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RESUMO 



 

 

 
 

Esta monografia apresenta um breve estudo sobre ação cultural em bibliotecas Tem 
como campo de estudo o caso da Biblioteca Pública de Niterói (BPN), hoje 
Biblioteca Parque e seu comprometimento social mediante as atividades culturais 
oferecidas à comunidade. Descreve cada ação desenvolvida nos diferentes espaços 
da biblioteca procurando aproximar suas propostas das discussões teóricas em 
torno do conceito de ação cultural. Mostra a diferença entre ação cultural e 
fabricação cultural confundidas com a animação cultural. Ressalta que a ação 
cultural desenvolvida pelas bibliotecas públicas deve provocar a reflexão e o olhar 
crítico, provocando no homem sua ação criadora e transformadora, afastando-se 
das ações fabricadas e do ativismo exacerbado. Em termos metodológicos, trata-se 
de uma pesquisa descritiva baseada nas observações realizadas pela autora, por 
ter sido estagiária da BPN entre os anos de 2012 a 2013. O contato direto com o 
funcionamento da Biblioteca foi o principal motivo de escolha do tema. As 
observações no campo revelaram que na Biblioteca Parque de Niterói a ação 
cultural está presente em quase todas as suas atividades. Constata que estas ao 
serem desenvolvidas procuram se distanciar do conceito de “fabricação cultural” 
aproximando-se da “animação cultural”, dependendo do evento. Conclui que a 
biblioteca cumpre com seu papel social, oferecendo a seus usuários serviços e 
materiais que os satisfazem em suas buscas por informações de um modo geral, 
incluindo materiais de pesquisa e leitura, mas nota-se também uma preocupação 
para que ao se envolver com os eventos de animação cultural a Biblioteca perca 
suas características, afastando-se de sua função social.  
 
Palavras-chave: Biblioteca pública. Ação Cultural. Biblioteca Pública de Niterói (RJ) 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a brief study of cultural action in libraries It has with field of 
study the case of the Public Library of Niterói (BPN), today Library Park and its 
social commitment through the cultural activities offered to the community. It 
describes every action developed in different library spaces looking approach their 
proposals the theoretical discussions around the concept of cultural action. It shows 
the difference between cultural action and cultural production confused with cultural 
activities. It points out that the cultural program developed by public libraries should 
provoke reflection and critical eye, causing the man his creative and transformative 
action, moving away from the manufactured actions and exacerbated activism. In 
methodological terms, it is a descriptive research based on observations by the 
author, having been a trainee at BPN between the years 2012 to 2013. Direct 
contact with the operation of the library was the main reason for the choice of theme. 
The field of observations revealed that in the Library Park from Niteroi cultural the 
action is present in almost all its activities. Notes that the cultural actions developed 
seek to distance the concept of "cultural production" approaching of concept by   
"cultural activities", depending on the event. Concludes that the library fulfills its 
social role, offering its services and materials users that satisfy them in their search 
for information in general, including research and reading materials, but it is noticed 
also a concern that by engaging with the cultural entertainment events the Library 
miss its characteristics, away from its social function. 
 
Key words: Public Library. Cultural action. Niterói Public Library (Rio de Janeiro, 
Brazil). 
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1 INTRODUÇÃO 

 A proposta deste trabalho de conclusão de curso (TCC) foi fazer uma 

pesquisa sobre ação cultural tendo como exemplo a Biblioteca Pública de Niterói 

(BPN), hoje uma das Bibliotecas Parques do Estado do Rio de Janeiro.  

 A ação cultural está presente nas mais variadas atividades culturais das 

bibliotecas, transformando-as em verdadeiros Centros de Cultura Levando em 

consideração o fato de a biblioteca pública ter comprometimento social com a 

sociedade e principalmente com a comunidade na qual está inserida, a questão da 

disseminação da cultura, da conservação, da guarda e divulgação da memória local 

torna-se fundamentais. 

        A escolha do tema se deu pelo fato de eu ter sido estagiária na BPN e 

saber que ali, como também nas demais bibliotecas do sistema de Bibliotecas 

Parques do Estado do Rio de Janeiro, a ação cultural era pelo menos divulgada 

como forma de atrair usuários para suas atividades e conquistá-los, incluindo-os 

culturalmente e socialmente.  

 Durante esse período de estágio pude observar a procura e a interação dos 

usuários da BPN pelas e com as atividades culturais realizadas na biblioteca. Eram 

pessoas de diferentes classes sociais, mas tinham os mesmos direitos e formas de 

acolhimento, porém, o modo como se apropriavam das atividades se dava de forma 

bem diferenciada, ou seja, de acordo com a percepção de mundo e vivência de 

cada um.  Daí o nosso questionamento: De que forma as atividades culturais 

contribuem para aproximar uma comunidade de sua biblioteca potencializando sua 

função social? A intensidade das ações descaracterizam as bibliotecas públicas?  

          A pesquisa tem como objetivo conhecer mais de perto a Biblioteca Pública 

de Niterói e seus compartimentos passeando de leve na teoria a respeito do 

conjunto entre Biblioteca Parque e ação cultural. Mostrar que a ação cultural ainda é 

confundida com a animação e fabricação cultural seguindo o relato de Coelho 

(1988) em sua obra “O que é ação cultural” que nos orienta olhar muito mais para o 

resultado final de uma ação cultural do que seu início, uma vez que é o resultado 

final quem vai dizer se foi realmente a aplicação da ação cultural ou não. 

Foram referenciais teóricos os estudos de Milanesi (1983) para discutir a 

importância da Biblioteca pública como espaço de cultura. Quantos aos estudos 
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sobre a ação cultural nos reportamos às leituras de Coelho (1988) que trata a ação 

cultural como instrumento fundamental para a transformação do homem e do 

mundo no âmbito do processo de desenvolvimento cultural. Gomes (1983) cita a 

cultura como “uma ordem particular de fenômenos. Já Chauí (2008) define cultura a 

partir da ação do homem como ser criativo, sendo sua vivência e experiência os 

elementos através dos quais ler e   compreende o mundo que o cerca. 

Para fazer um breve apanhado do aspecto histórico e conceitual da Biblioteca 

Pública ficamos com Jacob (2008) que afirma ser a biblioteca lugar de memória e 

conservação “o teatro de uma alquimia complexa” pelo fato de guardar e difundir 

informações de todo nível da criação humana. A IFLA/UNESCO (1994) contempla a 

biblioteca como um espaço de democratização de uso da informação de caráter 

cultural e educacional dando ao homem a chance de crescimento através do 

conhecimento e do saber. 

Em termos metodológicos trata-se de uma pesquisa descritiva, pautada em 

observação participante, pois a pesquisadora, como mencionado anteriormente, foi 

estagiária da BPN ente os anos de 2012 a 2013. Segundo Minayo (1994) Deslandes 

(1994) a observação participante é realizada em contato direto e freqüente do 

investigador, com os atores sociais, sendo assim o próprio investigador o 

instrumento de pesquisa. No entanto, o pesquisador deve eliminar deformações 

subjetivas para que possa haver a compreensão e interações entre sujeitos em 

observação. Como estagiaria, procurei realizar minhas observações da forma mais 

isenta possível, sem me envolver diretamente como os promotores e realizadores 

das ações culturais. A preocupação central era conhecer as propostas, suas 

dinâmica e de que forma tais ações contribuíam para o desenvolvimento social, 

cultural e humano das pessoas que freqüentavam suas diferentes as atividades 

Para completar a Observação lançou-se mão de outras técnicas como 

análise documental e para isso foram levantadas informações sobre a BPN de 

modo a conhecer a natureza de cada atividade e sua função social e cultural dentro 

do projeto da biblioteca.   

Por ser um tipo de pesquisa muito específica, as Observações assumem a 

forma de um estudo de caso (GIL, 2008) e como, qualquer pesquisa, ela também 

depende de uma boa revisão bibliográfica, de modo a entendermos o contexto 

histórico em que o objeto se inscreve e conceitos centrais – como, por exemplo, 

ação cultural. 
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Apesar do foco maior do presente trabalho ser a ação cultural, foi possível 

acrescentar tópicos conceituais sobre Biblioteca Pública e Biblioteca Parque 

ajustando ao elemento principal que a Ação Cultural na BPN. Com isso fica o 

registro teórico da Biblioteca e seu funcionamento interligado as atividades culturais 

de uma Biblioteca Pública propriamente dita. 
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2 BIBLIOTECA PÚBLICA: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

Cruzando a história do livro e das bibliotecas Jacob (2008), afirma ter sido 

desenvolvido “de alguns anos para cá, uma nova abordagem das práticas culturais 

atentas à sociologia dos meios intelectuais, às técnicas da escrita, ao conjunto dos 

gestos, lugares e modelos do trabalho do pensamento, como às dinâmicas da 

tradição e à memória do saber” (2008, p. 9). A biblioteca é tida como lugar de 

memória e conservação, um teatro complexo que interage sob o efeito da leitura e 

escrita. 

