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RESUMO 

 

O seguinte estudo tem como objetivo discutir a formação do bibliotecário como agente 

cultural por meio de análises das matrizes curriculares dos cursos de Biblioteconomia das 

Universidades Federais do Rio de Janeiro e determinando, de acordo com a literatura da área, 

se estas estão suficientes para formar bibliotecários aptos a desenvolver funções de agente 

cultural em unidades de informação. Considera-se a importância da aplicação de políticas de 

ações culturais em bibliotecas e pretende-se demonstrar a necessidade de se formar um 

profissional apto a desenvolver essas ações. Este trabalho faz um breve histórico da formação 

dos cursos de Biblioteconomia do Brasil com o objetivo de compreender as raízes históricas 

por traz do nosso currículo atual. Traz também definições acerca dos conceitos de cultura e 

ação cultural e busca na literatura quais as competências necessárias a um bibliotecário para 

exercer a função de agente cultural.  Conclui que as matrizes curriculares dos cursos de 

Biblioteconomia das Universidades Federais do Rio de Janeiro não estão aptas a formar 

bibliotecários como agentes culturais e propõe pensar acerca de mudanças nesses currículos a 

partir do exemplo das matrizes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da 

Universidade de São Paulo (USP).  

 

Palavras chave:  Ação Cultural. Formação do bibliotecário. Cursos de Biblioteconomia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following study aims to discuss the formation of the librarian as a cultural agent through 

curriculum matrices analysis of librarianship courses of Federal Universities of Rio de Janeiro 

and determining, according to the literature of the area, whether or not they are sufficient to 

form librarians able to develop cultural agent on information units. It is considered the 

importance of the implementation of political application of cultural actions in libraries and is 

intended to demonstrate the need to train a professional able to develop these actions. This 

work is a brief history of the formation of the librarianship courses in Brazil in order to 

understand the historical roots behind our current curriculum. It also brings about definitions 

of the concepts of culture and cultural action and rely on literature to figure which skills are 

necessary for a librarian to exercise the cultural agent function. It concludes that the 

curriculum matrices of librarianship courses of the Federal University of Rio de Janeiro are 

not able to train librarians as cultural agents and proposes to think about changes in these 

curriculums from the example of the headquarters of the Federal University of Minas Gerais 

(UFMG) and University of São Paulo (USP). 

 

Key word: Cultural Actions. Librarian Formation. Librianship Courses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as questões contempladas no âmbito da Biblioteconomia encontram-se a 

temática de ações culturais e agentes culturais. Embora os aspectos técnicos voltados para o 

tratamento informacional e o gerenciamento de unidades de informação estejam inseridos na 

formação do bibliotecário, a temática cultural se mostrou de fundamental importância, uma 

vez que na atualidade o profissional se tornou dinamizador e agente cultural.  

Para entender a importância desse assunto no contexto da formação do bibliotecário, 

se faz necessário traçar e definir conceitos acerca do termo “ação cultural”. Segundo Flusser 

(1983), a ação cultural é como a injeção de um pensamento político numa atividade 

profissional, ou em outros termos, que ela é a síntese da interação entre moral e 

conhecimento, entre polis e logos. Portanto, a implantação eficaz de políticas e projetos de 

ações culturais em instituições como as Bibliotecas públicas demanda a atuação de 

profissionais bibliotecários dispostos a desenvolver esses tipos de ações.  

Sendo o Brasil um país onde o acesso à informação e a cultura é limitado, as 

bibliotecas acabam por ter uma visibilidade muito pequena e por apresentar uma falta de 

ações e programas culturais a imagem da biblioteca acaba ficando restrita a um local 

unicamente dedicado a guarda de documentos. De acordo com Santos (2012) a biblioteca nem 

sempre é tratada pelas autoridades de acordo com sua importância e real função, 

principalmente as bibliotecas públicas, que estão longe de alcançar o ideal segundo os 

princípios estabelecidos na declaração da UNESCO (1994) para esse exemplar de biblioteca. 

Pretende-se compreender que promover as práticas de ações socioculturais nas Bibliotecas é 

promover a instituição como um organismo de transformações culturais, formador de opinião, 

e difusor de informação e cultura.  

A principal questão que norteia este Trabalho de Conclusão de Curso é: As 

Universidades que oferecem graduação em Biblioteconomia estão formando bibliotecários 

capacitados para atuar como agente cultural, com competências suficientes para elaborar 

políticas de ações culturais eficazes voltadas para bibliotecas públicas? Sabe-se que cada 

curso e cada instituição possui um viés mais específico voltado a determinada área da 

profissão, mas o que este trabalho visa avaliar é como é feita a formação do bibliotecário 

como agente cultural.  

No âmbito da ciência da informação muito se fala a respeito da democratização da 

informação, porém pouco a respeito das práticas de ações culturais. Deve-se compreender que 
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apenas disponibilizar a informação não é o suficiente para que uma política sociocultural seja 

efetiva. A biblioteca deve encontrar meios de dinamizar seu acervo e seu espaço físico, para 

que se quebre o paradigma que a biblioteca é apenas um lugar de guarda de documentos.  

