquisa, educação e recreação de seus usuários. Neste contexto, a 

palavra biblioteca abrange os objetivos e funções de outros tipos de serviços de 

informação, que seriam qualificados como centros de documentação, serviços de 

informação, unidades de informação, entre outros”. 3. Sala ou prédio onde são 
guardadas, ordenadamente, coleções de livros e outras espécies documentárias.  

 

Ainda ao explorar o conceito de biblioteca, Lemos (2005, p. 101 ) compreende que : 
 

Nem toda coleção de livros é uma biblioteca, do mesmo modo que nem toda 

biblioteca é apenas uma coleção de livros. Para haver uma biblioteca, no sentido de 

instituição social, é preciso que haja três pré-requisitos: a intencionalidade política e 
social, o acervo e os meios para sua permanente renovação, o imperativo de 

organização e sistematização; uma comunidade de usuários, efetivos ou potenciais, 

com necessidades de informação conhecidas ou pressupostas, e, por último, mas não 

menos importante, o local, o espaço físico onde se dará o encontro entre os usuários 

e os serviços da biblioteca. 

 

Ao retomar a categorização de biblioteca comunitária, faz-se necessário ainda 

compreender a noção de comunidade. Nesta direção, Suaiden (1995) sublinha que: 

A comunidade é, pois, uma área de vida dotada de certo grau de coesão social. As 

bases da comunidade são: localidade e consciência de si mesma. [...] a localização, 

ainda que uma condição necessária, não é suficiente para criar uma comunidade, 

pois esta é uma área de vida em comum. Há que ter vida em comum e intenção de 

compartilhar tanto o modo de vida como uma terra comum. (SUAIDEN, 1995, p.13) 

 

Ao teorizar sobre a comunidade e o que sustenta a compreensão da mesma como um 

conjunto coeso de indivíduos que compartilham determinados valores em sociedade, Bauman 

(2003) ressalta que: 

O tipo de entendimento em que a comunidade se baseia precede todos os acordos e 

desacordos. Tal entendimento não é uma linha de chegada, mas o ponto de partida 

de toda união. É um “sentimento recíproco e vinculante” — “a vontade real e 

própria daqueles que se unem”; e é graças a esse entendimento, e somente a esse 

entendimento, que na comunidade as pessoas “permanecem essencialmente unidas a 

despeito de todos os fatores que as separam”. (BAUMAN, 2003, p. 15-16) 

 

Os relatos a respeito das bibliotecas comunitárias têm ganhado grande destaque 

atualmente, principalmente por parte da mídia, divulgando casos específicos de criação dessas 

instituições, que em sua grande maioria, ocorrem por iniciativa individual ou coletiva de 

pessoas residentes em áreas socialmente vulneráveis. Tais empreendimentos tendem a 



15 

 

  

destacar o potencial de atuação dessas bibliotecas em áreas vistas como socialmente 

fragilizadas, principalmente pela escassez de ações dos poderes públicos a fim de viabilizar o 

acesso à cultura e informação. 

Levando-se em consideração esse pressuposto, definir-se-á o conceito de biblioteca 

comunitária contextualizando-a a partir da literatura, buscando caracterizá-la e diferenciá-la 

de outros tipos de bibliotecas. 

A respeito do conceito de biblioteca comunitária, Elisa Campo Machado (2008, p. 

62) estabelece que 

[...] o emprego do termo biblioteca comunitária é mais apropriado para identificar o 

que consideramos ser empreendimentos sociais que surgem do desejo e da 

necessidade de um determinado grupo de pessoas em ter acesso ao livro, à 

informação e à prática da leitura, num real exercício de cidadania. Em outras 

palavras, podemos identificar as bibliotecas comunitárias como projetos vinculados 

a um grupo particular de pessoas, que têm como objetivo atender esse mesmo grupo, 

os quais possuem os mesmos problemas, os mesmos interesses e a sua própria 

cultura, seja esse um grupo de especialistas em paleontologia ou um grupo de 

moradores de uma comunidade considerada de risco. 

 

Nota-se que apesar da associação corrente do termo biblioteca comunitária às 

pessoas e ao espaço das comunidades socialmente vulneráveis, não é dessa forma que a 

literatura o conceitua. O sentido de comunitário relaciona-se a um determinado grupo com 

objetivos comuns e não, necessariamente, a condição social deste.  

A autora supracitada parte dessa definição para dissociar a biblioteca comunitária das 

intituladas bibliotecas populares, que, segundo ela, constituem-se em bibliotecas públicas. 

Alguns estados e municípios brasileiros, com o objetivo de aproximar as bibliotecas 

públicas de suas comunidades, passaram a denominá-las como bibliotecas 

populares. [...] Nesses casos, ao substituir pública por popular, parece-nos que o 

Estado espera, com isso, fazer com que o imaginário da sociedade capture esse 

termo e o incorpore ao espaço público da biblioteca, como uma qualidade de 

experiências sociais, políticas e culturais. No entanto, essas bibliotecas continuaram 

as mesmas, ou seja, as mudanças ficaram apenas no campo semântico e não foram 

suficientes para garantir a sua incorporação no campo da prática ou da ação. 

(MACHADO, 2008, p. 59) 

 

Assim sendo, a partir dessa crítica a autora demarca as diferentes motivações de 

criação das bibliotecas populares e da biblioteca comunitária, e define esta última como 

[...] um projeto social que tem por objetivo estabelecer-se como uma entidade 

autônoma, sem vínculo direto com instituições governamentais, articuladas com as 

instâncias públicas e privadas locais, lideradas por um grupo organizado de pessoas, 
com o objetivo comum de ampliar o acesso da comunidade à informação, à leitura e 

ao livro, com vistas a sua emancipação social. (MACHADO, 2008, p. 64) 

 

Considerando toda a dinâmica e complexidade envolvida na formação de bibliotecas 

comunitárias, várias questões precisam ser levadas em consideração ao se definir seu 
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conceito, não sendo possível pensá-lo isoladamente. Sobre isso Bastos et al. (2011, p. 89) nos 

alertam que “o entendimento de que o conceito de biblioteca comunitária se encontra colado a 

uma única definição é uma atitude ingênua. Pensar o sócio-histórico, o político e o ideológico 

afetando a construção de sentidos é uma necessidade.” 

A biblioteca comunitária precisa ser pensada e vista a partir de sua capacidade em 

transformar realidades, principalmente as sócio-culturais. O estabelecimento da noção do que 

são as bibliotecas comunitárias se faz fundamental para a compreensão de sua importância, 

sobretudo no contexto atual. Nesse sentido, Bastos et al. (2011, p. 92) nos advertem que 

Diante da problemática ausência de instituições públicas, as bibliotecas comunitárias 

emergem de modo transversal ao discurso estabilizado pelos órgãos públicos, 

abrindo espaço para o dizer de sujeitos que estão à margem e que passam a se 

organizar em prol de si mesmos, de sua comunidade e das demandas não assistidas 

pelo Estado. 

 

A emergência de bibliotecas em áreas periféricas se justifica justamente por essas 

localidades serem as mais afetadas pela ausência do Estado na prestação de serviços básicos. 

Assim, o não comparecimento do poder público no tocante a oferta de serviços culturais leva 

os grupos a desenvolverem mecanismos de difusão de cultura nestas comunidades. Nesses 

locais a biblioteca comunitária se concebe, de acordo com Machado (2008, p. 16) como 

[...] espaços que se formam a partir de ações locais coletivas, baseadas em atitudes 

criativas e solidárias e lideradas por grupos que tomam para si o desafio de 
solucionar a carência da leitura e do acesso à informação, numa luta contra a 

crescente exclusão social. 

 

Algumas particularidades são percebidas e servem como mecanismos autenticadores 

da biblioteca comunitária. Esses aspectos colaboram para a diferenciação entre biblioteca 

comunitária e biblioteca pública, que têm atribuições muito semelhantes. Caracterizar a 

biblioteca comunitária é mais do que defini-la, é estabelecer seu modo de ação e atuação bem 

como sua forma de manutenção e relacionamento com a comunidade em que está inserida. 

Machado (2008, p. 60-61) indica cinco características inerentes à biblioteca comunitária, a 

saber:  

1. a forma de constituição: são bibliotecas criadas efetivamente pela e não para a 

comunidade, como resultado de uma ação cultural. 2. a perspectiva comum do grupo 

em torno do combate à exclusão informacional como forma de luta pela igualdade e 

justiça social. 3. o processo de articulação local e o forte vínculo com a comunidade. 

4. a referência espacial: estão, em geral, localizadas em regiões periféricas. 5. o fato 
de não serem instituições governamentais, ou com vinculação direta aos Municípios, 

Estados ou Federação. 

 

Além dos já citados, alguns outros aspectos diferem a biblioteca comunitária das 

outras. Esta distingue-se das demais bibliotecas por adotar os princípios da “autonomia, da 
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flexibilidade e da articulação local, o que amplia as possibilidades de atuação e de inserção na 

sociedade.” (MACHADO, 2008, p. 61).  

Outra característica, talvez a mais notável quanto à diferença com as demais 

bibliotecas, é o fato de seu parâmetro de atuação ser mais voltado para a ação cultural do que 

para o tratamento técnico da informação. Essas particularidades são consideradas como 

imprescindíveis a esse tipo de biblioteca, tanto que, segundo Machado (2008, p. 61), “se 

retirados, destroem sua essência.” 

Diante do que até o momento foi discutido, faz-se necessário distinguir a noção de 

biblioteca comunitária e biblioteca pública mais profundamente, pois, como já dito 

anteriormente, estas categorias tendem a ser confundidas em determinados momentos. 

Aparentemente possuindo natureza comum, a biblioteca comunitária e a biblioteca 

pública se moldam a partir de parâmetros distintos. Esclarecer cada um deles possibilita a 

autenticação da identidade da biblioteca comunitária (foco da pesquisa) por parte de sua 

comunidade, propiciando o estreitamento dos laços entre ambos. 

Buscando fazer essa diferenciação, Machado (2008, p. 64) elaborou um quadro 

comparativo das dinâmicas envolvendo a idealização da biblioteca comunitária e da biblioteca 

pública.  

Quadro 1: Diferenças entre bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias 

 
Fonte: Machado, Elisa. Bibliotecas comunitárias como prática social no Brasil. 2008 

 

 

De acordo com o exposto infere-se que a biblioteca pública está muito mais voltada e 

propícia a oferecer serviços de caráter mais técnico do que a biblioteca comunitária, que em 

sua essência, possibilita um espaço mais humanizado e pertinente às trocas e relações 
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existentes entre os membros da comunidade, principalmente pela pouca burocracia envolvida 

na organização desses espaços. Isso não quer dizer que a biblioteca pública não permita esse 

tipo de interação, pelo contrário, ela é tão responsável por esse papel quanto à biblioteca 

comunitária. Contudo, seus frequentadores podem não ter tantos vínculos com a comunidade 

e seus membros, como ocorre, em geral, com a biblioteca comunitária que tem como marca a 

solidariedade e a sociabilidade entre seus usuários. Salientando esses aspectos tem-se a 

definição de biblioteca pública como 

Uma instituição que agrupa e proporciona o acesso aos registros do conhecimento e 

das idéias do ser humano através de suas expressões criadoras. Como registros 

entende-se todo tipo de material em suporte papel, digital, ótico ou eletrônico 

(vídeos, fita cassetes, CD-ROMs, etc.) que, organizados de modo a serem 

identificados e utilizados, compõem seu acervo. Sem fins lucrativos, objetiva 

atender à comunidade em sua totalidade. A biblioteca pública é o espaço 

privilegiado do desenvolvimento das práticas leitoras, e através do encontro do leitor 
com o livro forma-se o leitor crítico e contribui-se para o florescimento da 

cidadania. (FBN, 2000, p. 17 apud SILVA, 2015, p. 27) 

 

Com a intenção de ilustrar as particularidades da biblioteca pública, destaca-se a 

pontuação de Machado (2015, p. 113) de que “é  na biblioteca pública que o cidadão pode 

obter informações úteis para o seu dia a dia, seja para pesquisa, seja para a solução de um 

problema doméstico, ou ainda para suprir uma curiosidade cotidiana.” Talvez essas mesmas 

circunstâncias não levem alguém a procurar uma biblioteca comunitária, o que pode 

demonstrar, mesmo que sutilmente, o contraste nas características de ambas. 

Pensar a composição da biblioteca comunitária como um todo se faz necessário na 

medida em que sua importância para a comunidade é compreendida, quando seus membros a 

legitimam como fruto de uma construção conjunta que age para e em favor dos seus para o 

enfrentamento das desigualdades e reconhecimento da cidadania. 

Nesse sentido, é importante destacar o papel da biblioteca comunitária como 

construtora de identidades individuais e coletivas. Assim, compreender a biblioteca como um 

lugar de memória é fundamental. 

 

2.1 Bibliotecas comunitárias como lugares de memória 

 

Analisar a biblioteca comunitária sob a perspectiva de lugar de memória pressupõe 

encará-la como um espaço em que os indivíduos que a constroem e a delineiam se veem como 

parte dela. Essa ótica afirma a biblioteca comunitária como um território de constructo de 

memórias, dado que reflete as identidades de seus atores na sua representação. Entende-se, a 
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partir da definição de Pierre Nora (1993, p. 12), lugar de memória como “[...] uma unidade 

significativa, de ordem material ou ideal, da qual à vontade dos homens ou o trabalho do 

tempo fez um elemento simbólico do patrimônio da memória de uma comunidade qualquer”.  