Lugar da memória nacional, espaço de conservação do patrimônio 
intelectual, literário e artístico, uma biblioteca é também o teatro de 
uma alquimia complexa em que, sob o efeito da leitura, da escrita e 
de sua interação, se liberam as forças, os movimentos do 
pensamento. É um lugar de diálogo com o passado, de criação e 
inovação, e a conservação só tem sentido como fermento dos 
saberes e motor dos conhecimentos, a serviço da coletividade 
inteira. (JACOB, 2008, p. 9)  
 

      Para Jacob “a história das bibliotecas é habitada pelo mito Babel e Alexandria” 

polos fundamentais do imaginário histórico. O autor define a biblioteca como sendo 

uma instituição, um cruzamento paradoxal, um desígnio intelectual, um projeto, um 

conceito imaterial que oferece visibilidade e acessibilidade a seu público através do 

livre acesso à informação nos diversos suportes. 

 
A biblioteca é um lugar, uma instituição. É o cruzamento paradoxal 
de um projeto Utópico (fazer coexistir num mesmo espaço todos os 
vestígios do pensamento humano confiado à escrita) com as 
restrições técnicas, ergonômicas, políticas de conservação, de 
seleção, de classificação e de comunicação, dos textos, das 
imagens e, hoje, dos sons. É também e simultaneamente, um 
desígnio intelectual, um projeto, um conceito imaterial que dá 
sentido e profundidade às práticas de leitura, de escrita e de 
interpretação. Enfim, é uma coleção de livros, o efeito resultante de 
sua justaposição e interação: uma biblioteca não é necessariamente 
um edifício, como nos mostram as estantes de Alexandria ou os 
provedores informáticos que transmitem hoje, à distância, livros ou 
artigos digitalizados (JACOB, 2008, p.10). 
 

            Historicamente a biblioteca pública foi criada na Inglaterra como 

consequência da Revolução Industrial, no final do século XIX, passou até a época 

atual por profundas mudanças em seu conceito. (Barros apud FONSECA, 2002). De 

acordo com Barros (op.cit;), as primeiras bibliotecas brasileiras tinham caráter 

privado e foram organizadas pelos jesuítas em seus colégios no século XVI, 
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tornando-se pública com o tempo. Como na Europa no século XIX, no Brasil as 

bibliotecas só existiam nos mosteiros e conventos fundados por ordens religiosas. 

             Segundo o autor, a primeira biblioteca pública brasileira foi constituída no 

Rio de Janeiro com a chegada da família Real Portuguesa no Brasil com a intenção 

de constituir uma biblioteca para tombamento dos bens culturais e arquivo da 

memória nacional: a Biblioteca Real, hoje a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Dentro deste contexto o autor afirma que a primeira biblioteca pública do Brasil foi a 

da Bahia inaugurada em 1811 apesar da Biblioteca Real ter sido criada em 1810, 

ela só abriu as portas para o público em 1814. 

             Segundo Fonseca apud Barros (2002, p.59) além de ser a primeira 

biblioteca pública do Brasil a biblioteca da Bahia possuía uma vantagem extra em 

relação à Biblioteca Real. 
 

A Biblioteca da Bahia tem ainda outra vantagem sobre a Biblioteca 
Real, por que esta resultou de uma circunstância histórica – a 
transferência da família real portuguesa para o Brasil – enquanto 
aquela surgiu de acordo com um plano muito bem concebido, 
inspirado, ao que parece, pelas bibliotecas públicas de subscrição 
que aparecem durante o século XVIII nos Estados Unidos e na 
Europa. (FONSECA, 1992 apud BARROS, p.66) 
 

           Ainda de acordo com o autor, a história das bibliotecas públicas no Brasil 

deve ser compreendida em conjunto com os reclames das classes populares por 

maior igualdade de direitos, uma vez que surgiram mediante transformações, 

mudanças e alterações sociais, fazendo parte do cenário histórico, não estanque, 

mas dinâmico em constante mutação.  

            No conceito de biblioteca pública divulgado pelo manifesto da 

IFLA/UNESCO fica subtendido ser esta instituição um espaço para a 

democratização do uso da informação, de caráter cultural e educacional deixando 

evidente sua função social no que diz respeito à igualdade de acesso ao 

conhecimento de todo tipo. 
 

A biblioteca pública é um fenômeno mundial vista como um centro 
de informação, cultura, educação e lazer, apoiada pela comunidade, 
financiada pelo governo e pelas ações comunitárias. Disponibiliza 
recursos e serviços a todos os membros da comunidade na qual 
está inserida por igual, independente de idade, raça, sexo, 
nacionalidade, escolaridade, religião, língua, deficiência ou condição 
social. Um ambiente público de acesso livre/gratuito com o objetivo 
de disseminar o conhecimento oferecendo informações e 
publicações em diversos suportes de forma que possa atender o 
interesse e a necessidade do usuário; auxiliar na formação de 
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leitores, no incentivo a leitura, na educação, no desenvolvimento 
pessoal, intelectual e humanista (IFLA/UNESCO, 1994). 

 

        Para Milanesi (1983) “a biblioteca, como núcleo de informação, é o serviço 

que dispõe as informações para o público.” E acrescenta, “a biblioteca é um antidoto 

ao dogmatismo na medida em que ela oferece informações sem censura”.  Segundo 

Milanesi (1983, p.54-55) as bibliotecas públicas passaram por mudanças chegando 

a transformar-se em bibliotecas escolares o que antes era “uma iniciativa que tinha 

claras intenções de aprimorar a vida cultural do município ou até mesmo de 

estimular a boa leitura”. Depois, ela passou a ser um serviço oferecido aos 

estudantes, principalmente “aos que não dispusessem de recursos para ter a sua 

própria biblioteca em casa”. Para o autor a biblioteca pública ficou em evidencia 

devido às obrigações escolares, mas, determina que se faz necessário, 
 

[...] um esforço coletivo fundamentado na ideia da utilidade, na 
construção de um bem para ser utilizado por todos indistintamente. 
A biblioteca pública, como um esforço de democratização de leitura, 
exige, para o seu desenvolvimento, uma consciência da realidade 
que faz parte da visão geral que os indivíduos têm da realidade. A 
biblioteca varia em sua organização de acordo com essa ótica 
política. (MILANESI, 1983, p.58-59) 
 

Sendo a biblioteca pública um órgão preparado para a democratização da 

informação, ela ocupa papel fundamental na sociedade tendo como objetivo atender 

a todo tipo de público de uma coletividade, não podendo limitar-se a prestar 

serviços só a um determinado público como, por exemplo, à escola.  “No rigor de 

sua denominação ela deve estar aberta para todos (MILANESI, 1989, p.11).” Para 

Milanesi existem vários segmentos da população, que mesmo sem usar a biblioteca 

continua sendo seu público potencial. 
 

[...] uma parcela significativa do público é analfabeta ou quase. A 
biblioteca, como centro de informação, não pode marginalizar mais 
ainda esse público: é preciso criar serviços que sejam respostas ao 
que ele desejaria ou poderia desejar. O acesso à informação para o 
analfabeto, além de ser um direito fundamental, é um caminho para 
a própria alfabetização, para a independência em relação às 
possibilidades de se informar. Todos esses desdobramentos dão 
uma outra dimensão à biblioteca. Muda o seu papel porque a 
sociedade muda. (MILANESI, 1989, p.11-12) 
 

Nessa lógica o autor deixa claro que dentro de uma coletividade a sociedade 

não se divide entre os que sabem mais e os que sabem menos, ou seja, os que 
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conhecem e sabem ler e os que não sabem ler, assegurando que a informação é, 

nos dias atuais, um gênero de primeira necessidade em todo âmbito do 

desenvolvimento humano. A biblioteca possui uma grande importância para a 

educação agregando valores culturais e contribuindo para a disseminação da 

informação e da leitura, Através de seus programas culturais ela surge como 

alternativa de lazer para a na qual está inserida, ampliando assim sua função social. 