Embora os aspectos técnicos voltados para o tratamento e gestão da informação sejam 

fundamentais e de suma importância na prática bibliotecária, uma reflexão a respeito das 

questões das ações culturais no contexto das unidades de informações se tornam necessárias 

para uma formação mais completa de um bibliotecário. Para que as instituições tenham um 

espaço favorável à criação de ações culturais, é indispensável que o bibliotecário esteja 

capacitado além de ter as competências desejadas para atuar como agente e mediador cultural, 

já que é através dele que se dá a prática de ação cultural. O ambiente deve proporcionar ao 

usuário, conforto, tanto visual quanto sonoro, levando em consideração as particularidades de 

seus usuários. Aumentando assim a eficácia e a eficiência das ações implantadas pelas 

instituições.  

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo geral mostrar a importância do 

estudo e aplicação à área de ação cultural nos cursos de biblioteconomia. Para isso será 

necessário; A. Buscar na literatura referenciais teóricos, conceitos, definições e práticas 

acerca de cultura, ação social e formação curricular. B. Analisar os currículos dos cursos de 

biblioteconomia das Universidades do Rio de Janeiro para identificar como essa temática está 

inserida na formação dos alunos. C. Analisar se a forma como a temática está inserida na 

grade curricular atende ao perfil desejado.  Como objetivos específicos pretendem-se:  

• Levantar um breve histórico da formação dos cursos de Biblioteconomia no Brasil;  

• Demonstrar as competências necessárias a um bibliotecário para exercer a função de 

agente cultural; 

• Compreender as noções de Cultura e Ação Cultural. 

Para a realização desse trabalho foi estabelecida uma metodologia de caráter 

qualitativo comparativo, visando cumprir os objetivos. Para isso, primeiramente foi feito o 

levantamento das bibliografias e posterior leitura dos textos relacionados à temática deste 

trabalho. Foi feito o levantamento das Universidades Federais que ofereciam os cursos de 

Biblioteconomia e as utilizamos como recorte. Após a seleção, foi necessário adquirir os 

fluxogramas das grades curriculares bem com suas ementas, para posterior análise.   

Como se pretende analisar e comparar foram escolhidos de acordo com a avaliação do 

MEC, os cursos com melhor classificação. Dentre estes, foram selecionados os cursos da 

Universidade de São Paulo e o da Universidade Federal de Minas Gerais.   Sendo assim, 
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iremos comparar as matrizes curriculares dos cursos do Rio de Janeiro com as da USP e da 

UFMG.   

Após as analises das matrizes, foram expostas as disciplinas de Ação Cultural da USP 

e da UFMG como intuito de utiliza-las como exemplo de matriz curricular que deve ser 

seguida para a formação do bibliotecário como agente cultural.   

No segundo capitulo deste trabalho, traremos os conceitos de cultura e suas diversas 

definições, para isso, usaremos os autores Roque de Barros Laraia, José Luiz Santos, Augusto 

Veiga Neto e Coelho Neto. Sobre ação cultural trazendo os seguintes autores: Ana Maria 

Rezende Cabral e Coelho Neto. No tópico 2.3, falaremos sobre a Ação Cultural em 

bibliotecas e utilizaremos como embasamento os autores Maria Christina Barbosa Almeida 

(1987)  no artigo A ação cultural do bibliotecário: grandeza de um papel e limitações da 

prática publicado pela Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, autora Flávia 

G. M. G. Rosa e Nanci Oddone (2006) através do artigo, Políticas públicas para o livro, 

leitura e biblioteca através da revista Ciência da Informação. Terezinha Elisabeth Silva (1991) 

através do artigo publicado pelo congresso brasileiro de biblioteconomia e Documentação 

intitulado Ação cultural e biblioteca pública: algumas questões. Victor Flusser (1982) com o 

artigo O bibliotecário animador: considerações sobre sua formação pela Revista da Escola de 

Biblioteconomia. Maria da Graça Simão Gonçalves (2011), na sua dissertação de mestrado. 

Intitulada A Biblioteca Pública do Paraná como instrumento de ação cultural: atividades 

culturais e mediação da informação. 

No terceiro capitulo foi feito um breve histórico sobre a formação dos cursos de 

Biblioteconomia no Brasil. Para isso usamos Moraes, 2006, com o livro “Livros e bibliotecas 

no Brasil colonial”. Usamos um artigo da Almeida (2013), intitulado “Breve histórico da 

Biblioteconomia brasileira formação do profissional” além de Castro, 2000, com o livro 

História da biblioteconomia Brasileira. Entre outros autores para complementar e fundamentar 

a sessão.  

O quarto capitulo trata das competências do bibliotecário como agente cultural, 

trazendo novamente Castro, 2000, Valentim 2002, Silveira, 2008 e Cabral 1999. Usamos 

também o Rastelli, 2013 com “artigo a competência em informação e o bibliotecário 

mediador da leitura em biblioteca pública”.  