Como se percebe, a coletividade está estritamente relacionada com o conceito de 

lugar de memória, e essa relação é de extrema importância na medida em que se atesta, de 

acordo com Maurice Halbwachs (1990, p. 1-2), que é o coletivo que influencia o individual. 

Para o autor “[...] a memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, posto 

que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. A origem de várias ideias, 

reflexões, sentimentos, paixões que atribuímos a nós são, na verdade, inspiradas pelo grupo.”  

A memória coletiva, dessa maneira, se sobrepõe a noção da memória individual no 

que diz respeito às relações existentes nos territórios de memória. Esta primeira é quem 

caracteriza e dimensiona todo esse espaço.  

“A memória coletiva é pautada na continuidade e deve ser vista sempre no plural 

(memórias coletivas). Ora, justamente porque a memória de um indivíduo ou de um 

país estão na base da formulação de uma identidade, que a continuidade é vista 

como característica marcante.” (HALBWACHS, 1990,  p. 3) 

 

Assim sendo, compreender a biblioteca comunitária como um lugar de memória 

significa dizer que o seu funcionamento deve estar totalmente mobilizada pela e em prol da 

comunidade a que se refere. Dessa forma, de acordo com Prado e Machado (2008, p. 5) “[...] 

a biblioteca comunitária como território de memória, atua como sujeito ativo da ação e está 

sempre participando em todos os níveis na atuação da instituição.”  

Essa mobilização incorporada pela biblioteca comunitária abarca dimensões tão 

significativas que passa a estabelecer parâmetros para a comunidade que antes se percebia 

desconectada dessa dinânica social. Nesse sentido, este espaço é uma arena de construção e 

desconstrução de valores e ideias. Sobre isso Prado e Machado (2008, p. 6) inferem que 

“Memória e identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais e em 

conflitos que opõem grupos políticos diversos, e para nós, a biblioteca comunitária como 

território de memória conjuga esses mesmos valores.” 

Tendo em vista a denominação contundente da biblioteca comunitária como um 

território de memória, Prado e Machado (2008) certificam que para a mesma ser considerada 

como tal, precisa atender a pelo menos cinco dos nove aspectos elencados a seguir. São eles:  
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- Considerar a biblioteca comunitária como território de memória (ou de cidadania) 

o espaço material dinâmico que se transforma mediante as ações sociais, culturais, 

religiosas, econômicas e tecnológicas concretas de quem dela participa; - Ter um 

passado histórico de atuação que revele características socioculturais e políticas que 

transcendam ao seu acervo existente; - Estar localizada em regiões periféricas seja 

na zona urbana ou na zona rural; - Ter sido criada horizontalmente, pela e não 

apenas por uma pessoa física ou jurídica da comunidade. Em outras palavras, pela 

vontade e iniciativa própria da comunidade; - Se apresentar como um espaço 

público, aberto à participação ampla e democrática da comunidade e ao acesso à 

informação, à leitura, ao livro e a quaisquer outros instrumentos informacionais nela 

existentes; - Atuar como um centro cultural local com evidente valorização da ação 
cultural; - Não ser uma instituição governamental e nem ter subordinação direta com 

a esfera pública tanto municipal, quanto estadual ou federal, a não ser de parcerias 

formais; - Não deve ter vínculo, nem tampouco restrição a qualquer tendência 

política, ideologia e/ou religiosa, e sobretudo não ser utilizada exclusivamente para 

benefício próprio de um indivíduo ou do grupo que a dirige; - Deve seguir os 

princípios da gestão participativa, estabelecendo articulações locais no sentido de 

fortalecer sistematicamente os vínculos com a comunidade. (PRADO e 

MACHADO, 2008, p, 10) 

 

Acerca dessa denominação, os autores estabelecem, ainda, que:  

[...] a biblioteca comunitária concebida como território de memória não é um espaço 

territorial estático onde as suas atividades se limitam exclusivamente ao atendimento 

do alunado do ensino fundamental e médio. Ao contrário, ela é um espaço aberto à 

participação democrática de todos, porque, além do livro e da leitura que se 

constituem nos seus principais suportes físicos e intelectuais, incorpora também 
outras atividades socioculturais, políticas, desportivas e/ou recreativas das 

comunidades usuárias. (PRADO e MACHADO, 2008, p, 11) 

 

Relacionando-se tal definição com a concepção de Nora (1993, p.27) de que “[...] o 

lugar de memória é um lugar duplo; de excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua 

identidade e reconhecido sobre o seu nome, mas constantemente aberto à extensão de suas 

significações.”. Percebe-se que as bibliotecas comunitárias, sob esse prisma, tendem a ser o 

reflexo das vivências e saberes de sua comunidade, disponibilizando aparatos para a troca e 

manutenção de ambos.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CULTURA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar os conceitos de política, políticas públicas e 

políticas culturais. Apresenta ainda uma reflexão sobre as bibliotecas comunitárias nas 

políticas culturais brasileiras. 

 

3.1 Política em Aristóteles 

 

O desenvolvimento do pensamento aristotélico aponta para o homem como um animal 

político e compreende que este só pode se desenvolver plena e completamente dentro da pólis 

(cidade). E é, portanto, dentro da pólis que lhe é possível desenvolver aspectos necessários ao 

relacionamento com todos os seus membros. O homem faz uso, então, da sua liberdade e por 

meio da razão utiliza sua capacidade em discursar para aplicar a política dentro da pólis.  

Essa noção do homem como um ser cívico, exercendo a política dentro da cidade, 

corrobora para o esclarecimento da noção de Estado. Para Aristóteles (2008, p. 8) 

[...] todo Estado é uma sociedade, a esperança de um bem, seu princípio, assim 

como de toda associação, pois todas as ações dos homens têm por fim aquilo que 

consideram um bem. Todas as sociedades, portanto, têm como meta alguma 

vantagem, e aquela que é a principal e contém em si todas as outras se propõe a 

maior vantagem possível. Chamamo-la Estado ou sociedade política.  

 

Aristóteles não desassocia o homem da política em nenhum momento, ao contrário, 

diz que o homem foi feito justamente para isso, ou seja, para exercer a ação política no 

contexto da pólis. Para o filósofo esse é o verdadeiro fim do homem, e afirma que: 

A natureza de cada coisa é precisamente seu fim. Assim, quando um ser é perfeito, 

de qualquer espécie que ele seja - homem, cavalo, família -, dizemos que ele está na 

natureza. [...] Bastar-se a si mesma é uma meta a que tende toda a produção da 

natureza e é também o mais perfeito estado. É, portanto, evidente que toda Cidade 

está na natureza e que o homem é naturalmente feito para a sociedade política. 

(ARISTÓTELES, 2008, p. 11) 

 

Sendo assim, as formas de relacionamento e convivência precisam ser estabelecidas 

a fim de que as relações se desenvolvam da forma mais harmoniosa possível. Para isso 

precisam ser respaldadas por preceitos definidos. Acerca disso institui-se que “o 

discernimento e o respeito ao direito formam a base da vida social [...].” (ARISTÓTELES, 

2008, p. 11) 

A política, também, não se desassocia do Estado, pois é por meio dele que se dará 

toda a articulação entre política e homem, pois “[...] o Estado é o sujeito constante da política 

e do governo; a constituição política não é senão a ordem dos habitantes que o compõem.” 

(ARISTÓTELES, 2008, p. 30). E dentro de toda essa dinâmica entre Estado, política e 
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homem, o que de fato se deve levar em consideração é o bem coletivo baseado na igualdade e 

liberdade a todos. Assim “não entra no plano da Política determinar o que pode convir a cada 

indivíduo, mas sim o que convém à pluralidade.” (ARISTÓTELES, 2008, p. 42) E na medida 

em que o todo for contemplado as partes serão afetadas, partindo-se da premissa de que “não 

há nenhuma dúvida de que o melhor governo seja aquele no qual cada um encontre a melhor 

maneira de viver feliz”. (ARISTÓTELES, 2008, p.42) 

É na política que se deve encontrar o respaldo de garantia do bem estar geral com 

vistas na preservação e estabilidade das relações sociais. De acordo com Aristóteles “o bem 

político é a justiça, da qual é inseparável o interesse comum [...].” (ARISTÓTELES, 2008, 

p.111) Esse pilar é fundamental para a compreensão e estabelecimento da noção de política na 

relação Estado/sociedade. 

 

3.2 Políticas Públicas 

  

Na atualidade, a democracia é o principal parâmetro de orientação de políticas 

públicas. Ao denominá-las, Tude (2010, p.11) diz que:  

Políticas Públicas, tradicionalmente, compreendem o conjunto das decisões e ações 

propostas geralmente por um ente estatal, em uma determinada área (saúde, 

educação, transportes, reforma agrária etc.), de maneira discricionária ou pela 

combinação de esforços com determinada comunidade ou setores da sociedade civil.  

 

Segue as definindo como: 

[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do Poder Público; regras e 

procedimentos para as relações entre Poder Público e sociedade, mediações entre 

atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 

recursos públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e 

declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também 
as “não ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois 

representam opções e orientações dos que ocupam cargos. (TEIXEIRA, 2002, p. 3 

apud TUDE, 2010, p. 12-13) 

 

O autor destaca, ainda, a importância do estudo das políticas públicas trazendo uma 

argumentação na esfera da política para tal. Para ele “A principal razão política para o estudo 

das Políticas Públicas está em elevar o grau de conscientização da sociedade em torno das 

interferências do Estado na vida social e, dessa maneira, aumentar a qualidade das Políticas 

Públicas.” (TUDE, 2010, p.15) 

Com isso, atesta-se o campo da política como balizador das políticas públicas. 

Assim, Tude (2010) citando Frey (2000) relaciona os vários aspectos inerentes a esse campo. 
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Discorre, então, que [...] o termo “política” em língua inglesa possui três dimensões de 

significação: uma dimensão institucional (polity), uma dimensão processual (politics) e uma 

dimensão material (policy/policies). (FREY, 2010 apud TUDE, 2010, p. 15) 

A definição de cada uma dessas dimensões é exposta pelo autor. Ele explica que: 

A dimensão institucional (polity): como o próprio termo já diz, essa dimensão do 

conceito de “política” na língua inglesa se refere ao ordenamento institucional do 

sistema político, às disposições jurídicas a que está sujeito e à estrutura institucional 

do sistema político-administrativo. 

A dimensão processual (politics): refere-se ao processo político como comumente 

entendemos, às relações conflituosas entres os diversos atores políticos, partidos e 

agentes do governo, diz respeito aos objetivos a serem alcançados, aos conteúdos e 

às decisões de distribuição de poderes.  

A dimensão material (policy): faz referência ao que entendemos como políticas (no 

plural), ou mais especificamente Políticas Públicas. São os conteúdos concretos da 
ação política, isto é, o resultado material dos chamados programas políticos ou 

planos de governo, são as resoluções do Estado para os problemas técnicos e mais 

imediatos da sociedade em sua concepção mais material. (TUDE, 2010, p. 15) 

 

O autor faz menção a alguns outros conceitos importantes, também necessários e 

complementares à compreensão de políticas públicas no âmbito político. São eles policy 

network, policy arena e policy cycle. A definição de cada um é descrita da seguinte forma: 

A policy network pode ser entendida como o processo de inter-relações entre os 

diversos atores envolvidos na formulação/implementação de Políticas Públicas, são 

as redes que interligam esses atores e por onde a discussão política transita.  

 

A policy arena refere-se aos processos de conflitos e consensos entre os atores nas 
diversas arenas políticas. Envolve uma série de negociações e barganhas que têm por 

objetivo maximizar os ganhos políticos nos processos de formulação/implementação 

de Políticas Públicas. Essas arenas de discussão podem ser subdividas de acordo 

com as suas consequências: políticas distributivas, políticas redistributivas, políticas 

regulatórias e políticas constitutivas. 

A policy cycle corresponde às fases ou ciclos pelos quais as Políticas Públicas 

transitam antes de se concretizarem materialmente na sociedade. Esses ciclos 

correspondem a uma ordem sequencial que guia o processo político-administrativo e 

possuem fases que vão desde a formulação, passando pela implementação até a 

avaliação das consequências das políticas adotadas. (TUDE, 2010, p. 17-18) 

 

Avançando para o domínio dos agentes promotores de políticas públicas, o autor 

evidencia esses agentes abordando como estes agem na estruturação das ações 

correspondentes a todo o processo envolvido na alçada das políticas públicas. Discorre que:    

Diversos são os atores sociais interessados na discussão das Políticas Públicas, seja 

na formulação, na implementação ou na avaliação. Esses atores, cada um a sua 

maneira, procuram influenciar esse processo dentro do jogo político e podem ser 

divididos em atores estatais e atores privados. (TUDE, 2010, p. 18) 

 

Sobre os atores estatais disserta que: “[...] são aqueles atores diretamente ligados à 

Administração Pública, que estão envolvidos na burocracia estatal ou ocupando cargos 

legislativos e executivos, sendo os políticos os principais representantes dos atores estatais.” 