Para Suaiden (1995) os objetivos da biblioteca pública têm sido muito 

discutidos por especialistas os quais englobam as funções sociais que desempenha 

na sociedade, tendo papel essencial para o crescimento intelectual e desenvoltura 

social dos sujeitos, cabendo a esta instituição,  

 

[...] melhorar a qualidade de vida da comunidade; a biblioteca 
pública é a base fundamental do sistema educacional e cultural; seu 
objetivo principal é a formação do hábito de leitura; sua missão é 
assistir os usuários através de um acervo compatível com as 
necessidades da população, etc. (SUAIDEN, 1995, p.19) 
 

   De acordo com o autor, a biblioteca pública é o principal meio para que 

todos tenham livre acesso à totalidade dos conhecimentos e às ideias do homem, 

suas criações e invenções. Sua missão consta em renovar o espírito do homem, 

suprindo-o de livros para sua distração e recreio e crescimento cultural; também 

deve dar suporte ao estudante fazendo-o com que passe a conhecer as últimas 

informações técnica, científica e sociológica. Acrescenta o autor que, “é 

indispensável que as bibliotecas procurem uma cooperação entre si para que a 

totalidade dos recursos nacionais possa ser utilizada plenamente e posta a serviço 

de qualquer leitor” (1995, p.19). Ou seja, o autor destaca a importância de se criar 

redes de bibliotecas públicas, tal como a rede de Biblioteca Parque do Rio de 

Janeiro, da qual faz parte a Biblioteca Pública de Niterói, objeto desta pesquisa. 

Independente de seu objetivo, fica por conta da biblioteca pública, como ressalta 

Suaiden, a promoção de atividades de lazer e cultura que satisfaçam as 

necessidades da comunidade em que esta inserida contemplando a todas as 

demandas informacionais de seus usuários de forma democrática. 
 

A biblioteca pública, mantida pelo governo, tem por objetivo 
primordial preservar e difundir o conhecimento, principalmente no 
que se refere à cultura local, e dentre todos os tipos de bibliotecas é 
a única que possui realmente características de uma instituição 
social, tanto pela amplitude de seu campo de ação como pela 
diversificação de seus usuários. É um centro de educação 
permanente para a pessoa. (SUAIDEN, 1995, p. 20). 
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        De acordo com a revisão da literatura, a biblioteca é um órgão público de 

caráter democrático e objetivo, que exige um esforço coletivo fundamentado na 

ideia de utilidade por todos indistintamente com uma ampla prestação de serviços e 

identificação com sua comunidade. Pois cabe a ela oferecer um funcionamento 

adequado aos seus usuários suprindo suas necessidades e expectativas quanto ao 

tempo disponível para a busca da informação. Por isso os autores ressaltam que a 

biblioteca deve funcionar em horários que possa atender seu público de acordo com 

sua disponibilidade de tempo; manter um acervo adequado às necessidades de 

todos. Além de cumprir com seu papel social a biblioteca pública atua 

democratizando o conhecimento registrado nos mais diversos suportes de 

informação desde o livro impresso à pesquisa via internet. 

           Como espaço público a biblioteca é lugar de convivência, onde as pessoas 

podem se encontrar, conversar, discutir problemas e assuntos pessoais, matar 

curiosidade, criar algo novo e praticar o que já sabem, além de ter acesso à 

atividades culturais diversificadas como, por exemplo, saraus literários, encontros 

com escritores, feira de livros, etc., ultrapassando o modelo de biblioteca clássica. 

Deve também estar aberta para apoio ao estudo e pesquisa, além de ter o cuidado 

em guardar a memória da comunidade a que serve.   Ou seja, seu funcionamento 

está voltado para o estudo, pesquisa e lazer, além de proporcionar uma 

aproximação maior entre as pessoas e sucessivamente maior experiência social 

mediante contatos formal e informal.   

No que diz respeito à conservação da memória social cabe à biblioteca 

pública: 

                                   [...] continuar participando de cada cenário histórico, cenários não 
estanques, mas dinâmicos e em constante mutação. A biblioteca 
pública deve ser reflexo e causa das transformações da sociedade; 
deve receber influências, interferir, ser início, meio e fim das 
alterações sociais, numa sequência interminável. (ALMEIDA JÚNIOR, 
1997, p.22). 

 

          Por ser uma Instituição Pública a biblioteca pública é regulamentada por leis, 

planos governamentais, políticas e decretos e depende de orientação e princípios 

para seu funcionamento e organização. Cabe a ela o desenvolvimento permanente 

de atividades de extensão que possam proporcionar à comunidade e principalmente 

a seus membros o aperfeiçoamento contínuo e transformação social. 
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Essas ações podem ser realizadas através de programas pedagógicos e 

culturais voltados para a educação permanente do usuário enquanto cidadão.   

 
A biblioteca é uma mostra da fé que tem a democracia na educação 
de todos como um processo contínuo ao longo da vida, assim como 
na atitude de todo o mundo para conhecer as conquistas da 
humanidade no campo do saber e da cultura. A biblioteca pública é 
o principal meio de dar a todo mundo livre acesso à soma dos 
conhecimentos e das ideias do homem às criações de sua 
imaginação. (SUAIDEN apud UNESCO, 1995, p.21) 

 

Para que a biblioteca seja reconhecida por sua comunidade se faz 

necessário uma divulgação ampla de seus serviços. “A biblioteca deve diariamente 

ter o cuidado de chamar a atenção da comunidade, homens, mulheres e crianças, 

sem importar a condição econômica”. (SUAIDEN, 1995, p. 89). Em síntese: tais 

bibliotecas são espaços de educação, lazer, fruição e memória, uma agência social 

de natureza complexa moldada pelos padrões da estrutura social podendo assumir 

o papel destinado pelo homem para o homem, uma vez que, segundo a literatura 

vigente sobre o tema, seu papel social foi determinado pela sociedade no passado e 

será ela, a sociedade, que irá determiná-la no futuro, disseminando uma concepção 

implícita da cultura, saber e memória, onde se negociam as funções da tradição e a 

continuidade das genealogias; a natureza cumulativa dos campos de saber, suas 

fraturas internas e suas reconstruções. 
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3 AÇÃO CULTURAL EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

A biblioteca pública está sempre presa ao poder hierárquico de um governo, 

cuja estrutura obedece a um sistema. Motivo pelo qual exige que a ação cultural da 

biblioteca seja iniciada pelo relacionamento com as demais unidades do órgão 

maior, como por exemplo, uma Secretaria ou Departamento de cultura. Para que a 

biblioteca pública sobressaia com a ação cultural faz-se necessário uma relação 

estreita com a comunidade na qual está inserida, atuando com um lugar de apoio 

para a formação de seus usuários, transformando-os em sujeitos conhecedores da 

cultura na qual estão inseridos e aptos a vivenciá-la através de sua ação cultural. 

Para Coelho (1988, p. 56) “uma ação cultural espontânea só pode ser 

esperada quando o que está em jogo é a cultura popular,” aquela formada no seio 

da população, distante de ser mediada por instituições, ideal para ser tratada pela 

biblioteca pública.  Ressalta que, diferente da cultura erudita, a cultura popular é 

espontânea. Ela não se apresenta pronta conhecida lapidada e manuseada por 

seus detentores de conhecimento e informação.  

O autor trata de ação cultural no âmbito do processo e desenvolvimento 

cultural surgidos com o desejo de fazer da arte e da cultura instrumentos de 

mudança do homem e do mundo, atividades estas que tiveram início com o 

surgimento de equipamentos culturais como a biblioteca, o teatro, o cinema e um 

pouco depois, o museu, todos interligados de tal forma que chega a confundir 

cultura e educação. 

          Quando se tratando de cultura Gomes (apud RIBEIRO, 1983), diz ser possível 

estratificar a cultura em cultura material, cultura social e cultura intelectual 

caracterizando-a como “a soma total, integrada, das características de 

comportamento aprendido que são manifestas nos membros de uma sociedade e 

compartilhadas por todas” (p.35). Para Darcy Ribeiro citado por Gomes (op.cit.) 

cabe à cultura, como uma herança social, uma ordem particular de fenômenos, uma 

tradição que provê modos de existência, organização e meios de expressão de uma 

comunidade humana. 

 
Cultura é a herança social de uma comunidade humana, 
representada pelo acervo co-participado de modos padronizados de 
adaptação à natureza para o provimento da subsistência, e normas e 
instituições reguladoras das relações sociais e de corpos de saber, 
de valores e de crenças com que seus membros explicam sua 
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experiência, exprimem sua criatividade artística e a motivam para a 
ação. Assim concebida, a cultura é uma ordem particular de 
fenômenos que tem de característico sua natureza de réplica 
conceitual da realidade, transmissível simbolicamente de geração a 
geração, na forma de uma tradição que provê modos de existência, 
formas de organização e meios de expressão a uma comunidade 
humana. (GOMES apud RIBEIRO, 1983, p.2). 
 