 Após esses capítulos, foram feitas as analises dos dados e currículos e ementas das 

Universidades e disciplinas selecionadas e realizadas as conclusões.  
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2 CULTURA E AÇÃO CULTURAL 

 

Para que possamos entender a importância da Ação Cultural é necessário fazer uma 

compreensão sobre os diversos conceitos de cultura, e a sua evolução ao longo dos anos, uma 

vez que não existe uma definição fechada sobre o que é cultura e por se tratar de um conceito 

muito amplo. Além disso, contemplaremos nessa sessão os conceitos de Ação Cultural e Ação 

Cultural em Bibliotecas.  

2.1 CULTURA  

 

Encontramos na literatura diversas definições dos mais variados pesquisadores e 

filósofos que tentaram explicar os comportamentos humanos e suas variações na tentativa de 

definir Cultura. De acordo com Laraia (1986), mesmo antes da aceitação do monogenismo, os 

homens se preocupavam com a diversidade de modos de comportamento existentes entre os 

diferentes povos. Essas preocupações com o comportamento dos homens resultaram no 

desenvolvimento dos conceitos e definições de cultura, hoje existentes. Inicialmente 

acreditava-se que, a genética definia o comportamento e a cultura da sociedade, sendo 

chamado determinismo biológico.  

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades especificas inata a 

“raças” ou outros grupos de humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos 

são mais inteligentes do que os negro; que alemães têm mais habilidades para a 

mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que norte-americanos são 

empreendedores e interesseiros; que portugueses são muito trabalhadores, 

traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os 

brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxuria 

dos portugueses.  (LARAIA, 1986, p. 17).  

 

Sendo assim, negava-se que o ser humano possuía o livre arbítrio, não acreditando na 

seleção natural e na capacidade de adaptação do indivíduo.  Quando o caos do racismo nazista 

tomou conta humanidade, a teoria relativa ao “Determinismo Biológico” foi contestada.  

  Outra doutrina existente entre os séculos XIX e XX por geógrafos consiste em 

acreditar que as diferenças culturais são dependentes do ambiente físico. Mas essa teoria 

também foi contestada, uma vez que, de acordo com Laraia (1986), essa doutrina se mostrou 

limitada quanto à extensão geográfica, uma vez que é possível ter diversas culturas em um 

mesmo ambiente.  

 Estes antecedentes proporcionaram a evolução dos conceitos, e levaram a primeira 

definição sobre o que é cultura pelo antropólogo Edward Taylor. “Tomado em seu amplo 

sentido etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
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costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade”. Essa definição foi feita no século XIX, e ainda podemos encontrar algumas 

semelhanças com as definições de hoje. 

De que acordo com a definição encontrada no Dicionário Online de Língua 

Portuguesa, cultura pode ser: 
 

Conjunto dos conhecimentos adquiridos; 2. Conjunto dos hábitos sociais e 

religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas, que caracteriza uma sociedade; 

3. Reunião das normas de comportamento, dos saberes, hábitos ou crenças que 

diferenciam um grupo de outro; 4. Expressão ou estágio evolutivo das tradições e 

valores de uma região, num período determinado.  

 

Pode ser compreendido, de acordo com Veiga Neto (2003) como um conjunto de 

hábitos uma vez que o conceito de cultura foi durante muito tempo pensado como único e 

universal. Único porque se referia àquilo que de melhor havia sido produzido; universal 

porque se referia à humanidade, um conceito totalizante, sem exterioridade. Já Favero (1983), 

define cultura como;  

Tudo o que o homem acrescenta à natureza; tudo o que não está inscrito no 

determinismo da natureza e que aí é incluído pela ação humana. Distingue-se na 

cultura os seus produtos: instrumentos, linguagem, ciência, a vida em sociedade; e 

os modos de agir e pensar comuns a uma determinada sociedade, que tornam 

possível a essa sociedade a criação da cultura. (FAVERO 1983 apud CABRAL, 

1999) 

 

Santos em (2006) diz que podemos compreender cultura dividindo a mesma em duas 

concepções básicas. A primeira concepção, de acordo com o autor,  

Preocupa-se com todos os aspectos de uma realidade social. “Assim, cultura diz 

respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação" ou 

então de grupos no interior de uma sociedade. Podemos assim falar na cultura 

francesa ou na cultura xavante. Do mesmo modo falamos na cultura camponesa ou 

então na cultura dos antigos astecas. Nesses casos, cultura refere-se a realidades 

sociais bem distintas. (SANTOS, 2006, p.24) 

 

Essa primeira concepção é mais usada quando nos referimos a povos cuja realidade 

social seja diferente da nossa com os quais partilhamos de poucas características em comum, 

seja na organização da sociedade, na forma de produzir o necessário para a sobrevivência ou 

nas maneiras de ver o mundo. (SANTOS, 2006, p. 24) 

Já a segunda concepção, de acordo com Santos, é relacionada de forma mais específica 

com o conhecimento, ideias, crenças sem pensar na sociedade à qual se referem. Também 

contempla a cultura alternativa, uma cultura relacionada a tendências dentro de temas como 

ecologia, a alimentação, o corpo, as relações pessoais e a espiritualidade. Santos também 

conclui que a atividade de se tentar compreender e conceituar a cultura pode acabar trazendo a 

ideia de que cultura seja algo finalizado, parado. Sendo as humanas dinâmicas, a principal 
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vantagem de estudá-las é por contribuírem para o entendimento dos processos de 

transformação por que passam as sociedades contemporâneas. 