(TUDE, 2010, p. 18-19) 
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A respeito do atores privados disserta que:  

[...] são aqueles que, diferentemente dos atores estatais, não estão diretamente 

ligados à Administração Pública, mas procuram participar das decisões do Estado 
principalmente através do que é comumente conhecido como lobby político. Como 

exemplo desses atores temos: organizações não governamentais (ONGs); as mídias 

em geral; movimentos sociais; sindicatos; corporações empresariais; associações da 

sociedade civil; grupos políticos; entidades representativas etc. (TUDE, 2010, p. 19) 

 

Com isso, avança-se para a estipulação dos principais tipos de políticas públicas, que 

se configuram a partir do conceito de policy arena, citado anteriormente. De acordo com 

Tude, são elas: políticas distributivas, políticas redistributivas, políticas regulatórias e 

políticas constitutivas. E as define assim: 

As chamadas políticas distributivas não consideram a limitação dos recursos 

públicos e buscam privilegiar não a sociedade como um todo, mas uma parcela da 

população. Um risco iminente advindo das políticas distributivas é a ocorrência do 

que conhecemos como clientelismo.  

Diferente das políticas distributivas, as políticas redistributivas procuram atingir 

grandes contingentes sociais, mas consequentemente acarretam quase que 
equitativamente perdas e ganhos que muitas vezes representam um jogo que resulta 

em soma zero, tornando assim as políticas adotadas ineficazes. 

Dentre os principais tipos de Políticas Públicas, as políticas regulatórias são as mais 

facilmente reconhecidas e envolvem prioritariamente os policy makers, a 

administração pública e a burocracia estatal, além dos grupos de interesse.  

As Políticas Públicas constitutivas incorporariam em si os outros três tipos de 

políticas e seriam responsáveis pelos procedimentos necessários para que as outras 

políticas entrem em vigor. (TUDE, 2010, p. 20 - 21) 

 

Tendo desse modo estabelecido as políticas públicas parte, então, para as distinções 

entre as formas de atuação das entidades do Estado e as privadas. Determina que:  

Existem, no mínimo, três grandes diferenças entre as instituições do Estado (ou 

governo) e as organizações privadas no que tange às Políticas Públicas, são elas: [1] 

é o estado que dá legitimidade às Políticas Públicas, são apenas as políticas 

governamentais que estão submetidas às obrigatoriedades legais; [2] o objetivo das 

políticas governamentais está em atender a sociedade como um todo, em caráter 

universal; [3] somente o Estado possui a prerrogativa da coerção. (TUDE, 2010, p. 

22) 

Considerando todo o exposto, admite-se a possibilidade de atuação tanto de agentes 

privados quanto estatais na configuração das políticas públicas. No entanto, constata-se que a 

atuação do Estado é fator primordial nessa operação, sendo ele o principal responsável pela 

atenção a todas as demandas cabíveis à formulação de políticas públicas, buscando dentre 

outros, o afastamento de certos privilégios e a lógica de mercado empregada na maioria dos 

modelos de ação das instituições privadas.   
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3.3 Políticas Culturais 

 

O marco sobre o debate de políticas culturais aparece segundo Reis (2011) e Lima et 

at (2013) nas conferências das Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - Unesco nos anos 1970. Nesse sentido, Lima et al (2013) ressaltam que se consolida 

neste espaço,  

uma distinção entre dois tipos de políticas: as políticas de democratização da cultura 

e as políticas de democracia cultural. As primeiras buscavam ampliar o acesso às 

atividades e aos produtos da cultura da elite, com o objetivo de democratizá-lo. O 

segundo tipo, então predominantemente “teórico”, buscava, a partir de uma 
concepção “socioantropológica” de cultura, valorizar e apoiar também as práticas 

culturais populares (em oposição a apenas as da alta cultura e as da cultura de massa 

promovida pelos meios de comunicação) (FABRIZIO, 1980 apud LIMA et al, 2013, 

p. 2). 

 

Percebe-se que neste contexto existem dois projetos de política em disputa. Uma 

voltada para a democratização da cultura produzida pela elite e para a elite. E outro que não 

considera a cultura da elite como o modelo hegemônico a ser imposto a toda sociedade, mas 

que compreende as diversas manifestações populares como legítimas, sobre este ponto de 

vista: 

Ander-Egg concebe a democracia cultural como o paradigma que ampliaria a 

preocupação com o acesso aos bens culturais para proporcionar o acesso aos 

instrumentos necessários para um desenvolvimento cultural autônomo, que 

garantisse a real participação dos indivíduos, grupos e comunidades na realização 

das atividades culturais. (ANDER-EGG, 1987, p. 47 apud LIMA et al, 2013, p. 3) 

 

 

Assim, de acordo com Lima et at (2013), a Unesco divulga em 1969 um documento 

chamado Cultural policy: A preliminary study, que fez parte da coleção Studies and 

documents on cultural policie, onde o conceito de política cultural foi definido como:  

[...] um conjunto de princípios operacionais, práticas administrativas e orçamentárias 

e os procedimentos que fornecem uma base para a ação cultural do Estado. [...] 

“Política cultural” deve ser entendida como a soma dos usos conscientes e 

deliberada, de ação ou falta de ação na sociedade, visando atender a determinadas 

necessidades culturais por meio da utilização óptima de todos os recursos materiais e 

humanos disponíveis em uma sociedade em um momento determinado. (UNESCO, 

1969, p. 4 e 10, tradução nossa apud LIMA et al., 2013, p. 2)  

 

 

Os autores citados tecem uma crítica a limitação deste conceito que atribui 

exclusivamente ao Estado o monopólio sobre as necessidades culturais. Os autores 

argumentam que “instituições privadas e organizações civis estão cada vez mais associadas às 

políticas culturais” e a partir de Canclini destacam que “uma política cultural não se restringe 

a atuação governamental. Ela envolve atores públicos, privados e da sociedade civil, podendo, 
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inclusive, atuar em conjunto cuja presença de instituições privadas e organizações civis estão 

cada vez mais associadas às políticas culturais.” (LIMA et al., 2013, p. 2) 

Um conceito mais atual que abarca a complexidade de novos atores no campo da 

cultura é o de Coelho (1997), para quem: 

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. Sob este entendimento 

imediato, a política cultural apresenta-se assim como o conjunto de iniciativas, 

tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da 

cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do 

aparelho burocrático por elas responsável. (COELHO, 1997, p. 293 apud REIS, 

2011, p. 3) 
 

No âmbito da política cultural a não intervenção do Estado e da sociedade também é 

uma escolha política refletida. Sobre este aspecto, Caminal (2006) citado por Reis (2011), 

salienta que não há nada mais político do que excluir certos problemas da arena política. 

Nessa direção, a autora enfoca que, 

Os discursos que defendem a não intervenção no campo cultural, baseando-se na 

justificativa de que a cultura acontece livremente no cotidiano social e que a 
intervenção seria um propósito para manipulá-la ou controlá-la, geralmente 

escondem uma negligência e uma despreocupação com as necessidades culturais. 

Além disso, não reconhecem (ou omitem) as relações desiguais que ocorrem no 

campo cultural, gerando distintos acessos à produção e ao consumo cultural, e que, 

portanto, necessitam de algum tipo de intervenção (REIS, 2011, p. 7). 

 

Diante do exposto, “o papel estatal em qualquer área social e as relações que este 

desenvolve com os outros agentes dependerá, em grande parte, das responsabilidades que lhe 

são atribuídas e do grau de democracia apresentado” (REIS, 2011, p. 14). 

 Em suma, a participação do Estado articulado com outros atores sociais é de 

fundamental importância para construção de políticas na área da cultura. Contudo o desafio 

desta área é grande, visto que as demandas sociais por cultura são plurais e heterogêneas.   

Para um política pública existir, não basta propor, é necessário implementar, 

executar e avaliar. Essa é uma das grandes carências do setor cultural, que padece da 

falta de políticas culturais planejadas. E no âmbito governamental, em grande parte 

presenciamos ações pontuais, longe de se enquadrarem como uma política pública 

de cultura. (REIS, 2011, p. 18) 

 

Como destacado, a construção de uma política pública de cultura prescinde de uma 

estrutura complexa que abarque diversas dimensões dessa política, desde a implementação até 

a avaliação.  
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3.3.1 Bibliotecas Comunitárias nas Políticas Culturais no Brasil  

  

A compreensão de como se constituem as políticas culturais no Brasil requer o 

entendimento a respeito da transformação das mesmas no decorrer do tempo e, 

principalmente, da interferência estatal na área de cultura na atualidade. Sobre isso Carvalho 

(2009, p. 20) nos diz que: 

O campo organizacional da cultura vive, no Brasil, um processo de transformação 

gradual, mas acelerado, de seu caráter mais tradicional. Com a franca participação 

do Estado, essas organizações têm sofrido importantes transformações, que é 

possível identificar no histórico das políticas culturais e na sua relação com o 
contexto político-econômico. (CARVALHO, 2009, p. 20) 

 

Antes de traçar um curto histórico sobre as políticas públicas culturais no Brasil é 

necessário, primeiramente, esclarecer qual a definição e finalidade das mesmas. Segundo 

Calabre (2010, p. 9), políticas públicas de cultura são definidas como:  

conjunto de medidas, ações, decisões, programas, articulados entre si, construídos e 

implementados pelo Estado e pela sociedade – onde estão reunidos e representados 

artistas, produtores e consumidores culturais dos mais variados tipos. Os objetivos 

de tal política devem ser não só satisfazer as necessidades culturais, mas também 

despertar novos desejos, construir, reconstruir, transformar ou consolidar novos 

cenários culturais, em uma sociedade cada vez mais voltada para o reconhecimento e 

a garantia do direito e da diversidade culturais.  
 

Ao abordar as primeiras ações do Estado brasileiro com relação a políticas de cultura 

no Brasil percebe-se a forte marca do governo varguista na institucionalização principalmente 

da área de patrimônio. 

Durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) foram implementadas o que se 

pode chamar de primeiras políticas públicas de cultura no Brasil. Nesse período, foi 

tomada uma série de medidas, objetivando fornecer uma maior institucionalidade 

para o setor cultural. O exemplo mais clássico dessa ação está na área de 

preservação do patrimônio material quando em 1937, foi criado o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). (CALABRE, 2007, p. 2) 

 

Calabre destaca ainda que: “Outras iniciativas federais do período são a criação do 

Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) e do Instituto Nacional do Livro (INL). Em 

julho de 1938 foi criado o primeiro Conselho Nacional de Cultura, composto por sete 

membros. (CALABRE, 2007, p. 2). 

Da Era Vargas até 1966, poucas iniciativas se observaram em relação às políticas 

para cultura. Calabre dá prosseguimento ao contexto histórico destacando no período de 1966, 

se observa notáveis esforços em relação à área da cultura. 

Em novembro de 1966, foi criado o Conselho Federal de Cultura - CFC, composto 

por 24 membros indicados pelo Presidente da República. [...] A questão central dos 

planos era a da recuperação das instituições nacionais – tais como a Biblioteca 

Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional do Livro, etc – de 
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maneira que pudessem passar a exercer o papel de construtores de políticas 

nacionais para suas respectivas áreas. (CALABRE, 2007, p. 4) 

 

Ressalta, ainda, que nesse mesmo período tinha início, fora do âmbito do MEC, um 

projeto que resultou na criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). 

(CALABRE, 2007, p. 5) 

A autora destaca a criação do Ministério da Cultura em 1985 pelo presidente José 

Sarney. E, com isso, observa-se um grande esforço em direção ao favorecimento da área 

cultural com a criação da primeira lei de incentivo. Nesse sentido relata que: “Na tentativa de 

criar novas fontes de recursos para impulsionar o campo de produção artístico-cultural foi 

promulgada a primeira lei de incentivos fiscais para a cultura. A Lei n° 7.505, de 02 de junho 

de 1986, que ficou conhecida como Lei Sarney.” (CALABRE, 2007, p. 7) 

Sabe-se que a área da cultura nunca foi alvo de grande empenho por parte dos 

governos. Prova disso foi a extinção do ministério da cultura em 1990 sob o comando do 

presidente Fernando Collor.  

Mesmo sem uma pasta responsável pela área da cultura, tem-se a criação de uma 

nova lei de incentivo. Sobre esse fato Calabre discorre que: 

Em 23 de dezembro de 1991, foi promulgada a Lei° 8.313, que instituiu o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura. A nova lei, que ficou conhecida como Lei Rouanet, 

era um aprimoramento da Lei Sarney e começou, lentamente, a injetar novos 

recursos financeiros no setor através do mecanismo de renúncia fiscal. (CALABRE, 

2007, p. 7) 

 

O ministério da cultura só foi recriado em 1992, sob o governo de Itamar Franco. A 

partir desse acontecimento a condução das políticas culturais foi marcada daí por diante com a 

introdução, de vez, do modelo mercadológico dentro desse campo.  

[...] Em seguida, em 1993, foi criada uma lei de incentivo específica para a área do 

audiovisual [...] Tinha início o processo da conformação de uma nova política, mais 

voltada para as leis de mercado, na qual o Ministério tinha cada vez menos poder de 
interferência. (CALABRE, 2007, p. 8) 

 

O auge dessa forma de gerir a cultura no Brasil se deu no mandato do presidente 

Fernando Henrique. Nesse sentido observa-se que: 

 

A gestão do Ministro Francisco Weffort, sob a presidência de Fernando Henrique 

Cardoso, foi o momento da consagração desse novo modelo que transferiu para a 

iniciativa privada, através da lei de incentivo, o poder de decisão sobre o que deveria 

ou não receber recursos públicos incentivados. (CALABRE, 2007, p. 8) 
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As consequências desse processo acarretaram no desequilíbrio quanto à distribuição 

dos recursos da área, favorecendo a pequenos grupos artísticos de maior visibilidade em 

detrimento do estímulo às diversas manifestações culturais.  