           Segundo Chauí (2008), a palavra cultura vem do verbo latino colere e 

significa o cultivo e era concebida como uma ação condizente à plena realização 

das potencialidades de alguma coisa ou de alguém, e ressurge no século XVII como 

sinônimo de civilização e por seguinte se torna padrão a ponto de medir o grau de 

civilização de uma sociedade tornando-se sinônimo de progresso quando encarada 

como um conjunto de práticas, artes, ciências, técnicas, ofícios e filosofia, 

obedecendo a um critério de evolução. Para a autora foi a partir do século XX que o 

termo cultura passa ter uma maior abrangência entendida a partir de então como: 
 

[...] produção e criação da linguagem, da religião, da sexualidade, 
dos instrumentos e das formas do trabalho, das formas da habitação, 
do vestuário e da culinária, das expressões de lazer, da música, da 
dança, dos sistemas de relações sociais, particularmente os 
sistemas de parentesco ou a estrutura da família, das relações de 
poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura 
passa ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos 
elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, 
definem para si próprios o possível e o impossível, o sentido da linha 
do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças no interior do 
espaço (o sentido do próximo e do distante, do grande e do 
pequeno, do visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o 
falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a ideia de lei, e, 
portanto, do permitido e do proibido, determinam o sentido da vida e 
da morte e das relações entre o sagrado e o profano. (CHAUÍ, 2008, 
v.1, n.1). 

 

         Portanto, Chauí ao definir a palavra cultura mostra que o ser humano vive de 

acordo com o entendimento, vivência e compreensão da leitura de mundo que tem. 

Ou seja, não existe Cultura, mas sim culturas. Mas para muitos indivíduos a cultura 

é vista como um produto acabado, preparado, pronto para ser consumido, 

assumindo assim as características de uma cultura de massa. Trata-se de um 

conceito estreito do qual as bibliotecas devem se afastar. Conforme os  autores aqui 

abordados, devemos pensar a cultura no âmbito das bibliotecas como um processo 

de desenvolvimento, de criatividade,  de herança social e comportamento que faz  

do sujeito que o experimenta  seu protagonista. 
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       Teixeira Coelho, em sua obra “O que é ação cultural” (1988) enfatiza sua 

preocupação com os termos “ação cultural” quando o defrontado com “fabricação 

cultural”, deixando claro que “ação” e “fabricação” só têm em comum o início, pois 

são determinados com clareza e com desenvoltura, mas com finalidades 

diferenciadas. Par ao autor “a fabricação é um processo com um início determinado, 

etapas estipuladas, um fim previsto e preestabelecido” (COELHO, 1988, p.12), ou 

seja, na fabricação cultural o indivíduo é um produto de um objeto anteriormente 

pensado, de forma que, quando se inicia o processo já se conhece o final, o 

resultado do espetáculo.  A ação cultural é diferente. Ela  “é um processo com início 

claro e pensado, mas sem fim e etapas especificadas” (COELHO, 1988, p.12) uma 

vez que não existe um ponto determinado onde se espere ou pretenda chegar 

tornando o indivíduo como o gerador (sujeito) do processo e não de um mero 

objeto. Ou seja:  na fabricação cultural o agente cultural é o sujeito do processo. 

Toda a ação gira em torno dele, os sujeitos não tem espaço para criação. Na ação o 

os sujeitos são os protagonistas 

       A ação cultural realiza-se na criação de condições necessárias para que 

seus participantes desenvolvam sua capacidade e os meios de tornarem-se sujeitos 

da cultura, distanciando-se da possibilidade de serem meros espectadores 

O autor chama a atenção também para o termo “animação cultural” que 

segundo ele seja talvez o mais usado pelas casas ou centros de cultura pelo fato de 

ser o animador cultural o sujeito criador, os demais meros espectadores. Portanto, o 

termo animação cultural é inadequado porque de alguma forma impossibilita o outro 

de criar, de exercer o seu papel particular, de se tornar sujeito de suas ações. Neste 

sentido para Teixeira Coelho “animação cultural” 
 

[...] deve ser uma expressão recusada, junto com todo seu arsenal 
de truques que nunca levaram a nada além da alienação e do 
conformismo tingido de “atividade cultural”. O animador cultural era a 
alma da festa – a festa dele, animador, ou dos que o contratavam; 
inventava os fins e dizia às pessoas como chegar até eles. Era a 
alma boa, o dispensador. Hoje é literalmente uma alma do outro 
mundo. Os tempos da animação cultural se acabaram; opções foram 
feitas, máscaras caíram, a história se moveu, a escolha está entre 
ação e fabricação. (COELHO, 1989, p. 16) 
  

      Optar pela ação é optar pelo mais difícil pelo fato de ser através da ação que 

se forma agentes criadores de processos culturais capazes de mudar ou 

transformar indivíduos e até mesmo uma sociedade. Cabe aqui ressaltar a 
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importância da ação cultural na Biblioteca Pública uma vez que é objeto principal 

desse estudo. Sendo a ação cultural um processo com capacidade de 

transformação, nada mais válido do que sua aplicação na biblioteca pública, por 

comportar um público variado e na maioria das vezes necessitado, carente de 

acesso aos bens culturais. Acesso este que mobilizará nos sujeitos novas ideias e 

conhecimentos, permitindo-lhes que venham a ser conhecedores do meio e do 

mundo vivente através da cultura, entendo-a aqui em sua acepção ampla, ou seja: 

popular ou erudita.  

Um dos objetivos da aplicação da ação cultural segundo Teixeira Coelho 

“não é construir um tipo determinado de sociedade, mas provocar as consciências 

para que se apossem de si mesmas” criando condições para vivenciar “um novo 

tipo de vida derivado do enfrentamento aberto das tensões e conflitos surgidos na 

prática social concreta” (COELHO, 1988, p.42) sendo talvez o único meio de para 

que se possa alcançar bases sólidas, duradouras, reais de acesso as diferentes 

formas de cultura.  

       Ação cultural não pode aqui ser entendida como “recuperação social 

através da cultura” ou momentos de lazer o que de fato não o é, mas como “um 

conjunto de atividades que afeta todas as ordens, a cultural tanto quanto a social, a 

política e a econômica,” (COELHO, 1988, p.41) firmando sentido global na 

ampliação da consciência política e cultural como instrumento de transformação 

social advinda de um projeto bem elaborado que envolva atividades 

interdisciplinares.      

Na concepção de Milanesi (2002), ação cultural e criatividade são elementos 

que se integram tornando-se de grande importância para chegar ao conhecimento 

do que já foi criado na tentativa de conhecer o já visto e o novo num tempo mais 

curto.  

       A Biblioteca como centro de cultura carrega total potencial para a 

disseminação cultural. A atividade cultural gera uma inquietude humana no trâmite 

do tempo. Ela envolve o passado (o que já viveu), o presente, as condições pelas 

quais o indivíduo esta vivendo, e de certa forma a insegurança  do futuro, ou seja: o 

que este desconhecido aguarda para que seja vivenciado. Por isso é necessário 

que todo centro de cultura conheça o ponto de partida de sua ação para que faça 

uma leitura crítica dele na tentativa de interpretá-lo e reinventá-lo como “objeto de 

conhecimento” sem importar se é popular ou erudito.  
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As relações interpessoais são imprescindíveis para a ação cultural, pois  

junta diferenças e contrastes, gerando conflitos salutares que enriquecem as 

reflexões, principalmente quando os debates envolvem “terrenos intocáveis”. É na 

junção dos contrários que reside os sentidos de uma ação cultural nascida das 

relações humanas, do diálogo entre os diferentes, letrados e analfabetos, operários 

e patrões, etc. É através desse movimento dialético que as diferentes culturas se 

desvelam permitindo que os sujeitos sejam “capazes de captar o mundo e 

transformá-lo” em uma relação que se da “no mundo, com o mundo e pelo mundo” 

na tentativa de distinguir entre o “eu e o não-eu”, o eu no sentido de expor o que 

tenho de melhor para contribuir com o desenvolvimento e melhorar o meio, e o não-

eu a partir do estudo de mundo de cada ser, formar um novo mundo onde todos 

possam desfrutar e vivenciar momentos distintos advindos da ação criada e gerada 

em conjunto; produzida pela transformação recriadora do sentido vigente entre as 

relações e seus diferentes contribuintes (COELHO, 1988). Vislumbra-se, assim, 

uma ação cultural gerada em conjunto que, a nosso entendimento, coloca-se 

distante de pré-conceitos, sendo todos os sujeitos concebidos como portadores de 

cultura. 

Ricardo Queiroz Pinheiro em seu artigo “Ação Cultural e Biblioteca Pública: 

mitos e necessidades” (2009) chama a atenção para a “série de pré-conceitos 

enraizados no nosso fazer e no próprio desenvolvimento das instituições culturais.” 