Sendo assim podemos entender que a definição de cultura, apesar de não ter um 

conceito concreto, engloba toda expressão e ações de um indivíduo ou sociedade, hábitos, 

comportamento, leis, costumes, aprendizados e relações de interação de pessoas, crenças, 

religião e vários outros atos dos seres humanos.  

2.2 AÇÃO CULTURAL 

  

Ação cultural é um campo de atuação onde o agente cultural cria, organiza e faz a 

gestão de atividades com âmbito cultural e artístico com o intuito de incentivar a criatividade 

do usuário da unidade de informação. De acordo com Coelho Neto (1988) um processo de 

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

pessoas inventem seus próprios fins e se tornem assim, sujeitos da cultura, não seus objetos.  

Coelho (1997) atribui o conceito de ação cultural para as 4 fases da produção cultural 

(produção, distribuição, troca e uso). A ação cultural de produção é voltada para a geração de 

obras de cultura e arte para o público profissional ou amador. A ação cultural de distribuição 

visa criar medidas para que as obras de cultura e arte sejam expostas em pontos públicos de 

exibição como cinemas, teatros, galerias, museus, etc. A Ação cultural de troca tem como 

objetivo “promover o acesso físico a uma obra de cultura ou arte por parte do público, de 

modo particular mediante o financiamento, no todo ou em parte, do preço da obra (preço de 

um livro, por exemplo) ou do ingresso que a ela dá acesso (ingresso para teatro, cinema, etc.)” 

(COELHO, 1997, p. 31). Já a ação cultural de uso “procura promover o pleno desfrute de uma 

determinada obra, o q envolve o entendimento de seus aspectos formais, de conteúdo, sociais 

e outros; para tanto, recorre à elaboração de catálogos, programas de apresentação de um 

espetáculo ou filme, palestras, cursos, seminários, debates, etc.”. (COELHO, 1997, p. 32) 

Cabral (1999) define os termos “ação cultural”, “fabricação cultural” e “animação 

cultural”, que são usados muitas vezes de forma indistinta. De acordo com COELHO NETO 

(1988 apud CABRAL, 1999) “fabricação cultural” é definida como: 

 um processo com princípio, meio e fim pré-determinados e com etapas planejadas, 

que visa ter como produto um objeto. Nele, o agente cultural é o sujeito do processo 

e determina todas as ações, não havendo espaço de criação para os sujeitos 

envolvidos. O que a diferencia da ação cultural é o papel do agente já que nesta, o 

agente apenas tem papel de alavancar a ação, dar partida ao processo.  Já a animação 

cultural “esta não passa de uma atividade com finalidades de divertir o público e 

promover formas alienantes de lazer. Nela o agente é o sujeito que cria, conduz e é o 

ator principal de todo o processo, tratando-se, pois, do oposto da ação cultural” 

(CABRAL, 1999, p.40).  
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De acordo com Coelho (2001), animação cultural é uma expressão inadequada, 

viciada, que revela desde logo sua ideologia: o agente cultural é, aqui, um animador, é dele 

que parte a ação - nessa terminologia teológica, ele é o criador. É ele o sujeito, o grande 

sujeito. Os outros são meros objetos nos quais, como na lenda clássica, ele sopra a alma, 

anima. Ao contrário da Fabricação cultural, a animação “não visa necessariamente à produção 

de um objeto de cultura, nem tem por meta a transmissão de um conhecimento ou técnica 

específico; tampouco pretende, obrigatoriamente, formar uma opinião cultural, estética ou 

ideológica”. Diferente da ação cultural, “não se caracteriza pela criação das condições a partir 

das quais seus receptores possam inventar seus próprios fins, tornando-se sujeitos da ação” 

(COELHO, 1997, p. 43).  

Dentro desses três conceitos, o de ação cultural se destaca, pois, 

na “ação cultural” o agente prepara as condições e fornece os recursos que 

propiciem o desenrolar e o avanço da produção cultural, deixando que os membros 

dos grupos exerçam o papel de sujeitos do processo de criação. Nela o indivíduo é o 

CRIADOR, e tem autonomia para escolher com ampla liberdade os meios e técnicas 

que prefere utilizar no ato criativo. (CABRAL, 1999, p. 40). 

 

Ou seja, a importância da ação cultural, se dá pela inserção e compartilhamento de 

culturas no individuo. Fazendo com que o mesmo interaja com as mais variadas formas de 

artes e movimentos artísticos.  

2.3 AÇÃO CULTURAL EM BIBLIOTECAS 

 

A prática da ação cultural bibliotecária se da a partir da necessidade de resgatar a 

imagem da biblioteca á tirando do estereótipo de um ambiente exclusivamente dedicado à 

leitura, sério e silencioso. De acordo com Almeida (1987) o conceito surgiu primeiro dentro 

do âmbito de bibliotecas públicas e principalmente nas infanto-juvenis – unidades 

informacionais que tem a necessidade de desenvolver atividades ligadas às áreas de leitura e 

artes.   