Somente com a atuação do partido dos trabalhadores na direção do país, com a 

administração de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, é que se pôde observar os primeiros 

diálogos do governo com a sociedade civil em prol da constituição de políticas públicas 

culturais com vistas às diversas formas de expressões culturais a serem contempladas com a 

lei em vigor. Essa mais recente forma de pensar políticas públicas na área da cultura é o 

modelo ideal para projetá-las, pois considerar todos os agentes sociais, bem como suas 

diversidades culturais é a chave para a construção de caminhos democráticos na área cultural.  

Considerando todo esse pressuposto de pluralidade cultural, constata-se que: 

A diversidade cultural coloca em pauta a questão da democratização cultural. Um 

processo contínuo de democratização cultural deve estar baseado em uma visão de 

cultura como força social de interesse coletivo, que não pode ficar dependente das 

disposições do mercado. Numa democracia participativa a cultura deve ser encarada 

como expressão de cidadania, um dos objetivos de governo deve ser, então, o da 

promoção das formas culturais de todos os grupos sociais, segundo as necessidades 

e desejos de cada um, procurando incentivar a participação popular no processo de 
criação cultural, promovendo modos de autogestão das iniciativas culturais. 

(CALABRE, 2007, p. 14) 

 

Em concordância à reflexão de Calabre, Ferreira também nos incube a repensar o 

modelo de proposição de políticas culturais: 

 

[...] se percebe a importância de alterar a forma de pensar a política cultural. Se até 
há pouco, no Brasil, ela era pensada por poucos e se destinava a muitos, sendo algo 

comum na prática do fazer cultural, pautada pela difusão e popularização da alta 

cultura e que obedece, na maioria das vezes, às regras impostas pelo mercado 

consumidor de bens culturais “pronto e embalado, é somente destacar e usar”, o que 

está em prática é uma política cultural para alguém que está em algum lugar. Porém, 

como foi pensada tendo por base o olhar do outro, nada poder ser alterado. A nova 

maneira de pensar a política cultural passou a incluir todos os envolvidos, alterando 

o pensamento e a maneira pela qual se propunha a “política para cultura”, passando 

assim a ser uma “política de cultura”. Na política de cultura é primordial que esteja 

incluída uma maior participação da sociedade civil, no que concerne tanto à 

formatação quanto à decisão de qual política de cultura atende às necessidades reais 

da comunidade onde será desenvolvida. (FERREIRA, 2009, p. 64) 
 

Assim, o enfoque do Estado e das políticas públicas, como um todo, deve ser pautado 

na perspectiva da participação de todos os que serão alvos das mesmas, tentando levar em 

consideração as particularidades específicas dos vários agentes sociais. Sob esse raciocínio 

admite-se, sob o discurso de Calabre, que: 

A função da elaboração de políticas públicas na área de cultura deve ser a de garantir 

plenas condições de desenvolvimento da mesma. O Estado não deve ser um 

produtor de cultura, mas pode e deve ter a função de democratizar as áreas de 
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produção, distribuição e consumo. Cultura é fator de desenvolvimento. (CALABRE, 

2007, p. 17) 

 

Configuradas como equipamentos culturais, as bibliotecas comunitárias estão 

subordinadas a essas políticas culturais e sujeitas a todas as implicações recorrentes dessa 

esfera. Referentes a esses equipamentos, destaca-se, a seguir, alguns exemplos de políticas 

públicas que permeiam o território das bibliotecas.  

Contemplando esse domínio de políticas culturais destaca-se, antes, que: 

[...] em 2005 foi criado o Sistema Federal de Cultura, com o objetivo de integrar os 

órgãos, programas e ações do governo federal e, pela primeira vez na história, 

temos uma Proposta de Plano Nacional de Cultura, que se constitui em um plano 

de estratégias e diretrizes para a execução de políticas públicas para os próximos 

10 anos. (MACHADO, 2010, p. 98) 

 

A proposta do Plano Nacional de Cultura merece destaque pela sua importância e 

influência para respaldar e impulsionar a criação de políticas públicas culturais. Seguindo esse 

curso, o governo lança mão de mais estratégias que contemplem a criação de políticas 

públicas culturais. 

Dando continuidade ao processo de articulação e estabelecimento de políticas 

públicas, o governo federal lançou, em outubro de 2007, o Programa Mais Cultura, 

que, com a previsão de investir R$ 4,7 bilhões na área até 2010, tem como proposta 

agir de forma ampla, contundente e transversal no mapa das prioridades que, no que 
se refere à Cultura, o momento atual impõe para a sociedade. (MACHADO, 2010, p. 

99) 

A nova ótica do governo se pauta na atenção ao diálogo com a sociedade civil para o 

estabelecimento de políticas públicas na área da cultura, para que estas tenham a capacidade 

de permear todos os domínios que suas afetarem. Nesse sentido, considera-se que: 

Desde a criação do INL, em 1937, os governos se esforçavam na criação de 

bibliotecas públicas, criadas como ações governamentais sem a participação da 

sociedade. Somente a partir de 2003 percebemos algumas mudanças no sentido de 

ampliar o diálogo e a participação da sociedade. (MACHADO, 2010, p. 99) 

 

A autora passa a destacar algumas ações do Estado anteriores a 2003 que não foram 

tão bem sucedidas, mas que merecem atenção quanto aos esforços na promoção de políticas 

públicas culturais no contexto das bibliotecas. Aborda, inicialmente, uma proposta de 

abrangência nacional. Indica que: 

Em 1992, no âmbito Federal, vinculado ao Ministério da Cultura, foi criado o 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) com o principal objetivo de 

fortalecimento das bibliotecas públicas [...] Atualmente, é de responsabilidade do 

SNBP o desenvolvimento das seguintes ações: programa Livro Aberto, que propõe 

implantar bibliotecas em municípios que não as possuem e a revitalizar as já 

existentes; cadastro de bibliotecas públicas; capacitação e seminários; e assessoria 

técnica para as bibliotecas que fazem parte do sistema. (MACHADO, 2010, p. 100) 
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Destaca, também, uma proposta a partir de uma abordagem regional.  

Em 1993 surge o programa Uma Biblioteca em Cada Município que tinha o objetivo 

de implantar bibliotecas pelo país. O compromisso era de distribuir estantes, livros e 
oferecer capacitação para o gerenciamento dessas bibliotecas. Um típico exemplo de 

política elaborada no estilo tradicional, ou seja, universalista, centralizada e 

tecnocrática. (MACHADO, 2010, p. 100) 

 

Outro exemplo de iniciativa com enfoques mais regionais é o PROLER. 

Ainda em 1992, o governo federal lança o Programa Nacional de Incentivo à Leitura 

(PROLER), também vinculado à FBN. O PROLER, por meio de seus comitês 

regionais, desenvolve ações em parceria com as secretarias estaduais e municipais 

de cultura e educação pelo país. (MACHADO, 2010, p. 100) 

 

Constata-se, nesse período, que vários outros ministérios e órgãos do governo 

também se esforçaram no sentindo de potencializar os espaços das bibliotecas a partir de 

iniciativas próprias. No entanto, tais iniciativas encontravam-se totalmente desconectadas e 

desvinculadas, gerando redundância e recursos mal projetados. Então, 

É dentro desse princípio que o Programa Fome de Livro, instituído no início de 

2005, surge como uma estratégia para articular o conjunto de ações realizadas pelo 

Estado, pelas empresas e pela sociedade civil organizada. Paralelamente, com o 

objetivo de iniciar um grande movimento nacional e em sintonia com o Plan Ibero-

americano de Lectura, o governo federal estabeleceu o ano de 2005 como o ano do 
livro e da leitura e instituiu a marca VIVALEITURA. Em decorrência dessa ação 

surgiu, capitaneada pelo MinC, o Programa Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), 

com a intenção de se constituir numa política de Estado para a área. (MACHADO, 

2010, p. 102) 

 

Ainda sobre essa iniciativa, diz que: 

A proposta foi de reunir governo (federal, estadual e municipal), universidades, 

professores, bibliotecários, escritores, ONGs e empresas privadas que tivessem 

envolvimento com o assunto. Para tanto se constituiu a Câmara Setorial do Livro e 

da Leitura (CSLL) com representantes destes diversos setores. (MACHADO, 2010, 

p. 102) 

 

Por fim, retoma-se a estrutura de projeto do Programa Mais Cultura definindo este 

como o principal articulador e potencializador entre as ações do Estado e as iniciativas já 

existentes e que precisa de apoio. 

O Programa Mais Cultura ampliou o conceito dos Pontos de Cultura e criou os 

Pontos de Leitura, que incorporaram as experiências das bibliotecas comunitárias, 

ou seja, aqueles espaços de leitura criados por pessoas ou grupos de pessoas, sem 

vínculo direto com órgãos governamentais, que tem por objetivo ampliar o acesso de 

uma determinada comunidade à leitura e ao livro. [...] Ele se realiza por meio do 

estabelecimento de convênio entre o MinC e lideranças locais responsáveis por 

iniciativas culturais em comunidades espalhadas por todo o país. Para o MinC, o 

Ponto de Cultura passa a ser o polo de articulação da cultura local, organizado de 

maneira a impulsionar as ações que já existem nas comunidades. (MACHADO, 

2010, p. 105) 
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Visando fazer um balanço da legislação sobre a área de bibliotecas no Brasil, a fim 

de identificar o lugar das bibliotecas comunitárias nessas normativas procedeu-se a construção 

do seguinte quadro: 

 

Quadro 2: Legislação, programas e planos sobre Bibliotecas no Brasil   

Política Legislação Atuação Objetivos/diretrizes Vínculo 

Fundo 

Nacional de 

Cultura 

 

- 

Atua por meio da Lei 

Federal de Incentivo à 

Cultura (Lei nº 8.313/91), a 

Lei Rouanet, da Lei do 
Audiovisual (Lei nº 

8.685/93) e também por 

editais para projetos 

específicos, lançados 

periodicamente. 

 

Apoio a projetos culturais. Ministério da 

Cultura 

(MinC) 

O Programa 

Nacional de 

Incentivo à 

Leitura 

(PROLER) 

Criado pelo 

Decreto nº 

519 de 13 

de maio de 

1992. 

Tem por finalidade 

contribuir para a ampliação 

do direito à leitura, 

promovendo condições de 

acesso a práticas de leitura e 

de escrita críticas e criativas. 
Isto implica articular a 

leitura com outras 

expressões culturais, 

propiciar o acesso a 

materiais escritos, abrir 

novos espaços de leitura e 

integrar as práticas de leitura 

aos hábitos espontâneos da 

sociedade, constituindo, 

dentro e fora da biblioteca e 

escola, uma sociedade leitora 

na qual a participação dos 
cidadãos no processo 

democrático seja efetiva. 

Pretende cada vez mais ser 

uma rede referência em 

valorização social da 

leitura e da escrita, 

presente em todo país, com 

qualidade, diversidade e 
inovação. A estrutura do 

PROLER constitui uma 

rede de 

coresponsabilidades não 

verticalizada que abrange 

instâncias políticas, 

materiais e técnico-teóricas 

descentralizadas, uma rede 

permanentemente aberta a 

novos projetos de leitura 

com ações inteiramente 

voltadas ao objetivo de 
estimular iniciativas 

autônomas em favor da 

leitura em diversas regiões 

do país. 

Ministério da 

Cultura 

(MinC) 

Sistema 

Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas 

(SNBP) 

Decreto 

Presidencial 

no. 520, de 

13 de maio 

de 1992. 

Trabalha de maneira 

articulada com os Sistemas 

Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal de 

Bibliotecas Públicas, 

respeitando o princípio 

federativo. Desenvolve ações 

conjuntas com outros órgãos, 
programas e projetos na área 

de leitura, literatura e 

bibliotecas. As ações 

implementadas pelo SNBP 

são planejadas de acordo 

com as metas estabelecidas 

Fortalecer as ações dos 

sistemas articulados 

(municipal, estadual e 

federal) e estimular o 

trabalho em rede e 

colaborativo. 

Fundação 

Biblioteca 

Nacional 

(FBN), 

instituição 

vinculada ao 

Ministério da 

Cultura 
(MinC) 
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do Plano Nacional de 

Cultura (PNC). 

 

 

 

 

 

Política 

Nacional do 

Livro 

Lei nº 

10.753, de 

30 de 

outubro de 

2003. 

Cabe ao Poder Executivo 

criar e executar projetos de 

acesso ao livro e incentivo à 

leitura, ampliar os já 

existentes e implementar, 
isoladamente ou em 

parcerias públicas ou 

privadas. A União, Estados, 

Distrito Federal e 

Municípios consignarão, em 

seus respectivos orçamentos, 

verbas às bibliotecas para 

sua manutenção e aquisição 

de livros através de diversas 

ações em âmbito nacional. 