(p.1). Aqui o autor enfatiza a idéia de uma ação cultural através de processos 

próprios, nascidos de atividades e desenvolvimentos culturais no interior da 

Instituição Cultural. Ressalta que, uma ação cultural para se tornar compreendida 

pelos participantes se faz necessário que haja uma relação direta entre o mediador 

e o usuário, ficando por conta da clareza dos objetivos o desenvolvimento e 

resultado final da ação. Nesse sentido, pode-se dizer que o sucesso de uma ação 

cultural depende da uma relação mútua entre freqüentador e equipe de mediadores, 

pois só o conhecimento partilhado e posto em prática no conjunto, transforma-se em 

um novo conhecimento. 

Segundo Barbosa (2014, p.131) “a cultura diz respeito às vivências concretas 

dos sujeitos no ato de conceber e conhecer o mundo, a partir das semelhanças e 

diferenças que são construídas em suas histórias de existências”. Dessa forma o 

conhecimento, do qual é portador cada pessoa, amplia-se no contato com o outro e 

através da experiência vai tomando outras dimensões, outros significados. Nesse 
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aspecto uma ação cultural, guarda uma dimensão educativa que pode ser expressa 

pela frase de Paulo Freire (1983, p. 79): “ninguém educa ninguém, ninguém educa a 

si mesmo, os homens se educam entre si”. 

 Para que a Biblioteca Pública assuma de fato a existência da ação cultural 

propriamente dita, ela deve fomentar a ação cultural em todos os seus eventos e 

atividades culturais, interagir com o seu público e dar-se a conhecer ao público 

externo, integrando-o no cotidiano da biblioteca e em seus espaços de acolhimento. 

Para Ricardo Queiroz Pinheiro (2009) “ação cultural não pode ser utilizada 

como um termo marqueteiro e sofístico, [pois], não se pode brincar de agente 

cultural” (p.2). Se isso ocorrer, significa o mesmo que por em prática um trabalho de 

suposições que leva a instituição ao esvaziamento, pois suas atividades não são 

significativas para si mesma e para seu público. 
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4 BIBLIOTECA PÚBLICA DE NITERÓI (BPN) 

Segundo a Secretaria de Estado e Cultura do Rio de Janeiro (SEC) a 

Biblioteca Pública de Niterói (BPN), situada na Praça da República, s/nº no Centro 

de Niterói, Estado do Rio de Janeiro é um órgão público estadual subordinado à 

Superintendência de Leitura e do Conhecimento, órgão da Secretaria do Estado de 

Cultura do Estado do Rio de Janeiro (SEC). Trata-se de um dos marcos 

arquitetônicos da Região Central da Cidade, juntamente com a Delegacia de Polícia 

Civil, o Fórum, o Liceu Nilo Peçanha e a Câmara Municipal constituindo um 

testemunho vivo da arquitetura do começo do século XX. O projeto de construção 

da Praça e dos respectivos prédios foi idealizado em 1913, com o objetivo de ali se 

fazer o grande Centro Cívico de Niterói. (RIO DE JANEIRO. SEC, 2015). 

 

 

 

  

Construída pelo arquiteto italiano Pietro Campofiorito entre os anos de 1927 e 

1935, seguindo um estilo eclético, embora tendesse ao neoclássico. Interrompidas 

durante cinco anos, as obras foram retomadas em 1932, devido ao movimento de 

intelectuais e alunos da Faculdade de Direito. Em 1934, estava parcialmente 

concluída, quando se instalou a Academia Fluminense de Letras. A inauguração 

aconteceu em 15 de março de 1935, durante as comemorações do centenário da 

elevação de Niterói como Cidade e Capital da Província. A BPN foi tombada pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) na década de 1980, no ano de 

Figura 1 - Biblioteca Pública de Niterói 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2009 foi fechada para obras e reinaugurada em 2011 (RIO DE JANEIRO. SEC, 

2015). 

Em abril de 2014 a gestão da Biblioteca Pública de Niterói foi repassada à 

organização social Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), com a atribuição 

de desenvolver o potencial das pessoas e organizações por meio das artes e da 

cultura, tendo na gestão seu principal instrumento de realização. Hoje a instituição 

está aberta ao público de terça a sábado, das 11h às 19h, inclusive feriados. 

4.1 MISSÃO, OBJETIVOS E ESTRUTURA (BPN) 

Em concordância com o Manifesto da IFLA sobre bibliotecas públicas, 

aprovado em 1994 pela UNESCO, a Biblioteca Pública de Niterói tem como missão 

democratizar o acesso à cultura e a informação e garantir a diversidade cultural, 

considerando a riqueza do patrimônio cultural do Estado, a sua vocação para as 

indústrias culturais e o ambiente de transformação tecnológica e digital; tornando-se 

assim, uma biblioteca pública de referência, dinâmica, moderna, um pólo 

aglutinador e uma instituição fundamental para a construção de uma sociedade 

democrática, igualitária e aberta a todo tipo de conhecimento. Desse modo, 

segundo o manifesto, as bibliotecas públicas buscam: 

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

 Apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação 

formal a todos os níveis;  

 Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa;  

 Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens;  

 Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e 

pelas realizações e inovações científicas; 

 Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 

espetáculo;  

 Fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural;  

 Apoiar a tradição oral;  



28 

 

 Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 

comunidade local;  

 Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 

associações e grupos de interesse;  

 Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática;  

 Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de 

alfabetização para os diferentes grupos etários. (UNESCO, 1994). 

O quadro funcional é composto por uma equipe multidisciplinar que conta 

com o trabalho de funcionários das áreas de Biblioteconomia, Pedagogia, Letras, 

História, Administração, Música, Produção Cultural, Estudos de Mídia, Educação 

entre outras, além dos técnicos de nível médio, seguranças e auxiliares de serviços 

gerais, conforme demonstra o organograma funcional da biblioteca (figura 2) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 2 - Organograma Funcional BPN 
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O acesso ao catálogo é feito através do software Alexandria, um gerenciador 

de bibliotecas que reúne tecnologias da informática e da biblioteconomia, integrando 

e automatizando todas as funções da biblioteca: aquisição, catalogação, importação 

de registros, circulação, pesquisa, controle de periódicos, relatórios estatísticos e de 

controle, gerenciamento, emissão de etiquetas para os livros e carteiras para os 

leitores. (SILVA, 2013) 

No que diz respeito à estrutura e à disposição espacial, a BPN possui dois 

pavimentos onde funcionam as salas Ciências, Pensadores, Multiplicidade e 

Cultural utilizadas para estudo e pesquisa organizadas por assuntos, dispondo de 

computadores com acesso à internet, mesas, cadeiras e poltronas confortáveis; o 

setor de empréstimo domiciliar; sala de cursos e salão para exposições, além da 

Academia Fluminense de Letras, um Hall para leitura de jornais e revistas sempre 

atualizados; um espaço multimídia com computadores e notebooks, uma sala para 

o público infantil equipada com computadores, livros e brinquedos educativos; uma 

sala audiovisual com 3 aparelhos de televisão onde se pode assistir filmes e ouvir 

música; um espaço multiuso usado para reuniões, cursos, oficinas, workshops, 

exibição de filmes; um espaço para café e lanches; banheiros, rampas e elevador 

de acesso adaptados para portadores de necessidades especiais, e halls decorados 

com poltronas confortáveis para estudo e leitura. 

4.1.1 ACERVO, USUÁRIOS E SERVIÇOS 

A BPN possui um acervo aproximado de 60 mil itens, incluindo livros, jornais, 

revistas, enciclopédias, biografias, DVDs, músicas digitalizadas, livros e 

equipamentos em Braile. Além disso, está à disposição do público uma grande 

coleção de obras voltadas para a história e a cultura do Estado do Rio de Janeiro, 

obras literárias, coleções de temas como Filosofia, História, Ciências, Religião, Arte, 

fotografia, cinema, moda, gastronomia, e outros. O processamento técnico é feito 

por 2 bibliotecários que são encarregados desde a seleção, aquisição, catalogação 

e indexação nas bases até pequenos reparos quando necessário. 

O público que usa a BPN é formado por estudantes das escolas públicas e 

particulares, dos níveis infantil, fundamental e médio, além dos estudantes 

universitários, pesquisadores e historiadores. A Biblioteca também é frequentada 

por moradores das comunidades do entorno (morro da chácara e do estado), 
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moradores do centro da cidade, moradores de rua, crianças acompanhadas de seus 

pais ou responsáveis, comerciantes locais e leitores em geral. (SILVA, 2013) 

Principais serviços prestados pela BPN: 

a) Serviço de referência - com uma equipe de funcionários qualificada e 

multidisciplinar que utiliza a base de dados Alexandria para consulta ao acervo. 

b) Espaços disponíveis como o Multimídia, o Café e os Halls de leitura 

facilitando o convívio social e a inclusão digital; 

c) Exibição de filmes para a comunidade; 

d) Empréstimo de livros, CDs, DVDs e partituras de música. 

e) Acesso à internet além do acesso livre a rede wifi. 

f) Atividades culturais, tais como: exposições, lançamentos de livros, 

palestras, rodas de leitura, leituras dramatizadas, visitas guiadas. etc. 