A utilização de ações culturais relacionadas a artes, pintura, música teatro serviriam 

como uma ponte de acesso à leitura além de transformar o espaço da biblioteca em um lugar 

de troca de experiências e transforma-la em um centro de convivência e espaço cultural. 

Segundo Rosa (2009) a importância da prática da ação cultural nas unidades de informação, 

explica-se pela contribuição educativa que a mesma produz e seu caráter transformador na 

realidade social, onde os indivíduos tornam-se sujeitos da cultura e possibilitam a criação de 

novos conhecimentos.  

A biblioteca desempenha um papel de espaço cultural porque possibilita a realização 

de atividades relacionadas à cultura como exposições, ou encontro com escritores de 

sua localidade, com o intuito de poder disponibilizar aos seus usuários e a sua 
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comunidade o acesso à tradição cultural, visando resgatar todo o contexto da 

memória local como a conscientização do resgate dessa cultura. (SILVA; SANTOS, 

2014, p. 8) 

 

Sendo assim, a ação cultural sempre estará vincula a localidade onde a biblioteca está 

inserida e a os potenciais frequentadores, bem como os frequentadores mais assíduos. 

Segundo Flusser (1983), para que uma biblioteca possa vir a ser uma biblioteca-ação cultural 

“é necessário que ela se volte para o não público. (...) É, portanto necessário romper com o 

isolamento do não público”. Ou seja, é indispensável que a biblioteca dialogue com aqueles 

que não têm conhecimento da mesma. É imprescindível dar voz (espaço) para aquele que o 

autor chama de não público. Transformando a estrutura da biblioteca tradicional que 

armazena cultura para consumo, para a biblioteca que vai incentivar a criação de cultura.  

a ação cultural não é a solução para os problemas da biblioteca, mas pode ser um 

dos fatores de adensamento da relação entre o público e a equipe de mediadores, 

uma prática que venha a dar sentido e coerência às atividades culturais promovidas 

dentro e fora do espaço da biblioteca pública. (GONÇALVES, 2011, p. 38)  

 

Desta forma, a ação cultural não vem para acabar com os problemas das bibliotecas, 

mas sim aproximar, cultura do seu público e do seu não público. Transformar a forma como 

se consome cultura, do tradicional para inovação, atingindo a um público maior. O 

bibliotecário deve estar preparado para ser o mediador e agente cultural, para cumprir com 

excelência essa tarefa.    
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3 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA 

NO BRASIL 

 

Nesta sessão iremos apresentar um breve histórico da formação do curso de 

Biblioteconomia no Brasil com o objetivo de compreender a imagem histórica atrelada ao 

profissional além de identificar melhor as origens da formação da profissão possibilitando um 

entendimento maior acerca dos reflexos dos primeiros currículos dos cursos sobre os 

currículos atuais.   

  O atraso do surgimento das bibliotecas está atrelado à história social do Brasil. 

Quando os jesuítas chegam ao Brasil, por volta de 1549, trazem com sigo os primeiros livros, 

iniciando assim o processo de inclusão da cultural da metrópole Portugal.  

Essa data marca, de fato, o começo da vida administrativa, econômica, política, 

militar, espiritual e social do Brasil. Só começamos a engatinhar pelo caminho da 

cultura depois do estabelecimento dos conventos dos jesuítas, franciscanos, 

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

após sua chegada abrem colégios na Bahia e em outras capitais. A instrução e os 

livros estavam nos conventos [...] é a Idade Média brasileira. (Moraes, 2006, p. 4) 

 

No final do sec. VXI. Os jesuítas, por questões politicas, foram obrigados a 

interromperem seus trabalhos e saírem do Brasil, segundo registros históricos, esse fato se deu 

em 1759. Em 1808, quase 50 anos depois, a Família Real, vem para o Brasil, e traz consigo a 

parte do seu acervo
1
.   

A 29 de outubro de 1810, decreto do Príncipe Regente determina que no lugar que 

serviu de catacumba aos religiosos do Carmo se erija e acomode a Real Biblioteca e 

instrumentos de física e matemática, fazendo-se à custa da Fazenda Real toda a 

despesa conducente ao arranjo e manutenção do referido estabelecimento. A data de 

29 de outubro de 1810 é considerada oficialmente como a da fundação da Real 

Biblioteca que, no entanto, só foi franqueada ao público em 1814. (Fundação  

Biblioteca Nacional , 2006) 

 

Com a criação dos gabinetes de leitura e da Biblioteca Nacional, a Biblioteconomia 

passou a ser vista como ciência no território brasileiro. Logo, se fez necessária a criação de 

instituições de ensino capacitadas a formar profissionais responsáveis pela administração 

dessas instituições.  