 

Assegurar ao cidadão o 

pleno exercício do direito 

de acesso e uso do livro; 

fomentar e apoiar a 

produção, a edição, a 
difusão, a distribuição e a 

comercialização do livro; 

estimular a produção 

intelectual dos escritores e 

autores brasileiros tanto de 

obras científicas como 

culturais; promover e 

incentivar o hábito da 

leitura; propiciar os meios 

para fazer do Brasil um 

grande centro editorial; 

competir no mercado 
internacional de livros, 

ampliando a exportação de 

livros nacionais; apoiar a 

livre circulação do livro no 

País; capacitar a população 

para o uso do livro como 

fator fundamental para seu 

progresso econômico, 

político, social e para 

promover a justa 

distribuição do saber e da 
renda; instalar e ampliar no 

País livrarias, bibliotecas e 

pontos de venda do livro; 

propiciar aos autores, 

editores, distribuidores e 

livreiros as condições 

necessárias ao 

cumprimento do disposto 

nesta Lei; assegurar às 

pessoas com deficiência 

visual o acesso à leitura. 

Ministério da 

Cultura 

(MinC) 

 

Plano 
Nacional de 

Cultura 

Instituído 

pela Lei 
12.343, de 

2 de 

dezembro 

de 2010. 

Tem por finalidade o 

planejamento e 
implementação de políticas 

públicas de longo prazo (até 

2020) voltadas à proteção e 

promoção da diversidade 

cultural brasileira. A Lei que 

criou o PNC prevê metas 

para a área da cultura a 

serem atingidas até 2020. 

 Fortalecimento 

institucional e definição de 
políticas públicas que 

assegurem o direito 

constitucional à cultura; a 

proteção e promoção do 

patrimônio e da 

diversidade étnica, artística 

e cultural; a ampliação do 

acesso à produção e 

fruição da cultura em todo 

o território; a inserção da 

cultura em modelos 

Secretaria de 

Políticas 
Culturais 

(SPC); 

Ministério da 

Cultura 

(MinC) 
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sustentáveis de 

desenvolvimento 

socioeconômico e o 

estabelecimento de um 

sistema público e 

participativo de gestão, 

acompanhamento e 

avaliação das políticas 

culturais 

 

 
 

 

Sistema 

Nacional de 

Informações 

e Indicadores 

Culturais 

(SNIIC) 

Lei 12.343, 

de 2 de 

dezembro 

de 2010. 

O SNIIC será a plataforma 

para monitoramento do 

Plano Nacional de Cultura 

(PNC). Entre as suas funções 

estão a coleta, sistematização 

e interpretação de dados, 

além de fornecer 

metodologias e estabelecer 

parâmetros à mensuração da 

atividade do campo cultural 

e das necessidades sociais 
por cultura, que permitam a 

formulação, monitoramento, 

gestão e avaliação das 

políticas públicas de cultura 

e das políticas culturais. 

O objetivo do SNIIC é 

permitir que os agentes 

culturais e a sociedade 

como um todo possam ter 

acesso a informações do 

segmento cultural em um 

único lugar, além de ser 

possível cadastrar 

informações com 

informações culturais 

atualizadas. 

Secretaria de 

Políticas 

Culturais 

(SPC); 

Ministério da 

Cultura 

(MinC) 

Rede Pontos 

de Leitura e 

Bibliotecas 

Comunitárias 

Fazem 

parte do 

Programa 

Cultura 

Viva do 

MinC e são 

apontados 
no item X 

do artigo 

5º. do 

Projeto de 

lei 757-D 

de 2011.  

São iniciativas da sociedade 

civil que contribuem de 

maneira efetiva para a 

democratização do acesso à 

leitura no país. 

Visam o fomento a 

bibliotecas comunitárias 

instaladas nos mais 

diversos espaços, como 

locais de trabalho, 

terminais de transporte 

público, associações 
comunitárias, 

assentamentos rurais, entre 

outros; 

Ministério da 

Cultura 

(MinC); apoio 

do Sistema 

Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas 
(SNBP) 

Plano 

Nacional do 

Livro e 

Leitura 

(PNLL) 

Em 1º de 

setembro de 

2011, foi 

instituído 

por meio do 

decreto Nº 

7.559. 

O Plano Nacional do Livro e 

Leitura consiste em 

estratégia permanente de 

planejamento, apoio, 

articulação e referência para 

a execução de ações voltadas 

para o fomento da leitura no 
País. Pretende-se conferir a 

este Plano a dimensão de 

uma Política de Estado, de 

natureza abrangente, que 

possa nortear, de forma 

orgânica, políticas, 

programas, projetos e ações 

continuadas. 

A democratização do 

acesso ao livro; a formação 

de mediadores para o 

incentivo à leitura; a 

valorização institucional 

da leitura e o incremento 

de seu valor simbólico; e o 
desenvolvimento da 

economia do livro como 

estímulo à produção 

intelectual e ao 

desenvolvimento da 

economia nacional. Quatro 

eixos orientam a 

organização do Plano: 

EIXO 1 - Democratização 

do acesso 

Ministério da 

Educação 

(MEC) e 

Ministério da 

Cultura 

(MinC) 
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EIXO 2 - Fomento à 

leitura e à formação de 

mediadores 

EIXO 3 - Valorização 

institucional da leitura e 

incremento de seu valor 

simbólico 

EIXO 4 - 

Desenvolvimento da 

economia do livro. 

 
 

 

 

 

 

 

Política 

Nacional de 

Bibliotecas 

Projeto de 

Lei do 

Senado nº 

28, de 

2015. 

Para a consecução da 

Política Nacional de 

Bibliotecas, é dever da 

administração pública, em 

todas as suas instâncias: 

garantir a construção, a 

preservação e a difusão 
pluralista das culturas, dos 

saberes, das artes e das 

ciências; favorecer a 

construção da identidade 

social dos cidadãos; gerir e 

colocar à disposição dos 

cidadãos os bens simbólicos 

de que trata esta Lei. É 

obrigatório à União, aos 

estados, aos municípios e ao 

Distrito Federal consignarem 
em seus orçamentos verbas 

destinadas à 

criação, à manutenção e à 

expansão dos programas de 

acesso ao livro, de incentivo 

à leitura e das coleções do 

acervo das bibliotecas sob as 

suas responsabilidades. 

Igualdade de acesso à 

biblioteca, 

independentemente de 

nacionalidade, origem 

regional, orientação 

política ou religiosa, 

língua, etnia, cor, renda, 
sexo ou orientação sexual, 

idade ou escolaridade; 

especificidade de serviços 

e materiais à disposição de 

usuários em situação 

especial; elevada qualidade 

das coleções, dos produtos 

e serviços providos pelas 

bibliotecas; vedação, no 

que concerne aos seus 

serviços e coleções, de 
toda e qualquer forma de 

censura; independência 

dos gestores e 

profissionais para 

selecionarem os bens 

simbólicos para compor os 

acervos. 

Comissão de 

Constituição, 

Justiça e 

Cidadania 

(Secretaria de 

Apoio à 

Comissão de 
Constituição, 

Justiça e 

Cidadania) 

“Biblioteca 

Comunitária” 

na Cidade do 

Rio de 

Janeiro 

Projeto de 

Lei nº 

1157/2015. 

O projeto “Biblioteca 

Comunitária” na Cidade do 

Rio de Janeiro funcionará em 

parceria da Prefeitura com 

sociedades civis, sem fins 
lucrativos, de natureza 

filantrópica, que inclua a 

finalidade educativa em seu 

estatuto. 

 

O acervo da biblioteca será 

constituído de livros novos 

e usados, doados por 

particulares ou empresas 

interessadas em participar 
do projeto. 

A Prefeitura desenvolverá 

campanha para doação de 

livros a estas bibliotecas, 

direcionada principalmente 

a: 

I - herdeiros de bibliotecas 

particulares especializadas; 

II - estudantes que tenham 

livros didáticos que não 

precisem mais; e 

Comissão de 

Justiça e 

Redação, 

Comissão de 

Administração 
e Assuntos 

Ligados ao 

Servidor 

Público, 

Comissão de 

Educação e 

Cultura 
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III – empresas que tenham 

interesse em doar os livros.  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No quadro apresentado, a grande maioria das normas não incluem a biblioteca 

comunitária explicitamente. Destaque para a iniciativa Rede Pontos de Leitura e Bibliotecas 

Comunitárias que visa o fomento a bibliotecas comunitárias e o projeto de lei “Biblioteca 

Comunitária” da cidade do Rio de Janeiro que funcionará em parceria com a sociedade civi.  

Dessa maneira, conclui-se que apesar de alguns esforços a partir da implementação de 

políticas culturais, as bibliotecas comunitárias ainda ocupam um lugar periférico nessas 

políticas.  

Este fato é complexo à medida que como apontado na revisão de literatura, o Estado é 

o capitalizador das demandas da sociedade visando implementar políticas públicas. Contudo, 

a sociedade opera nessa dinâmica como agente de pressão e cobra ações do Estado. Este fato 

deixa margem para inferirmos que a sociedade não tem identificado as bibliotecas 

comunitárias como objeto de políticas culturais e o Estado não tem respondido de forma ágil 

as demandas dos grupos que atuam nas bibliotecas comunitárias. 
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4 ESTUDO DE CASO: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DO CERRO CORÁ 

 

 

 

 Este estudo de caso tem como campo de investigação a Biblioteca Comunitária do 

Cerro Corá. Como o próprio nome indica, a biblioteca se localiza na comunidade Cerro Corá 

no bairro do Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro. 

A formação desta comunidade remonta ao início do século XX e coincide “com o 

desenvolvimento urbano da área, deslocando as populações mais pobres para áreas não 

aproveitadas pelo capital imobiliário. Com isso surgem as primeiras favelas da zona sul, como 

Cerro-Corá (1903)” (VIEIRA, 2013, p. 158). Ao elucidar o histórico de ocupação da 

comunidade Cerro Corá, Vieira (2013, p. 159) destaca que:  

A comunidade Cerro-Corá teve três momentos distintos de ocupação: a primeira 

iniciou-se por volta de 1903, onde a área era denominada "nobre" pelos moradores, 

os quais, afirmam possuir a escritura do lote. Bem como, é considerada uma das 

primeiras favelas a surgir na zona sul. Já na década de 1930, a ocupação do local se 

deu próximo a atual Associação de Moradores, e em seguida, ao longo dos anos 

1940, a invasão ocorreu no terreno pertencente ao Ministério da Fazenda. Durante 

essa época, a área era chamada de “Pau da Bandeira”, sendo em 1966, com a 

inauguração da Associação dos Moradores, denominada de Cerro-Corá. 

 

De acordo com Vieira (2013, p. 156), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 

do IBGE estima-se que “a comunidade do Cerro-Corá possui cerca de 708 habitantes e 200 

domicílios, bem como análises desde 1999 até 2011, comprovam que a comunidade ocupa a 

mesma área de 13.369 m².” 

 

4.1 Metodologia 

 

A presente pesquisa se configura em um estudo de caso que, de acordo com Yin 

(2010, p. 39), “[...] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.” O campo da pesquisa empírica deste 

estudo de caso teve por objeto a Biblioteca Comunitária do Cerro Corá.  

Para o alcance dos objetivos deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

consulta a legislação nacional, além de pesquisas a informações contidas em websites 

institucionais e páginas de redes sociais. 

Foi realizada uma entrevista, baseada em um roteiro (Apêndice I), com um dos 

fundadores e atual voluntário da Biblioteca. 
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Foram realizadas duas visitas a Biblioteca. A primeira com o intuito de conhecer o 

espaço e o trabalho desenvolvido e a segunda com vistas à aplicação do roteiro de entrevista 

(Apêndice I). Em seguida, foi feita a transcrição de cada uma das partes da entrevista na 

íntegra. Após transcrevê-las, foi feita uma ordenação dos dados e os tópicos foram 

organizados de acordo com a ordem das perguntas do instrumento de pesquisa e são 

apresentados de forma descritiva nos itens a seguir. 

Buscou-se inicialmente identificar o perfil do entrevistado, se este possuía alguma 

familiaridade com a área da biblioteconomia e a sua relação com o local. Em seguida, o foco 

foi direcionado ao espaço da biblioteca, questionando-se o período de início do projeto, seu 

funcionamento e as atividades realizadas. Procurou-se também conhecer o perfil dos demais 

voluntários e a relação destes com a comunidade. Outras questões levantadas objetivaram 

conhecer o projeto inicial antes da formação da biblioteca, assim como outros projetos que 

foram desenvolvidos concomitantemente com a mesma ao longo do tempo. Algumas 

indagações pretendiam verificar, dentre outros, se há ou não o contato da biblioteca com 

algum tipo de iniciativa governamental.  

As questões foram desenvolvidas com base na revisão de literatura e a partir de 

informações coletadas com a primeira visita feita ao espaço da biblioteca. 

Com os métodos adotados a investigação foi otimizada e os resultados obtidos 

puderam demonstrar as peculiaridades da biblioteca comunitária, a forte relação entre a 

biblioteca com a população a que se dirige e seu pouco vínculo com o poder público. 

 

4.2 Perfil do entrevistado 

 

 O entrevistado nesta pesquisa é um voluntário que desde os anos iniciais esteve a 

frente da biblioteca do Cerro Corá. O jovem de 27 anos, é morador da comunidade, possui 

ensino médio completo, é mobilizador social, mediador de leitura da biblioteca e guia de 

turismo no Cerro Corá e diz não ter nenhuma formação na área de biblioteconomia.  

 O voluntário é o responsável por abrir a biblioteca três vezes por semana e desenvolve 

diversas atividades desde a manutenção do lugar, organização dos livros, contação de 

histórias, mediação de leitura, organização de atividades culturais, entre outras. Do grupo de 

voluntários é o único que recebe uma ajuda de custo do projeto “Conexão Leitura”
1
, por isso 

pode dispor de mais tempo durante a semana para manter a biblioteca aberta. 