 

No ano de 2011, após ter passado por grande reforma de seu prédio e 

instalações, também teve seu acervo de livros, jornais, revistas, mapas, 

enciclopédias e biografias atualizado. A biblioteca passou por um projeto de 

requalificação inspirado em modelos bem-sucedidos de países como Colômbia, 

Alemanha, França e Estados Unidos, onde as bibliotecas públicas funcionam 

também como centros culturais.  

Inspirada principalmente no modelo de bibliotecas criadas em Bogotá e 

Medellin, a Biblioteca Pública de Niterói transformou-se num espaço de convivência 

cultural e social que oferece à população ampla acessibilidade com tranquilidade 

física, humana e de serviços, cumprindo com seu compromisso de amparo na 

formação de cidadão, sob a perspectiva das bibliotecas parque. (RIO DE JANEIRO. 

SEC, 2015). 

Segundo Silva (2012), essa nova perspectiva caracteriza-se por 

[...] sua arquitetura moderna e equipamento de informática de alta 
tecnologia, configurando-se como centros culturais para o 
desenvolvimento social e criadas para incentivar o encontro do 
cidadão e o acesso às TICs. Além de promover lazer, acesso à 
cultura e dinamização comunitária, a proposta das bibliotecas-
parque é estimular a produção a fluência e a difusão de produções 
artísticas. (SILVA, 2012, p. 29-30) 
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Trazendo para sociedade uma instituição pública, mas bem equipada da 

modernidade tecnológica que ao mesmo tempo em que incentiva e estimula a 

busca de novos conhecimentos  promove a conquista do usuário por seus serviços. 

 

5 AÇÃO CULTURA E BIBLIOTECAS PARQUES 

Promover acesso à leitura e informação por meio da cultura é desafiador. 

Uma biblioteca contemporânea não se resume somente em um espaço silencioso 

de leitura, mas um lugar de memória, conhecimento, troca de experiências e 

diálogo. Um espaço aberto para possibilidades onde a realização de um projeto 

artístico; um projeto de educação não tem como proposta usar uma retórica de 

ocupação do tempo livre dos jovens; ou de redução de indicadores de violência; ou 

de coisas que são extemporâneas. Mas um lugar em que a prestação de serviço 

contribui para o crescimento quanto à formação cidadã, tendo como um de seus 

pilares a contribuição para desempenhar seu papel transformador na sociedade. . 

(RIO DE JANEIRO, SEC, 2015). 

 A lógica de um trabalho de construção de uma cidadania participativa e ativa 

se constrói a partir de um espaço de cogestão com as comunidades.  O diálogo faz 

parte do modelo de gestão concebido para as Bibliotecas Parque, e tem como 

finalidade a contribuição para o desenvolvimento coletivo, com a participação direta 

daqueles que usufruem dos serviços e programações oferecidos nestes espaços. 

Esta prática colabora para qualidade de atendimento, promoção à leitura e acesso à 

informação, fortalecendo o processo educacional por meio da arte, da cultura e do 

lazer (BPN, 2014). 

    Com embasamento no ocorrido em Medellim, Colômbia, que com a 

instalação da Biblioteca Parque foi possível além de reduzir o índice de violência no 

país, constatar um elevado grau de melhoria no nível educacional em toda a 

população. 

          No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, lugar onde foi 

inaugurada as primeiras Bibliotecas Parques, a idéia chega trazendo junto o objetivo 

de dar a população mais carente meios para usufruir da cultura erudita, de massa e 

popular utilizando todos os meios de comunicação da atualidade em um amplo 

espaço físico que acomoda a informação em diferentes suportes, dando a 

população o direito de escolha na hora de seu momento de lazer cultural. Não 
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esquecendo que por se tratar de bibliotecas públicas a tendência é prevalecer a 

ações que valorizem a cultura popular (BPN, 2014). 

          A biblioteca parque brasileira é um espaço multifuncional que conta com um 

acervo amplo formado de livros, DVD (DVDteca), CDteca, modateca (tecidoteca), 

sala de leitura, computadores com acesso a internet e wifi, biblioteca infantil, acervo 

em braile e audiodescrito. Conta ainda com o setor de periódicos, sala multiuso, 

scanner leitor de livros e acessibilidade à pessoa com deficiência. Tudo isso para 

que a população que resolver deixar seu lar e ir ao encontro de algo diferente 

encontre além do desejado um ambiente acolhedor e, assim, seja convidado 

retornar se transformado em um usuário assíduo e comprometido com a melhora de 

seu meio através do conhecimento e do contato direto com a informação (EREBD-

SUL, 2011). 

          Mesmo sendo públicas, as bibliotecas parque diferenciam da construção e 

modelo das bibliotecas já existentes no Brasil. Formam um Centro de Cultura com 

atrativos ao alcance de todos os usuários - crianças, jovens, adultos, estudantes e 

pesquisadores - que a procuram por motivos diversos variando desde uma simples 

leitura até uma rebuscada pesquisa de interesse pessoal, profissional ou intelectual, 

ou seja, para apreciar a cultura em si e interagir com manifestações culturais de seu 

em torno. 

          Quando se fala de cultura em biblioteca logo se pensa em ação cultural. E 

esta, como vimos, deve ser um processo de criação e transformação do indivíduo; 

um meio que o torne conhecedor de suas escolhas, dando-lhe o direito de produzir 

novos conhecimentos auxiliando-lhe na formação de novas idéias e ações. 

          Nas bibliotecas parque, a ação cultural não fica distante das praticadas nas 

bibliotecas tidas como públicas. Mas nas bibliotecas parque ela é potencializada em 

diversos eventos, entre eles os de incentivo à leitura, como os monólogos (teatro), a 

contação de histórias infantis, os saraus, palestras, lançamentos de livros, etc. 

          A ação cultural é compreendida como atividades culturais e de lazer 

ofertadas pelas bibliotecas para dar apoio no desenvolvimento e disseminação da 

informação, sendo usada como meio de atração, uma estratégia para prender e 

conquistar o usuário. No âmbito das Bibliotecas parque a dimensão política das 

ações são pouco exploradas, predominando a animação cultural (SILVA, 2013) 
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6 AÇÃO CULTURAL NA BPN   

A Biblioteca Pública de Niterói propõe em suas programações atividades para 

um público diversificado, disponibilizando o acesso à leitura e ao conhecimento em 

formatos que vão além do livro impresso, incluindo o acesso digital a diferentes 

conteúdos. No cumprimento do seu papel social em sua localidade, a biblioteca se 

encontra em processo de construção de valores com proposta de uma cultura 

cidadã que se organiza por três eixos: a promoção da leitura; o acesso ao 

conhecimento, ou seja, a informação; a discussão dos valores de ética de 

convivência, promoção à cultura de convivência (mediação cultural), fortalecendo o 

vínculo da diversidade e alteridade, individual e coletivo, 

A proposta das programações representa sinteticamente os pontos de 

trabalho de conteúdo das Bibliotecas Parques. A formação das atividades é 

baseada na convergência de conceitos: leitura, experiências, acervo e memória, 

coautoria e experimentação, ou seja, o objetivo é proporcionar a partir do ponto de 

vista da formação do leitor até a experiência deste cidadão como indivíduo. (RIO DE 

JANEIRO. SEC, 2015). 

Neste contexto, a Biblioteca Pública de Niterói propõe formas de acesso à 

leitura com programações pautadas em ações voltadas para hábitos de leitura.  O 

desenvolvimento pessoal e coletivo do público se constrói em projetos educativos 

cujas ações articulam conceitos de leitura, convergência, aprendizagem e inclusão. 

A abertura dos espaços da biblioteca conduz seus leitores à mediação além da 

literatura, a partir do acervo e memória, propõe ações para diversidade de público e 

sua interatividade. A Biblioteca Pública caminha para missão do seu papel de 

oferecer aos cidadãos a leitura e informação por meio de atividades com 

manifestação artística, de forma lúdica e interativa no mesmo ambiente, visando à 

promoção da leitura como fator essencial de transformação e forma de intervenção 

social. (SILVA, 2013) 

As programações e atividades da Biblioteca Pública de Niterói prezam pela, 

vivência, diversidade e cultura do público geral. Essas programações são 

segmentadas por público e espaços: biblioteca infantil, sala audiovisual (mídias), 

sala cultural, sala multiuso, sala fluminense, sala ciência e pensadores, espaço Café 

Paris, apresentados em detalhes a seguir. 