O primeiro curso de Biblioteconomia no Brasil foi oficializado pelo então diretor da 

Biblioteca Nacional Manuel Cícero Peregrino da Silva a partir do decreto n. 8.835 de 1911 foi 

                                                 
1
 O acervo trazido para o Brasil, de sessenta mil peças, entre livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e 

medalhas, foi inicialmente acomodado numa das salas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na Rua Direita, 

hoje Rua Primeiro de Março. [...] A origem remontava às coleções de livros de D. João I e de seu filho D. 

Duarte, e que foi consumida pelo incêndio que se seguiu ao terremoto de Lisboa de 1º de novembro de 1755. 

(FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2006). 
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oferecido pela Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, com aulas iniciadas apenas em 1915. 

Sua grade era espelhada na École de Chartes, primeira escola de Biblioteconomia do mundo, 

criada em Paris em 1821, com forte característica humanística e voltada para os funcionários 

daquela biblioteca (ALMEIDA, 2013). Apesar do enfoque humanístico e social do curso, para 

Souza (1990, p. 34) este curso não tinha por finalidade transformar a sociedade, mas somente 

consolidar um projeto da elite dominante e, o mais possível, consolidar a Biblioteca Nacional 

em condições comparáveis àquelas mais importantes da Europa. De acordo com Silveira 

(2008), os bibliotecários formados pela Biblioteca Nacional deveriam dominar vários 

idiomas, principalmente o idioma materno, bem como conhecimentos sobre Artes, Ciências e 

Letras que os tornassem aptos a participarem ativamente da formação do quadro intelectual, 

sócio histórico e cultural brasileiro. Por questões orçamentárias, o curso foi extinto em 06 de 

setembro de 1922, vindo a ser reaberto, anos depois com diversas alterações curriculares e a 

realização em dois anos (SOUZA, 1990, p. 34).  

Na década de 40 o currículo do curso passou por amplas reformas em seu conteúdo e 

foi implantado o modelo pragmático americano, iniciando assim, de acordo com Castro 

(2000), a predominância dos aspectos técnicos em detrimento dos de natureza humanista. 

Com a americanização do país e as exigências do mercado de trabalho a Biblioteca Nacional 

em 1944 modificou seu currículo com o acréscimo de disciplinas técnicas tais como: 

Catalogação, Classificação, Bibliografia e Referência (CASTRO, 2000 apud ALMEIDA, 

2013) além de passar a direcionar seu ensino para funcionários de outras bibliotecas e não 

somente para funcionários internos da Biblioteca Nacional.  

O segundo curso de Biblioteconomia do Brasil foi ao Mackenzie College em São 

Paulo em 1929. Com aspecto mais voltado para a área técnica seguindo o exemplo do curso 

da Biblioteconomia da Columbia University, era voltado para funcionários da biblioteca, 

professores e bibliotecários. Entretanto, segundo Souza (1990, p. 43) sua estrutura voltada 

para aspectos técnicos foi uma transição necessária para um novo modelo de Curso de 

Biblioteconomia, que ainda não se consolidara com a reabertura do Curso Nacional, a partir 

de 1931. 

As escolas de Biblioteconomia do Rio de Janeiro e São Paulo tinham diferentes 

enfoques em suas matrizes curriculares. A discussão acerca da formação do bibliotecário na 

vertente técnica ou humanista se deu desde a instalação dos cursos de Biblioteconomia em 

São Paulo. Na ocasião, os bibliotecários franceses já vinham criticando essa mudança 

tecnicista nos cursos. Porém, na época, os bibliotecários conservadores defendiam a vertente 

humanista, pois ela representava a biblioteca como guardiã do saber. Já a vertente técnica, 
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pregava por uma biblioteca de livre acesso e democrática. No Brasil, o modelo adotado foi 

criticado, pois ele não representava os bibliotecários que desejavam implantar o modelo de 

biblioteca “animada”.  

Figura 6 Disciplinas escolares: Rio de Janeiro (BN) e São Paulo. 

 

Fonte: e: CASTRO, 2000, p. 105. 

A primeira escola (Rio de Janeiro) mantinha suas raízes humanísticas enquanto a 

segunda (São Paulo) era basicamente técnica. De tal forma, que os bibliotecários formados 

por uma determinada escola passavam a defender a abordagem tecnicista ou humanística de 

acordo com a escola de formação. (ALMEIDA, 2013.) 

Essas diferenças exacerbadas, como se pode ver no quadro acima, duram até o ano de 

1944, quando a o Rio de Janeiro, inclui as abordagens tecnicistas em seu currículo. Porém, 

Castro (2000), acredita que existe grande probabilidade que a prática do ensino 

biblioteconômico, tenha permanecido com algumas diferenças. 

Para regulamentar a profissão e a formação do bibliotecário criou-se em 1938 a 

Associação Paulista de Bibliotecários; em 1957 a Federação Brasileira de Associações de 

Bibliotecários que atualmente chama-se Federação Brasileira de Associações de 
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Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições e em 1967 a Associação Brasileira de 

Educação em Ciência da Informação.   

 Na década de 60, a Biblioteconomia obteve status de profissão de superior no Brasil, 

graças aos esforços de um grupo de bibliotecárias lideradas por Laura Russo. No mesmo ano 

foi criado o currículo mínimo para os cursos, padronizando as disciplinas aplicadas nas 

escolas de Biblioteconomia.  