                                                
1 Este projeto será explicitado mais a frente nesta pesquisa. 
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O voluntário entrevistado, assim como os demais voluntários da biblioteca fazem parte 

do grupo “Cerro Corá – Moradores em Movimento” que foi fundado no ano de 2013 por 

jovens moradores da comunidade para fazer campanhas e proteger os direitos da população. 

Os primeiros projetos do grupo incluiam a criação de um museu comunitário e de uma 

biblioteca. Em entrevista ao jornal eletrônico Rio on Watch
2
, um dos componentes do grupo, 

ressaltou que o objetivo deles é “inspirar os moradores e trazer uma consciência política para 

que eles não esperem que o Estado faça alguma coisa, porque eles só vêm a cada quatro anos 

para pedir votos”.
3
 

 

4.3 Histórico da Biblioteca Comunitária do Cerro Corá 

 

 

 As informações relatativas ao histórico da biblioteca apresentadas nesta seção foram 

compiladas a partir da entrevista realizada com um dos idealizadores e atual voluntário da 

biblioteca comunitária.  

Destaca-se que não há documentos das primeiras articulações relativas as atividades 

da biblioteca no início de seu funcionamento. Contudo, os voluntários criaram duas fanpages
4
 

no facebook em que são registradas as ações do grupo de moradores voluntários desde o 

início da criação da biblioteca.  

A Biblioteca Comunitária do Cerro Cora foi criada em 2014 e instalada no antigo 

prédio da associação de moradores da comunidade que estava fechada há algum tempo. 

 Segundo o entrevistado, no ano de 2013 a Unidade de Polícia Pacificadora - UPP
5
 foi 

instalada na comunidade Cerro Corá e os jovens que atuavam na antiga associação de 

                                                
2 RioOnWatch (Rio Olympics Neighborhood Watch = Comunidades do Rio de Olho nas Olimpíadas), é um 

projeto da organização Comunidades Catalisadoras (ComCat) para dar atenção local e global para os pontos de 

vista oriundos das favelas do Rio de Janeiro até as Olimpíadas de 2016. É o único site de notícias em inglês que 

publica as perspectivas de líderes comunitários, moradores de favela, e observadores internacionais, em relação 

as rápidas transformações urbanas que atualmente caracterizam Rio. Disponível em: 
http://rioonwatch.org.br/?page_id=2. Acesso em: 10.01.2016. 

 
3 RIOONWATCH. Moradores do Cerro Corá protestam pelos direitos da favela. Disponível em: 

http://rioonwatch.org.br/?p=10328. Acesso em: 10.01.2016. 

 
4 Fanpage: Cerro Corá Moradores em Movimento. Disponível em: https://www.facebook.com/Cerro-

Cor%C3%A1-Moradores-em-Movimento-274035309442618/timeline. Fanpage: Memórias do Cerro Corá. 

Disponível em: https://www.facebook.com/Mem%C3%B3rias-do-Cerro-Cor%C3%A1-

485648594816054/?fref=ts 

 
5
 A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um programa de Segurança Pública implantado pela Secretaria de 

Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 2008. O Programa engloba parcerias entre os governos – municipal, estadual e 
federal – e diferentes atores da sociedade civil organizada e tem como objetivo a retomada permanente de 

comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do Estado com a população. 

(GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

http://www.comcat.org/
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moradores temeram que aquele espaço fosse apropriado pela polícia para implementar a 

unidade da UPP. Nesse sentido, houve uma articulação dos jovens para que a comunidade 

pudesse ocupar o espaço de maneira efetiva. Segundo Vieira (2013, p. 161), “oficialmente a 

UPP Cerro-Corá foi inaugurada no dia 03 de junho de 2013, com um efetivo de 232 policiais 

militares, a qual tem como objetivo completar o chamado cinturão de segurança do maciço 

que liga as regiões da Tijuca e da Zona Sul”. 

Ainda em 2013, os jovens da comunidade usavam o espaço para promover reuniões e 

atividades culturais. A primeira ação do grupo foi a exposição do “Memórias do Cerro Corá”. 

O grupo se reuniu com a intenção de fazer o museu do Cerro Corá visando a preservação da 

memória da comunidade através de coleta de dados, vídeos, gravações. A primeira exposição 

aconteceu em agosto de 2013. 

 

Figura 1 – Primeiras intervenções culturais no antigo prédio da Associação de moradores do Cerro Corá  

 
Fonte: Fanpage do facebook do Cerro Corá Moradores em Movimento 

 

Além dessas ações iniciais, o grupo se organizou e antes da UPP chegar 

desenvolveram um material sobre os direitos e “deveres” dos moradores com relação a 

atuação da polícia na comunidade. Dessa maneira, segundo o entrevistado, os moradores 

andavam com a cartilha e quando eventualidades ocorriam no contexto das abordagens 

policiais eles apresentavam e argumentavam que conheciam os limites da atuação deles na 

comunidade.  
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 Contudo, o grupo temia perder o espaço, pois o mesmo só era ocupado eventualmente. 

Assim, segundo o entrevistado:  

Em 2014 a tensão sobre a possibilidade de tomada do espaço continuava, e então 

pensamos que precisávamos fazer alguma coisa antes que isso acontecesse. E 

durante esse período nós ganhamos algumas doações de livros trazidas por outro 

voluntário. A cada dia chegavam mais doações, então pensamos que poderíamos 

fazer alguma coisa no espaço com esses livros, como, por exemplo, um domingo de 
leitura. E assim começamos a fazer com a ajuda de uma outra voluntária. Daí por 

diante nos demos conta de que estávamos aos poucos transformando nosso espaço 

em uma biblioteca. Como estávamos com muitos livros, colocamos eles em 

exposição em uma mesa e em estantes improvisadas na entrada do espaço para dizer 

que tínhamos uma biblioteca e impedir que os policiais invadissem nosso espaço. 

(Depoimento do Voluntário) 

 

 

                                     Figura 2 – Primeiros livros doados 

 
 

                                   Fonte: Fanpage do facebook do Cerro Corá Moradores em Movimento 

 

 

Perecebe-se a partir do acima exposto que a emergência da biblioteca se deu como 

uma possibilidade de preservação de um espaço que pertencia a comunidade. A opção pela 

construção da biblioteca reflete o caráter simbólico que esta instituição possui no imaginário 

do grupo. Como destacou o entrevistado: 

“Nós pensamos que se eles vissem uma biblioteca funcionando respeitariam nosso 

espaço. Começamos então com o processo de idealização da biblioteca, com a 

estruturação do espaço e o recebimento de mais livros. Iniciamos uma obra por 

nossa conta para deixar o espaço melhor, pois tinha umas paredes bem úmidas.” 

(Depoimento do Voluntário). 

 

  Em última instância, para aquele grupo de moradores, a única instituição que seria 

respeitada pelos policiais naquele espaço seria a biblioteca. Assim, o grupo se articulou e 

iniciaram as primeiras intevenções para que a biblioteca pudesse ser instalada e inaugurada.  
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            Figura 3 – Higienização dos livros doados 

 

            Fonte: Fanpage do facebook do Cerro Corá Moradores em Movimento 

 

 

A ocupação do espaço precisava ser efetiva, então o grupo se mobilizou para que a 

Biblioteca pudesse ser inaugurada com urgência. Nesse momento, o grupo recebeu a ajuda da 

arquivista Miriane Peregrino que atuava no Museu da Maré
6
 e com a experiência adquirida 

nesta comunidade pôde orientar o grupo nas atividades da biblioteca. 

A inauguração ocorreu no dia 20 de dezembro de 2014. Na fanpage do Memórias do 

Cerro Corá consta a seguinte publicação:  

Dia 20 de dezembro, inauguramos a Biblioteca Comunitária do Cerro Corá. Foram 

dois anos recebendo doações de livros, organizando e higienizando o material, 

reforçando o espaço da associação de moradores onde fica a biblioteca, montando 

estante e realizando Tardes de Leitura no morro (mesmo sem a biblioteca estar 

organizada). Na abertura da biblioteca teve contação de história, pintura, jogos, Cine 

Morrão. Moradores e apoiadores em Movimento (Memórias do Cerro Corá) 

 

 

 

 

 

                                                

6
 O Museu da Maré é um conjunto de ações voltadas para o registro, preservação e divulgação da história das 

comunidades da Maré, em seus diversos aspectos, sejam eles culturais, sociais ou econômicos. As ações 

propostas no Plano Museológico, contemplam o programa institucional, de acervos, de exposição, educativo 

cultural, de pesquisa e de divulgação da iniciativa. Disponível em: 

http://www.museudamare.org.br/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54. 

Acesso em: 12.01.2016. 
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Figura 4 – Inauguração da Biblioteca do Cerro Corá em 2014 

 
Fonte: Fanpage do facebook: Cerro Corá Moradores em Movimento 

 

Entre o final de 2014 e o início de 2015, surge uma proposta do Serviço Social da 

Indústria – SESI em revitalizar o espaço ocupado pela Biblioteca com a finalidade de 

desenvolver atividades voltadas para a população da comunidade.  

Nesse mesmo tempo, entre o final de 2014 e início de 2015 o SESI estava 

demonstrando interesse em revitalizar o espaço, mas ficamos nos perguntando qual 

era o interesse deles com essa obra e se com isso perderíamos nossa autonomia do 

projeto. Eles pretendiam fazer duas salas de aula e então questionamos onde ficaria 

nossa biblioteca. Fizemos um acordo e conseguimos uma sala para a biblioteca. Eles 

fizeram uma proposta de montar uma biblioteca, mas nós não aceitamos porque eles 

queriam que só tivesse livros deles e nós queríamos os nossos e o uso do espaço 

seria de acordo com as normas deles, então rejeitamos a proposta. (Depoimento do 

Voluntário). 

 

O grupo aceitou dividir o espaço com o SESI, mas não abriu mão da autonomia da 

Biblioteca. Um dos valores que permeia o ideal da Biblioteca do Cerro Corá é a construção do 

espaço pela comunidade e para a comunidade. A Biblioteca emerge como um símbolo da luta 

dos moradores pelos seus direitos. A perda de autonomia é um dos grandes receios que 

permeiam as discussões e decisões do grupo de voluntários.  Dessa forma, após o acordo entre 

o grupo da comunidade e o SESI a obra foi iniciada. 

Durante a obra a associação ficou fechada durante sete meses no ano de 2015 e 
nesse período realizamos algumas atividades como o “Cine Morrão”, mas não com 

muita frequência, pois foi um ano em que a maioria dos voluntários estava mais 

focada nos estudos. No entanto eu tentava estar sempre presente para tentar agilizar 

a obra, inclusive faltei um mês direto no pré-vestibular para ajudar. (Depoimento do 

Voluntário). 
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Figura 5 – Atividade desenvolvida durante o fechamento da Biblioteca – Cine Morrão 

 
Fonte: Fanpage do facebook do Cerro Corá Moradores em Movimento 

 

 A obra foi entregue pelo SESI entre os meses de junho e julho de 2015, e logo em 

seguida o grupo se articulou para conseguir estantes. “Para isso montamos uma barraquinha 

de comidas na festa junina que aconteceu aqui no morro e arrecadamos uns 420 ou 520 reais 

que usamos para a compra das estantes, outras conseguimos de doação.” (Depoimento do 

voluntário). É interessante observar que a todo momento do processo de construção da 

Biblioteca os moradores são acionados e convidados a participar. Eles são agentes 

mobilizados em prol da idealização do projeto.  

 A ideia inicial do SESI era oferecer aulas de fotografia, inglês, reforço escolar entre 

outras, contudo no ano de 2015 o SESI passou por uma crise financeira e o projeto foi 

abortado. No momento, o projeto do SESI está suspenso, mas o espaço continua sendo 

ocupado pela biblioteca. Segundo o entrevistado “nós não podemos mexer em nada 

fisicamente, mas o espaço é nosso.” (Depoimento do voluntário) 

 Com o fim da obra e a compra das estantes, o espaço foi reativado e ocorreu a 

reinauguração da Biblioteca, agora em um ambiente completamente revitalizado. 
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Figura 6: Reinauguração da Biblioteca Cerro Corá em dezembro de 2015 

 
Fonte: Fanpage do facebook: Memórias do Cerro Corá 

 

 

4.4 Recursos Humanos da Biblioteca  

 

A Biblioteca conta com dez voluntários para o desenvolvimento das atividades. Deste 

total, seis são moradores da comunidade e quatro são de fora. A grande maioria dos 

voluntários são mobilizadores sociais e atuam em projetos em outras comunidades.  

As atividades desenvolvidas na Biblioteca são comum a todos, não há divisão de 

tarefas. Contudo, o entrevistado ressaltou que na reunião de planejamento anual de 2016 ficou 

decidido que o grupo será dividido em dois para que possam retomar o projeto Memórias do 

Cerro Corá.   

 

4.5 Recursos Orçamentários 

 

 

 A Biblioteca não conta com recursos próprios, nem governamental. O único apoio que 

recebem vem do Projeto Conexão de Leitura. A ajuda do projeto Conexão é para o pagamento 

de um auxílio para o voluntário que passa mais tempo na Biblioteca.  