34 

 

6.1 ESPAÇO INFANTIL 

O desafio dos educadores em trazer o hábito de leitura por meio de processo 

de iniciação ao pequeno leitor, de forma lúdica e extrovertida para crianças de 3 a 

10 anos. Como histórias do Era uma vez, Contos que me contam, Dobra lendas e 

Clube de leitura. A questão do incentivo à leitura é importante, pois como afirma 

Silveira (2007) tanto a educação quanto a leitura são práticas culturais, logo, 

a escola não mais se configura como único espaço responsável por 
seu desenvolvimento. Ao lado dela inúmeros, outros setores da 
esfera pública são convocados a colaborar para uma promoção 
igualitária dos benefícios que advém de tais práticas (SILVEIRA, 
2007, p.95). 

Nesse sentido, ressalta a autora, “as bibliotecas se consolidam como lócus 

privilegiado para que a alquimia da leitura e dos processos educativos se 

desenvolva e se efetive” (SILVEIRA, 2007, p. 95). Trazendo para população 

oportunidades de desfrutar desde cedo da cultura educadora através da leitura e a 

cultura de reconstrução do conhecimento. 

 

Figura 3 - Apresentação Teatral 

 

        Fonte: - Divulgação do Facebook BPN 
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                           Figura 4 - Atividade Prazer em Conhecer 

 

       Fonte: - Divulgação no Facebook  BPN 

6.2  SALA AUDIOVISUAL (MÍDIAS) 

Com participação efetiva do público, a sala audiovisual provê grande 

quantidade de atendimento diário aos leitores. A sala de áudio, vídeo e música 

propõe em seu espaço a leitura por meio do acervo de mídias (DVDs). Com um 

público diversificado, a sala não atende a faixas etárias exclusivas, mas se destaca 

por sua popularidade retratada por seus usuários que, em boa parte, são leitores 

em situação de rua ou risco social, moradores das comunidades do em torno da 

biblioteca. Nesse espaço ocorrem programações como: Cine Arte e Cine Contos, 

ações e projetos específicos que proporcionam, além do entretenimento, uma leitura 

de mundo que é construída de forma autônoma por cada participante. Sobre a 

leitura como um instrumento de percepção do mundo Silveira (2007) destaca que, 

todo leitor é livre para configurar seu próprio sentido 
interpretativo para a materialidade textual com a qual trava 
contato. Materialidade que, por sua vez, não se restringe a 
uma folha de papel grafada com símbolos alfabéticos. Pelo 
contrário, antes de sermos leitores de palavras, somos leitores 
do mundo, posto que desde o nascimento interagimos com os 
elementos que nos caracterizam como seres sociais 
(SILVEIRA, 2007, p. 95). 
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Ao ler o texto da Silveira deparamos com a construção de mundo individual, 

posto que cada um é responsável por uma leitura que vai nos caracterizando desde 

o nascimento como seres capazes de codificação única. Por isso a capacidade de 

construção mediante a ação cultural também se torna única: cada um constrói o 

novo dependendo da concepção de mundo que construiu ao decorrer de sua 

existência.  

 

 

 

6.3 SALA CULTURAL 

Sala dedicada à guarda do acervo de literaturas, seu espaço atende a um 

público criterioso e também diversificado. A necessidade de explorar o perfil poético 

da sala em seus usuários, fez com que a biblioteca propusesse intervenções em 

seu espaço com a Literatura de Bandeja, e em sua grade mensal o encontro Chá 

com Poesia. (SILVA, 2013) 

Trata-se de mais um espaço de leitura que, conforme ressalta Silveira (2007) 

tem o objetivo sensibilizar e “seduzir” o leitor que “[...] como um sujeito autônomo 

que circula e se apossa livremente do texto, criando a partir de seus anseios, 

habilidades intelectuais e lugar social suas próprias interpretações (p. 99). São 

Figura 5 - Cine Arte 

Fonte: Divulgação no Facebook BPN 
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atividades que contribuem de forma significativa na formação de novos leitores, 

além de instigar o espírito crítico a criatividade dos sujeitos envolvidos.  

 

Figura 6 - Sala Cultural 

 

            Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 7 - Atividade Chá com Poesia 

 

             Fonte: Divulgação no Facebook BPN 
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Ainda sobre a importância da leitura nas atividades de ação cultural Silveira 

(2007, p.100), ressalta que “efetuamos mesmo que inconscientemente, diversas 

outras modalidades de práticas de leitura.” O próprio Silveira utiliza como exemplo, 

a tradução de sons e sentimentos resultante da leitura que o músico faz de uma 

partitura ou ainda a leitura das estrelas feita pelos astrônomos. Segundo o autor 

“todos eles dividem com os leitores de palavras os segredos de atribuir sentido para 

os processos de interação e comunicação que edificam nossas relações sociais” 

(SILVEIRA, 2007, p.100), ou seja, ainda que inconsciente o homem pode realizar a 

ação cultural mediante sua capacidade interpretativa da leitura do mundo em sua 

volta. 

6.4 SALA MULTIPLICIDADE 

O espaço multiplicidade possui um acervo de literaturas voltado para o 

público infanto-juvenil, acessibilidade dentre outros. Seu hall externo conta com 

coleções variadas de biografias. Além disso, assuntos como música, cinema, teatro 

e dança é de grande procura do público de jovens e adolescentes. Com 

atendimento diário bastante expressivo, a programação “Roda de Leitura” foi 

pensada para os leitores, antenados e abertos, sendo discussões aliadas ao prazer 

proporcionado pela leitura (SILVA, 2013). 

Segundo Gomes (2014), a necessidade da constituição de memória surge 

desde a infância da humanidade dando a oportunidade de construir sua própria 

linguagem através dos símbolos e experiências do viver em comum e do conviver 

no meio. Participando da construção de saberes advindos da percepção cognitiva 

desenvolvida pela leitura dos objetos ou das partilhas retiradas dessas leituras. 

Seguindo esse raciocínio, a Roda de Leitura tem sua importância focada no 

desenvolvimento interpretativo dos símbolos e códigos da linguagem em contato, 

somando a desenvoltura individual a depender da formação dos sentidos e 

experiências vividas por cada sujeito participante.   
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Figura 8 - Atividade Roda de Leitura 

 

 

Fonte: Divulgação no Facebook BPN 

 

6.5  SALA MULTIUSO 

Espaço para realização de cursos, palestras, cessão de espaço, reuniões, 

entre outros. A sala abrigou projetos sociais para mediação de leitura para jovens e 

adolescentes,, como o projeto “Junto & Misturado”, e atualmente promove encontros 

com parcerias do Estúdio Sopa (Projeto que busca produzir conteúdo para livros e 

revista digitais) e também o projeto “Capoeira Gingas, Corpo e Letras”, realizado 

semanalmente. 

         Expressões artísticas como a música e a dança são importantes, pois, como 

nos chama a atenção Moraes (2008) pode-se perceber a música “onde existe a mão 

do ser humano e a invenção.” Para o autor a música pode ser codificada na 

“invenção de linguagens” e na “formas de ver, representar, transfigurar e de 

transformar o mundo”, ações essas que expressam a percepção de mundo de cada 

ser humano. Já Britto (2008) a dança “um produto histórico da ação humana, uma 
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narrativa das coerências instauradas por essas correlações.” O que significa dizer 

que ao se expressar  “cada corpo constrói uma dança própria relativa ao conjunto 

de conhecimentos disponibilizados em cada circunstância histórica” e que,  

 

Assim como qualquer produção humana, a dança modifica-se 
ao longo do tempo, articulando-se no mundo à maneira de um 
sistema cultural: através de trocas informativas de caráter 
contaminatório. Inteiramente diferente da noção de 
transferência de características, contida na idéia de influência, 
a idéia de contaminação contém um sentido não diretivo nem 
autoral, mas constante e inevitável: refere-se ao caráter 
residual da interatividade processada entre os múltiplos 
agentes. Um relacionamento gerador de efeitos não-
planejados que se propagam ao longo do tempo (BRITTO, 
2008, p.30). 

 

         Em síntese: ambos os autores apresentam a música e a dança como formas 

de expressões culturais inventadas, usadas e transformadas pelas ações humanas 

de acordo com o tempo em que ele, o homem, vive e deseja expressar-se, 

individualmente ou coletivamente.  

 

 

Figura 9 - Projeto Junto & Misturado 

 

        Fonte: Elaborado pela autora 
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6.6 SALA FLUMINENSE 

O acervo da sala fluminense é específico para pesquisas referentes à história 

fluminense. Com coleções próprias para cunho científico o espaço é frequentado 

por docentes, discentes, pesquisadores entre outros. A Visita Guiada Histórica está 

relacionada com pautas específicas, mesas expositoras para melhor atendimento a 

este criterioso público. Seu acervo cerca de cinco mil títulos, incluindo obras raras 

como o Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis, de Edmundo Luiz; Jordão de Terra 

dos magos: notícia estatístico-descritiva do município de Angra dos  Reis, de B. 