 Este currículo causou de acordo com Santos (1998) uma grande insatisfação por parte 

dos profissionais da área. Em 1982 os membros da Associação Brasileira de Ensino de 

Biblioteconomia e Documentação (ABEBD) conseguiram a publicação da Resolução N. 

08/82 do Conselho Federal de Educação que: “Fixa os Mínimos de Conteúdo e Duração do 

Curso de Biblioteconomia.” Criando assim um novo currículo. O novo currículo teve como 

proposito, trazer a multidisciplinariedade, preocupar-se com a organização dos documentos e 

também, com o tratamento da informação, destacando o usuário dos serviços e unidades de 

informação como eixo central. (SANTOS, 1998, p. 5).Conforme mostra o quadro abaixo.  

Figura 7 - I e II Currículos Mínimos de Biblioteconomia. 

 

1º Currículo Mínimo 

 

2º Currículo Mínimo 

1962 1982 

História do livro e das bibliotecas 

História da Literatura 

História da Arte 

Introdução aos Estudos Históricos e 

Sociais 

Evolução do Pensamento Filosófico e 

Cientifico 

Organização e Administração de 

Bibliotecas 

Catalogação e Classificação 

Bibliografia e Referencia 

Documentação 

Paleografia 

Comunicação 

Aspectos Sociais, Políticos e Econômicos do 

Brasil Contemporâneo 

História da Cultura 

Lógica 

Língua e Literatura Portuguesa 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Informação aplicada à Biblioteconomia 

Formação e Desenvolvimento de Coleções 

Controle Bibliográfico dos Registros do 

Conhecimento 

Disseminação da Informação 

Fonte: VALENTIM (2002, p. 14) 

 

Mesmo com a introdução do novo currículo, as escolas ainda estavam apresentavam 

descontentamentos em relação a quantitativo de disciplinas e os cunhos humanísticos ou 

tecnicistas, que predominavam em demasia dentro das salas de aula, mas não existia mais a 

divisão, pois naquele momento, as matérias mínimas obrigatórias eram mistas.  

Na década de 90, a lei Lei 9.394/1996 traz mudanças na educação, no que tange as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao conceder autonomia as Universidades para criar, 
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organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior; fixar os 

currículos dos seus cursos e programas, observando as diretrizes gerais pertinentes e também 

estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades 

de extensão entre outras atribuições. (BRASIL, 1996). 

Após a proposta do Conselho Nacional de Educação/Câmara Superior de Educação, 

em 2001 (CNE/CES492/2001) foram estabelecidas Diretrizes Curriculares Nacionais 

específicas para o ensino de Biblioteconomia. Esse documento trás as definições do perfil dos 

formandos da área enumera as competências e habilidades necessárias para o egresso 

direcionando o conteúdo curricular. Ainda estabelece a importância dos estágios, atividades 

complementares, avaliações institucionais e a estrutura do curso.  Além de e explicitar que a 

formação deve proporcionar ao aluno 

 [...] o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades e o domínio 

dos conteúdos da Biblioteconomia. Além de preparados para enfrentar com 

proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, produzir e 

difundir conhecimentos, refletir criticamente sobre a realidade que os envolve buscar 

aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta [...] (BRASIL, 2001) 

 

Atualmente, os cursos superiores em Biblioteconomia já possuem características 

interdisciplinares e adequadas a realidade das regiões que estão inseridos. Porém em relação a 

as matrizes curriculares dos cursos de Biblioteconomia, ainda podemos ver um maior enfoque 

nas disciplinas de caráter tecnicista enquanto as disciplinas de visão humanísticas, no que 

tange as a prática da ação cultural bibliotecária ainda possuem pouco ou nenhum espaço nas 

matrizes curriculares.  
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4 O BIBLIOTECÁRIO COMO AGENTE CULTURAL 

 

Nesta sessão falaremos sobre as competências necessárias para um bibliotecário 

exercer seu papel como agente cultural, além da importância do mesmo para o 

desenvolvimento de políticas de ações culturais em Unidades Informacionais.  

Ao olharmos a história da biblioteca, identificamos que o bibliotecário possuía o papel 

de guardião do saber. Esta imagem foi construída grande parte pelos bibliotecários conhecidos 

pela história que eram sempre extremamente sábios, com uma formação erudita e geralmente 

filósofos, cientistas, religiosos.  

Aliando-se à aura lúgubre e misteriosa que por longa data caracterizou as 

bibliotecas, a figura do bibliotecário se edificou na história como aquele que protege 

os livros da usura do tempo, das intempéries da natureza e da loucura dos homens. 

(SILVEIRA, 2008, p. 87). 