 O Polo Conexão de Leitura foi criado em 2009, e congrega sete bibliotecas 

comunitárias que desenvolvem ações voltadas à formação de leitores e a promoção da leitura 

literária. Segundo o blog do projeto a missão da rede é “garantir o direito da população do Rio 
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de Janeiro à cultura literária e o acesso ao livro.” Participam da rede as bibliotecas do  Morro 

da Mangueira, no Complexo da Maré, em Rio das Pedras, no Engenho Novo, na Ladeira dos 

Tabajaras, no Cerro Corá e na Casa Branca. O projeto recebe apoio institucional do Instituto 

C&A.
7
 

O objetivo do Polo é o “de garantir ações políticas voltadas para o fortalecimento e a 

implementação do Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL - e contribuir para a formação 

das Redes Nacional e Estadual de Bibliotecas Comunitárias.” (Website do Conexão de 

Leitura) 

O Conexão Leitura atua também com agentes culturais e literários e o Movimento 

Integrado de Leitura (MIL) - formado por contadores de histórias, escritores, 

ilustradores, bibliotecas, bibliotecários e mediadores de leitura -  para a construção  e 

implementação do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca (PMLLB) na 

cidade do Rio de Janeiro, com seminários, reuniões, participações em eventos e 

debates. Nessa caminhada pelo PMLLB, em agosto de 2015, o Polo Conexão 

Leitura conseguiu em sessão plenária na Câmara Municipal do Rio, a criação da 

Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e da Biblioteca, para ser um espaço de 

discussão sobre o plano entre a sociedade civil, os vereadores e o governo 

municipal. (Website do Conexão de Leitura) 

 

A adesão da Biblioteca ao Conexão de Leitura aconteceu depois de muita negociação 

entre os voluntários e o Polo. Os mediadores do Conexão entraram em contato com os 

responsáveis pela Biblioteca e fizeram o convite para incluí-los na rede, contudo, o grupo 

tinha receio de perder autonomia e ficar dependente do Projeto. Porém, diante da 

impossibilidade de manter a biblioteca aberta durante a semana, visto que os voluntários 

trabalham e estudam, o convite foi aceito e possibilitou o pagamento de um dos voluntários 

que se disponibiliza durante a semana para atuar na Biblioteca. Ao relatar esta parceria o 

entrevistado destacou que:  

Eles nos chamavam  para participar de formações na área de bibliotecas e nós íamos, 

mas tínhamos medo de ficar muito presos a eles. Então chegou um momento em que 

eles nos deram uma proposta de um auxílio e nós resolvemos aceitar porque nós não 

tínhamos ninguém liberado pra ficar aqui, todos aqui são voluntários e nós 

precisávamos desse apoio. Assim, conseguimos agilizar muito mais o trabalho. Eles 

nos dão muita formação na área de bibliotecas, principalmente sobre a catalogação 

que começaremos que será uma catalogação por cores desenvolvida pelo instituto 

C&A, que é um dos apoiadores do Conexão Leitura. Eles nos dão bastante suporte, 

virão aqui e nos ensinarão a utilizar o Biblioteca Fácil, que será o sistema que 

iremos utilizar para a catalogação e empréstimo de livros. Isso é muito bom pra 
gente. Graças a eles eu pude ir à Feira Literária Internacional de Paraty e pra 

Fortaleza para participar de um encontro de bibliotecas comunitárias apoiado pelo 

Instituto C&A e pude me envolver um pouco mais nesse universo da literatura e das 

                                                
7 O Instituto C&A é uma organização sem fins lucrativos de interesse público, dedicada a promover o processo 
de educação de crianças e adolescentes no Brasil. Sua visão aponta para a efetivação do direito de crianças e 

adolescentes a uma educação de qualidade, para a construção de uma sociedade participativa, justa e sustentável. 

Disponível em: http://conexaoleiturarj.blogspot.com.br/p/apoio-institucional.html. Acesso em: 15.01.2016. 
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bibliotecas comunitárias e isso ajuda a gente a se construir. (Depoimento do 

voluntário) 

 

É interessante analisar que a inclusão da Biblioteca ao Conexão de Leitura permitiu 

que o grupo estreitasse os laços com outras bibliotecas comunitárias e firmou uma parceria 

que tem permitido alguma orientação técnica para as atividades da Biblioteca.  

Outro ponto que merece destaque é a busca do “Conexão” pela formação das Redes 

Nacional e Estadual de Bibliotecas Comunitárias. O grupo tem se articulado para pressionar o 

poder público a inserir as bibliotecas comunitárias no Plano Municipal do Livro, Leitura e 

Biblioteca do Rio de Janeiro que está em debate. Sobre este ponto, o entrevistado ressalta que:  

 
Também participei de um Seminário na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro 

sobre o Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca do Rio de Janeiro (PMLLB) 

que é um projeto puxado pelo Conexão Leitura para destinar os recursos disponíveis 

corretamente para a área da literatura. Mandamos uma carta para o prefeito e ele 

criou um grupo de trabalho para analisar o plano e daqui a pouco ele vai começar a 
se construído pela sociedade civil. Isso é uma coisa que é pra ser discutida por todas 

as bibliotecas comunitárias, com eventos e encontros. Temos o apoio de alguns 

deputados que conquistamos a partir de audiência pública que pedimos para a 

elaboração do plano. (Depoimento do voluntário) 

 

 Os embates no campo da arena política se constrõem a partir da relação de forças entre 

o Estado e Sociedade Civil. As bibliotecas comunitárias da cidade do Rio de Janeiro estão 

articuladas na busca pela inclusão de suas demandas no  Plano Municipal do Livro, Leitura e 

Biblioteca do Rio de Janeiro e se inserem na dinâmica de disputa por voz, reconhecimento e 

recursos.  

 

4.6 Usuários reais e usuários potenciais da Biblioteca  

 

A grande maioria dos usuários que frequentam a biblioteca é composta por crianças. 

Elas sempre se dirigem a biblioteca quando saem da escola. De acordo com o entrevistado,  

geralmente a frequencia diária varia entre 15 a 20 crianças, nos dias de menor frequencia são 

recebidas por volta de quatro crianças. Quando tem algum evento que a divulgação é maior a 

frequencia aumenta para mais de 30 crianças. Em relação aos adolescentes, a frequencia desse 

grupo é atípica.  
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               Figura 7 – Aulas de xadrez na Biblioteca 

 

              Fonte: Foto da autora. Tirada no dia da segunda visita a biblioteca 

 

Tem ainda um grupo de jovens que frequenta a biblioteca esporadicamente e 

normalmente pegam livros emprestado. Contudo, há um público mais velho que vai a 

biblioteca, mas não pega livros. O entrevistado destaca a importância de cativar este público 

que ainda não se percebe incluido na dinâmica da leitura e do espaço da biblioteca e ressalta 

que:  

 Nós precisamos saber como capturar essa galera, tanto o idoso como o adolescente. 

O projeto do “Cine Morrão” foi feito também pra atrair esses jovens e a galera mais 
antiga. Eu acho que o que vai atrair essas pessoas pra cá é ter o livro certo, que 

contenha a realidade que o morro tem. Por exemplo, eu tenho que ter aqui pelos 

menos uns dez exemplares do “falange vermelho” que é o livro que eles mais 

pedem, o livro “cidade de Deus” eu também tenho que ter. Tem que ter também 

livros que falem do tráfico, dos dois lados, o do traficante e o do Estado. Eu acredito 

que a literatura tem que ser libertadora e esses clássicos que somos obrigados a ler 

são impostos pelas elites, acho que é por isso que as pessoas têm um pouco de medo 

da leitura. (Depoimento do voluntário) 

 

Percebe-se pelo depoimento do voluntário que a proposta da Biblioteca não é impor 

um padrão de leitura para o público da comunidade, mas sim atraí-los a partir de sua realidade 

de vida. Nesse sentido, a leitura tem que permitir uma identificação de sentido no mundo do 

leitor.  

Nesse momento eu estou lendo esse livro do Darcy Ribeiro “Povo Brasileiro” 

porque estou nessa de militância e sei que têm algumas coisas que eu tenho que 
aprender, e é um assunto que me interesso. Eu não posso chegar pra uma pessoa e 

dizer o que ela tem que ler, ela precisa se identificar com aquele assunto. Também 

não quero impor uma ditadura de leitura, se as crianças chegam aqui e querem ficar 

só correndo e brincando eu deixo. (Depoimento do voluntário) 
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Diante do acima exposto pode-se compreender que a liberdade e a descoberta é uma 

forte marca da biblioteca comunitária. Na visita empreendida à Biblioteca pude observar que 

as crianças têm total independência para ocupar o espaço. Elas chegavam da escola e se 

dirigiam direto à Biblioteca. Pegavam um livro, deitavam no chão, depois levantavam e 

brincavam, corriam, cantavam e quando queriam iam para casa. 

 

4.7 Relação da Biblioteca com a comunidade 

 

 

Quanto a relação da Biblioteca com a comunidade, o entrevistado destacou que com o 

término da associação de moradores, a população do local ficou sem uma referência de 

coletividade. Nesse sentido, quando a Biblioteca ocupou o espaço, a população passou a 

recorrer aos voluntários para ajudar em questões relacionadas a comunidade.  

Tiveram vezes que nós assumimos funções que eram da associação de moradores. 

Às vezes ficávamos semanas sem água e aí galera chegava em cima da gente 

perguntando: e aí, cadê a água? Vocês não são a galera da biblioteca? Não são vocês 

que fazem as coisas aí na comunidade? O que vocês vão fazer sobre o caso da água? 

Nos olhamos e pensamos que teríamos que fazer alguma coisa. Fomos lá, juntamos 

todo mundo, fomos de casa em casa e resolvemos o problema.  

Depois surgiu outro problema, fazer a mediação de conflitos com a UPP. E depois 

que ficamos sem luz na comunidade também vieram procurar a gente. Quando se 

tem, dentro de uma favela pessoas organizadas, você acaba virando referência. Nós 

não tínhamos nenhuma organização aqui na favela, então nós acabamos assumindo 
esse papel. (Depoimento do voluntário) 

 

A partir deste relato é possível observar que para além de um espaço com livros, a 

Biblioteca se tornou o referencial de coletividade e sociabilidade na comunidade. Os 

moradores sempre recorrem ao grupo de voluntários quando algo de cunho coletivo tem que 

ser resolvido. Isso demostra que a comunidade se reconhece naquele grupo e em última 

instância na Biblioteca. 

Ao ser questionado se a biblioteca é um agente de mudança social na comunidade, o 

entrevistado ressaltou que sim. E sobre este aspecto deu o seguinte relato: 

Uma vez uma mãe de uma criança que vem aqui falou que a filha estava mudando 

na escola, estava estudando e lendo mais. Eu acho que isso pode mudar até famílias, 

a criança lendo um livro pode atingir várias pessoas de uma só vez. A nossa 

biblioteca tem muito essa função social de trazer essas mudanças. 

 

4.8 Projetos relacionados a Biblioteca 

 

 Em relação aos projetos desenvolvidos pelo Coletivo “Cerro Corá Morados em 

Movimento” destaca-se o primeiro projeto do grupo, o Memórias do Cerro Corá. A ideia 

inicial do era criar um museu, assim eles a princípio coletaram fotos dos moradores, gravaram 
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vídeos com depoimentos dos moradores mais velhos e a partir desse material idealizaram uma 

exposição. Contudo, como relatado pelo entrevistado, o grupo não tinha dinheiro para 

continuar revelando as fotos e pagar os demais gastos com equipamentos de filmagem, dessa 

maneira o projeto teve que ser interrompido naquele momento. O entrevistado relatou que 

Sobre o “Memórias” nós começamos indo de casa em casa perguntando as pessoas 

se tinham fotos das pessoas e do morro e mostramos o nosso projeto de fazer uma 

exposição com essas fotos. Com as pessoas mais velhas nós fomos gravando 

depoimentos de histórias antigas de como era o morro e a comunidade. Ficamos seis 

meses fazendo essa coleta, fizemos também uma pequena pesquisa histórica. 

Durante essa coleta conseguimos até fita, que passamos para DVD, de quando o 

Stevie B esteve aqui no morro, foi a única favela Carioca em que ele esteve aqui no 

Rio. Tiveram apresentações de dança, circo e teatro durante a exposição também. 

Depois ficamos sem recursos e não pudemos fazer mais, precisávamos de câmera, 

imprimir as fotos e isso demandava muito dinheiro. (Depoimento do voluntário) 

 

Outro projeto desenvolvido pelo grupo é o Cine Morrão. Este projeto tem por objetivo 

divulgar filmes que possam trazer debates para o contexto da realidade da comunidade. Nesse 

sentido, após a veiculação dos filmes acontecem debates com os moradores. Normalmente o 

grupo opta por temas que são pouco discutidos na comunidade, mas que impactam a vida dos 

moradores. Sobre os projetos foi destacado que: 

O “Cine Morrão” e o “Memórias” são para a galera mais velha, a Biblioteca acho 

que atende mais as crianças e adolescentes. Decidimos em nosso planejamento que o 

“Cine Morrão” acontecerá bimestralmente para dar tempo de nos organizar e trazer 

uma pessoa para discutir sobre o assunto. O próximo filme que passaremos será o 

“Favela Gay” que trata de direitos humanos. Queremos discutir essa temática LGBT 

no morro e também sobre a questão de gênero e racismo. A questão de gênero eu 

acho que será muito difícil de debater, nem tanto pelas crianças, mas pelos pais. 