Souza (SILVA, 2013).  

As bibliotecas públicas são espaço de guarda de memória local. A Sala 

Fluminense cumpre essa função. Seu acervo reúne diferentes aspectos da história 

de Niterói, todo o Estado do Rio de Janeiro junto informações e edições a respeito 

dos Municípios Fluminenses e eventos correlacionados. Têm serviços e materiais 

específicos postos à disposição de pesquisadores, freqüentadores da biblioteca e 

utilizadores do espaço. Com a Sala Fluminense a BPN cumpre as diretrizes da 

Biblioteca Nacional que diz que: 

 
Caso não exista museus ou arquivos, cabe à biblioteca recolher 
documentação sobre os aspectos do seu município e da própria 
comunidade, tais como dados estatísticos, livros, revistas, artigos de 
jornal, plantas, mapas, folhetos e fotos. (BIBLIOTECA NACIONAL, 
2010, p.105) 

 

Para Gomes (2014, p. 153) as bibliotecas públicas, são “[...] um ambiente 

informacional, responsável socialmente não apenas pela preservação do patrimônio 

cultural da humanidade, mas também como um espaço agenciador da 

disseminação da diversidade e expressão cultural”; são espaços de apropriação da 

informação, de criação e de geração de sentidos. 

Nessa direção, pode-se dizer que na biblioteca pública os domínios da 

memória, da mediação e da identidade social se complementam. Ou seja: não se 

pode abandonar o domínio da memória, pois cabe à biblioteca difundir e promover a 

herança cultural da comunidade na qual está inserida, além de colocá-la em contato 

com a diversidade cultural que a cerca, por isso, deve organizar seu acervo de 

modo a assegurar a recuperação e o acesso à informação e a apropriação cultural. 
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6.7 SALA CIÊNCIAS E PENSADORES 

Estas salas são destinadas a assuntos científicos e livros didáticos dando 

preferência a um espaço de ambiente de moderação quanto ao silêncio. Trata-se de 

um lugar muito freqüentado pelos estudantes: escolares e concurseiros. Nesse 

ambiente ocorrem atividades tais como: Cursos, Palestras, Oficinas, Seminários e 

Workshops para complemento e integração dos diversos conteúdos tratados com 

propostas de formação continuada, através das parcerias feitas com outras 

instituições (UFF, SESC). 

A carência de bibliotecas escolares faz com que as bibliotecas públicas, 

como a BPN, tenham salas e acervos voltados para os estudantes.  

                                                                 

Figura 10 - Sala Pensadores 

 

         Fonte: Elaborado pela autora 

         

6.8  ESPAÇO CAFÉ PARIS 

Como destaca Milanesi (1983), as bibliotecas precisam se transformar em 

centros culturais. Seus espaços devem ser utilizados para apresentações artísticas, 
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debates ou outras atividades que tragam as pessoas para o contato com o livro, 

numa vivência dinâmica. Em busca de tornar convidativo e atraente seu espaço, a 

Biblioteca Parque de Niterói, criou o Café Paris. As bibliotecas públicas devem 

estimular espaço de convivência  

O Café Paris, localizado no térreo, é um espaço de congestão de idéias, 

integração e interatividade. O público leitor dispõe dum local aberto, não somente 

ao espaço físico, mas também para as manifestações artísticas livres, tais como: 

Saraus, Debates, Apresentação musical e teatral e Contação de histórias, 

programações para todos os gostos e idade. 

 

Figura 11 - Espaço Café Paris 

 

           Fonte: Divulgação no Facebook BPN 

        

 

         Concluindo esse capítulo, pode-se dizer que as atividades realizadas pela 

Biblioteca Pública de Niterói vão ao encontro do que destacaram os autores aqui 

mencionados: desenvolver uma ação cultural voltada para o processo de criação e 

transformação do indivíduo, oferecendo-lhe acesso à informação e o incentivo à 

leitura, à criação de novos conhecimentos, através do acesso a bens culturais ainda 

restritos à população em geral. Ou seja, desenvolve atividades culturais e de lazer 

sem deixar de lado os serviços tradicionais de uma biblioteca pública.  
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          Como vimos, a biblioteca oferece serviços variados, atende o interesse 

informacional de seu publico, além de oferecer momentos de lazer, cultua e 

entretenimento.  

   Conforme MIanesi (1983) uma biblioteca pública é um centro de 

informações atendendo de forma permanente as demandas da população, 

estimulando-a a descobrir conhecimentos, ao mesmo tempo que desconstrói aquilo 

que parecia conhecido. E acrescenta: a biblioteca por definição será um instrumento 

de desordem, sempre, “desde que não exista um filtro que censure a informação 

que contradiga a ordem”. Cabe à biblioteca, através de seus intelectuais, os 

bibliotecários, ser um lugar de “múltiplos discursos que se desdobram ao infinito; 

[um lugar] que não dá uma direção, mas propõe alguns caminhos, deixando ao 

indivíduo a tarefa de avaliar e decidir” (MILANESI, 1983, p. 25). Contudo, no que diz 

respeito ao conteúdo de suas ações culturais realizada na BPN, as observações em 

campo, apontaram que elas se aproximam mais da animação. Mas isso não 

significa que a dimensão critica e reflexiva não possa aflorar, pois, a cultura é 

sempre dinâmica.     
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Mediante pesquisa realizada, podemos perceber a importância da ação 

cultural na biblioteca pública para o desenvolvimento humano em todo contexto, 

social, cultural, econômico, político e para transformação do homem em geral. A 

ação cultural dá ao indivíduo a oportunidade de ir ao encontro do novo através de 

suas próprias ações como o destacado por Teixeira Coelho (1988), que enfatiza, 

repetidas vezes, a capacidade de transformação que existe na prática de ação 

cultural propriamente dita. 

         A pesquisa nos deu a certeza de que a biblioteca pública e sua interatividade 

com a comunidade muito colabora para o desenvolvimento da sociedade.  Minha 

experiência com estagiária na  BPN e as observações realizadas durante o trabalho 

de campo, mostraram  o um significativo aumento do número de usuários dada a 

força das atividades culturais realizada pela BPN.  Meus registros foram ratificados 

pelos funcionários que atestaram um aumento das atividades de pesquisa, leituras e 

entretenimento. 

         As atividades culturais realizadas pela BPN vão ao encontro da ação cultural 

concreta, se distanciando da fabricação cultural pelo resultado final das atividades 

propostas e realizadas na biblioteca com seus usuários freqüentadores. Todos 

participam e interagem, não são meros espectadores. Pois, como afirma Coelho 

(1988, p.12), em uma atividade cultural “fabricada” o final já está previsto, enquanto 

que em ação cultural autêntica ele é imprevisível, pois está estreitamente 

relacionado com a leitura e interpretação do mundo feita por cada ser humano 

incluso na atividade. Seguindo o que afirma o autor em sua abro “O que é ação 

cultural”, na Biblioteca Parque de Niterói as atividades culturais desenvolvidas em 

seus variados espaços propiciam ao usuário/participante a oportunidade de criação 

do novo mediante ao incentivo e a mediação de novas leituras. Trata-se de um 

processo autônomo de codificação pessoal e interpretação do mundo à sua volta 

através do conhecimento obtido.  

         Certamente a presente pesquisa nos proporciona liberdade para afirmar que, 

em alguns momentos a ação cultural ali observada fica bem próxima da animação 
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cultural, nesse momento a questão central é meramente o entretenimento, a 

ocupação do espaço com eventos.  

Mas Silveira (2007) ressalta que com a leitura na ação cultural somos 

capazes de efetuar mesmo que inconscientes variadas práticas de leitura a partir do 

conhecimento propiciado pela animação. Sendo assim, a partir da animação cultural 

o indivíduo pode transformá-la na ação cultural recriando o que vivenciou, 

         Por se tratar de uma Biblioteca Parque a ação cultural está presente em quase 

todas as atividades desenvolvidas. O estudo aqui apresentado deixa evidente a 

presença constante da ação cultural, mesmo que envolta em atividades de 

animação, mas distantes da fabricação cultural. Digo isso, por que observei que há 

em algumas atividades uma leve aproximação com a animação cultural por causa 

das variações de eventos e do público a que se dirige.  Esse ativismo cultural 

exacerbado pode vir a afastar a biblioteca pública de suas reais funções: ser um 

espaço de informação e leitura que dialogue com outras expressões culturais, mas 

que estas não o sobreponham.   

        Conclui-se que, a Biblioteca Parque de Niterói é uma biblioteca pública que 

cumpre com seu papel social, corresponde às necessidades informacionais de 

quase todos que procuram seus serviços, e oferece à comunidade um serviço a 

altura do desejo dos usuários de uma biblioteca pública, no caso os niteroienses e 

todos dos municípios fluminenses.  
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