(Depoimento do voluntário) 
 

 A proposta da Biblioteca do Cerro Corá é diversificar as atividades para que outros 

públicos, além das crianças, possam se sentir acolhidos. Dessa maneira, a atuação do grupo 

que representa a Biblioteca é permitir que moradores de idades diferentes e visões de mundo 

diferente possam reconhecer o que eles têm em comum e o que eles partilham que os fazem se 

reconhecer naquele espaço.  

Com o “Memórias”, as pessoas puderam se ver e se reconhecer naquelas fotos 

enquanto moradores, se verem quando crianças quando nem elas tinham fotos de si 
mesmas da infância, uma viu fotos do irmão morto que não tinha nenhuma 

recordação. Sobre o “Cine Morrão”, uma atividade bacana foi quando nós 

discutimos sobre a maior idade penal e um dia antes uns adolescentes sofreram uma 

‘dura’ da polícia e tinham apanhado bastante, então esse evento juntou bastante 

jovens pra essa discussão. Quando passamos o filme sobre o Amarildo as pessoas 

também ficaram bastante interessadas, um homem parou para ver quando escutou o 

barulho da sirene da polícia no filme e depois ainda fizemos uma roda de debates, 

era uma pauta que todo mundo queria saber. (Depoimento do voluntário) 

 

Para o futuro o grupo está idealizando o pré-vestibular comunitário. Sobre este projeto 

futuro, o entrevistado destacou que: 
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Também temos o plano de integrar um pré-vestibular aqui, mas com o nosso 

planejamento anual nós vimos que não teríamos força pra fazer isso, mas juntos com 

outra iniciativa que temos aqui no morro e que eu também participo, que é o levante 

popular da juventude, um movimento de jovens que está presente aqui com uma 

territorial, estamos pensando em nos unir para construir o pré-vestibular. Queremos 

um pré-vestibular libertador, com geração de consciência pelo favelado estar 

entrando na universidade e o que ele vai encarar enquanto favelado, enquanto preto, 

enquanto mulher preta, nós queremos formar gente. Por mais que a pessoa não entre 

na universidade, se ela tiver tido uma formação política já valeu. (Depoimento do 

voluntário) 

 

Outro ponto destacado pelo voluntário diz respeito a necessidade de ocupação efetiva 

e constante do espaço. “Queremos dar mais funcionamento para o espaço, as pessoas 

passarem e verem aqui funcionando até às dez horas da noite legitima tudo o que estamos 

fazendo aqui. Nós sempre pensamos nesse espaço aqui como dos moradores e não nosso.” 

(Depoimento do voluntário). Contudo, diante das dificuldades relacionadas a recursos 

financeiros e a maior número de voluntários com tempo para estar na Biblioteca, o 

entrevistado destacou que: 

A nossa prioridade esse ano é manter a biblioteca funcionando nos dias 

programados, fazer a catalogação dos livros e fazer o registro das pessoas que 

frequentam a biblioteca, sendo a maioria crianças. Estamos pensando em fazer 
também uma caminhada de reconhecimento, que é passar por cada ponto do morro 

contando as histórias das casas, de quem morou lá, etc. Queremos montar um dado 

histórico e convidar as pessoas para fazerem essa caminhada e irem conhecendo 

mais do morro, caminhando do campo até a sede e depois da sede até a caixa d’água. 

(Depoimento do voluntário) 

 

 

4.9  Organização e Desenvolvimento de Coleção 

 

 

Em relação organização, a Biblioteca se mantém a mesma desde a intervenção incial, 

está separada por literatura brasileira, literatura estrangeira, informativos e outros. O grupo 

está aguardando a implantação do método de catalogação por cores do projeto Conexão de 

Leitura.  

Quanto a adoção de critérios para a doação de livros, o entrevistado relatou que o 

grupo está tentando adotar alguns critérios e que no momento não estão recebendo doações.  

Queremos organizar agora o que já temos aqui. Só vamos começar a receber 

doações de novo depois que tivermos feito a catalogação de todos os livros que já 

temos aqui. Tem alguns livros com bastante exemplares que não interessam tanto, aí 

fica desproporcional. Não adianta ter um monte de livros aqui que ninguém vai usar. 

Quando alguém faz uma doação e eu vou selecionar o que serve para a biblioteca e a 

pessoa não deixa dizendo que tenho que levar todos ou nenhum eu nem aceito 

porque é só mesmo para ter alguém para se livrar do lixo. Livros didáticos, por 

exemplo, não servem, a preferência é pelos livros literários. (Depoimento do 

voluntário) 
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Ao relatar a característica que marcará os critérios para a formação do acervo da 

Biblioteca, o voluntário destacou os objetivos políticos e educacionais compreendidos como 

relevantes para a comunidade. 

Nós entendemos que cada biblioteca comunitária possui um caráter e em discussão 

com os moradores e voluntários decidimos que a nossa deveria ter uma estante só 

com livros políticos, de filosofia e de sociologia, pensando nos próprios voluntários 

que utilizarão esses livros para estudar e também no papel político que o coletivo 

assume. Queremos pensar na formação política do grupo e da comunidade. O nosso 

trabalho aqui na biblioteca é o de fazer formação política dentro da comunidade. 

(Depoimento do voluntário) 
 

 

4.10 Relação da Biblioteca com órgãos governamentais  

 

Este tópico é central para esta pesquisa, pois é a partir deste ponto que pudemos 

concluir a ausência do Estado em relação as bibliotecas comunitárias tanto a nível de poder 

público local quanto nacional.  

Quando questionados sobre a relação da Biblioteca com órgãos governamentais, se a 

Biblioteca estava cadastrada no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e se eles conheciam 

o edital de apoio às bibliotecas comunitárias e pontos de leitura, o entrevistado destacou que 

não tem e nunca houve nenhum tipo de apoio técnico nem financeiro por parte do poder 

público. Ele ressaltou ainda que a Biblioteca não está cadastrada no Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas e que não conhece o edital de apoio às bibliotecas comunitárias e pontos 

de leitura.  

Ainda sobre a relação do governo com a Biblioteca, o voluntários deu o seguinte 

relato:  

 
Eu acho meio complicado ter alguma coisa do governo aqui porque de qualquer jeito 

vamos acabar sendo subordinado a eles, e eles vão sempre querer impor alguma 

coisa se nos derem algum tipo de ajuda, assim a gente ia perder nossa autonomia 

política. Já passamos por situações em que percebemos o quanto os órgãos públicos 
podem ser oportunistas. Por isso nós não aceitamos fazer nada com o governo, a 

gente fica muito preso e tem que aceitar tudo o que eles querem. Nós até já nos 

inscrevemos em alguns editais e programas, mas não conseguimos ser aprovados em 

nenhum.  (Depoimento do voluntário).  

Às vezes nos deparamos com a estrutura de governo, como, por exemplo, no 

encontro de cultura em que você nunca vê ninguém lá debatendo política. Se você 

disser que pretende levar esse debate para o morro e politizar a galera de lá, vão 

olhar pra sua cara e perguntar quem é você e ainda mais com esse discurso de 

esquerdista. Nós pensamos ao contrário, e sempre discutimos a ideia de trazer 

alguma coisa pro morro onde a gente pudesse trabalhar essa consciência política da 

galera e aos poucos estamos tentando construir isso. No período das eleições de 
2012 nós conhecemos uma galera na rua que veio ajudar no projeto e está com a 

gente até hoje. (Depoimento do voluntário). 
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Um ponto chave desta discussão pode ser analisado no discurso do entrevistado. A 

ausência do Estado no suporte as bibliotecas comunitárias passa por uma questão central: o 

medo que os agentes das bibliotecas têm de perder autonomia no seu espaço de atuação. 

     Como diversas vezes destacado nesta pesquisa, a biblioteca comunitária é um 

espaço de formação política e crítica. Nesse sentido, os agentes percebem a presença do 

Estado como um inibidor na formação política do grupo. Como relatado pelo entrevistado, 

eles não querem que o Estado imponha como a biblioteca deve funcionar, que assuntos devem 

ser discutidos, que livros devem ser lidos, entre outros.  

Assim, percebe-se um duplo movimento de exclusão destes dois agentes. Porém, a 

possibilidade que o grupo de bibliotecas comunitárias está tendo de discutir o Plano 

Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca da cidade do Rio de Janeiro demonstra um espaço de 

discussão e negociação em curso. Este aspecto é extremamente benéfico, visto que o grupo 

poderá demarcar os limites da atuação estatal na dinâmica das bibliotecas comunitárias.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve por finalidade identificar o lugar da biblioteca comunitária nas 

políticas culturais no Brasil. O estudo aponta uma série de dispositivos que atualmente 

subsidiam o domínio cultural, expressos através de leis, decretos, planos, programas, que 

contemplam, dentre outros, a esfera das bibliotecas que se denominam dentro desse contexto 

como equipamentos culturais. Contudo, a biblioteca comunitária ainda ocupa um lugar 

periférico nestes dispositivos legais e técnicos.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que o poder público tem procedido 

de maneira a criar mecanismos capazes de abranger a área cultural. Todavia, não se pode 

afirmar que essas iniciativas governamentais são eficientes a ponto de abranger esse aparato 

tão complexo e dinâmico que são as bibliotecas, em especial as bibliotecas comunitárias que 

se constituem de maneira diferente das demais. O caso particular da biblioteca do Cerro Corá 

permitiu um vislumbre das relações de poder e disputa entre o Estado e a biblioteca, 

representada pelos agentes da comunidade.  

Diante disso, percebe-se que a partir da experiência da biblioteca objeto deste estudo, 

a interferência do Estado nas bibliotecas comunitárias é visto de forma muito negativa pelos 

agentes internos da comunidade. A justificativa para esse afastamento é a de que se assim não 

for, a biblioteca poderá perder sua autonomia e sua independência em poder atuar 

politicamente na comunidade, como bem frisou o entrevistado. De acordo com seu relato, a 

biblioteca pretende ser totalmente ativa na questão da militância política, objetivando 

influenciar no posicionamento político dos moradores e da comunidade. Assim, ele diz temer 

que esse objetivo seja corrompido com a interferência do Estado na forma de condução das 

ações e dentro da biblioteca. O intuito, segundo ele, vai além de disponibilizar livros para a 

comunidade, é o de também conscientizar politicamente. E esse propósito parece já estar 

surtindo efeito, pois a representatividade da biblioteca é bastante visível e tem seu 

comportamento legitimado por todo o grupo.  

Em contrapartida, o modo como as políticas públicas existentes para esse tipo 

especial de bibliotecas são redigidas não estabelece claramente de que forma se dará a 

participação estatal nesses espaços, abrindo precedentes para desconfiança por parte da 

comunidade.  
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O agente externo em ação na biblioteca do Cerro Corá provém da iniciativa privada. 

Contudo a participação do Conexão de Leitura é pontual e seus esforços não são suficientes 

para suprir todas as demandas que se impõem para manter a biblioteca em funcionamento. 

A importância da biblioteca para a comunidade é atestada pela frequência dos 

moradores, principalmente a das crianças, e pela participação dos mesmos em todos os 

eventos realizados, incentivando todo o trabalho.  
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QUESTIONÁRIO: 

 

 

1. Dados de Identificação:  

1.1 Entrevistado:  Sexo: ()Masculino ()Feminino 

1.2 Escolaridade: 

1.3 Possui algum conhecimento técnico em biblioteconomia? 

1.4 Há quanto é voluntário na biblioteca comunitária? 

1.5 Quantas vezes por semana trabalha na biblioteca comunitária? 

1.6 Qual é a sua carga horária na biblioteca comunitária? 

1.7 Atividades que exerce na biblioteca? 

Atendimento ( ) 

Sérviços técnicos ( ) 

Contação de histórias ( ) 

Serviços administrativos ( )  

Coordenação da biblioteca ( ) 

 

 

2. Sobre a biblioteca 

2.1 Quando a biblioteca foi criada? Por quem? Com que finalidade? 

2.2 Sobre  a equipe de voluntários: 

2.2.1 Quantas pessoas são voluntárias na biblioteca? 

2.2.2 Qual é a relação delas com a comunidade? 

2.2.3 Que tipo de atividades exercem? 

2.2.4 Quantas vezes por semana são voluntárias? 

 

2.3 Qual é o horário de funcionamento da biblioteca? 

2.4 Qual o público que frequenta a bliblioteca? E qual é frequncia de público? 

2.5 Qual é a principal fonte de recurso da biblioteca? 

2.6 A biblioteca possui ou já possuiu algum vínculo de ajuda técnica ou financeira com algum 

órgão público? 

2.7 Vocês participam ou já participaram de alguma programa de governo voltado para 

biblioteca comunitária? 

2.8 Conhecem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas? Se sim, a biblioteca tem cadastro 

lá? 

2.9 Conhecem o  Edital de Apoio a Bibliotecas Comunitárias e Pontos de Leitura? 

2.10 Você percebe a biblioteca como agente de mudança social na comunidade? 

2.11 Fale livremente sobre as experiências da biblioteca na sua relação com a comunidade 

2.12 Existe algum critério para desenvolmento de coleção? Como se formou a coleção 

Critérios para doação 

Público alvo atual 

2.13 Fale um pouco da relação da biblioteca com outros projetos relacionados com a memória 

da comunidade, como o Memórias do Cerro Cora e o Museu. 

 

 

 

http://snbp.culturadigital.br/edital-de-apoio-a-bibliotecas-comunitarias-e-pontos-de-leitura-2013/