 

Sendo o livro algo escasso, caro, raro e destinado apenas a intelectuais e nobres da 

época, o bibliotecário construiu a imagem de guardião, proprietário do saber. As políticas de 

ação cultural visam, entre outros fatores, desconstruir a imagem da biblioteca e do 

bibliotecário como algo inalcançável, de difícil acesso. O bibliotecário exercendo a função de 

agente cultural deve desconstruir a imagem e a ideia de que a biblioteca é um lugar enfadonho 

e monótono e mais do que provar o contrário, deve-se de fato tornar o local em um lugar 

inovador, de troca de experiências. Além disso, desconstruir a própria imagem do 

bibliotecário como “guardião do saber” e adapta-la para disseminador do saber, gestor de 

atividades artísticas e culturais. De Alexandria ao início do século XX a atividade dos 

bibliotecários se caracterizou pelo silêncio, pela solidão, pelas ardilosas práticas de 

organização do conhecimento, pelo o amor ao livro e a leitura e pelo o imenso respeito á 

memória dos homens e seus símbolos culturais. (SILVEIRA, 2008, p. 87).  

Em seu Dicionário Crítico de Políticas Culturais, Coelho Neto (1997, p. 41) define o 

agente cultural como  

aquele que, sem ser necessariamente um produtor cultural ele mesmo, envolve-se 

com a administração das artes e da cultura, criando as condições para que outros 

criem ou inventem seus próprios fins culturais. Atua, mais frequentemente embora 

não exclusivamente, na área da difusão, portanto mais junto ao público do que do 

produtor cultural. Organiza exposições, mostras e palestras, prepara catálogos e 

folhetos, realiza pesquisas de tendências, estimula indivíduos e grupos para a auto-

expressão, faz enfim a ponte entre a produção cultural e seus possíveis públicos.  

 

O agente cultural exerce na unidade de informação a função mediar, de forma 

imparcial, a cultura para os usuários. Não se espera do agente cultural bibliotecário que seja 

uma pessoa com várias especializações, habilidades e qualidades excepcionais; o que se 
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requer é um profissional versátil e com uma visão abrangente de cultura, alguém que tenha 

uma aguda consciência dos valores culturais e, sobretudo, um compromisso social com a 

profissão. (CABRAL, 1999, p. 43).  Para Coelho Neto (1986, p.115) , o responsável pela ação 

cultural na instituição precisa: 

primeiro, saber como fazer para que pessoas atuem criativamente em grupo(...)essa 

pessoa precisa ter uma noção do que está em jogo socialmente, antropologicamente, 

quando se intervém culturalmente num grupo, numa comunidade(...)deve saber o 

que as pessoas em princípio procuram quando fazem teatro ou dançam, como se 

organiza uma linguagem artística ou como se dá a abordagem do mundo através de 

um código artístico(...)Essa pessoa não precisa necessariamente dominar uma 

técnica particular (direção teatral, pintura, cinema, culinária), mas deve pelo menos 

conhecer os pressupostos teóricos de uma dessas linguagens (1986, p.115) 

 

É necessário atentar que o agente cultural também deve ser considerado um 

profissional da informação. A literatura escassa na área e a falta de enfoque em ação cultural 

nos cursos de Biblioteconomia possivelmente são os principais fatores para a falta de interesse 

do bibliotecário pela área. O agente cultural deve apresentar um perfil dinâmico, proativo e 

com amplo conhecimento político, social e cultural para exercer com destreza seu papel.  Para 

que isso ocorra, se faz essencial primeiramente um maior enfoque em torno do conceito “ação 

cultural” dentro dos cursos de Biblioteconomia. Um bibliotecário uma vez formado com 

amplas visões acerca de fatores políticos e socioculturais poderá designar melhor seu papel de 

agente cultural. Apostar na formação com ênfase também nas questões que se relacionam com 

a cultura geral é fundamental para o equilíbrio das propostas curriculares, diante do processo 

de formação do bibliotecário como mediador de leitura (Rastelli, 2013, p. 165). De acordo 

com Becker e Grosch( 2013) apud Rastelli (2008) a função do bibliotecário está, ainda, muito 

regrada por conceitos de organização e administração de centros de informação, pouco 

expondo sua função educativa no sentido de auxiliar a comunidade de usuários na utilização 

correta das fontes de informação, de incentivar o estudante ou pesquisador a ler e frequentar a 

biblioteca e, principalmente, de desenvolver o gosto pela leitura. 

O agente cultural deverá compreender que deve executar seu papel sem interferências 

no ambiente cultural do usuário. “Define-se a ação cultural como o processo de criação ou 

organização das condições necessárias para que as pessoas e grupos inventem seus próprios 

fins no universo da cultura”. (COELHO, 1997, p. 32). Sendo assim, o bibliotecário como 

agente cultural não pode interferir e impor suas próprias vivências culturais no processo de 

criação cultural dos usuários da unidade informação.  

Os Cursos de Biblioteconomia precisam estar atentos para a formação que está 

sendo dada aos profissionais bibliotecários. Se por um lado é dada ênfase as novas 

tecnologias da informação que estão a disposição para resolver os problemas de 

armazenamento e transferência de conhecimentos, de outro também é necessário 
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manter o aspecto social e cultural da profissão, ou seja, o bibliotecário como agente 

cultural. (HILLESHEIM ,2001, p. 29) 

 

 Ou seja, com a evolução da tecnologia e as eminentes necessidades informacionais da 

sociedade, os cursos de Biblioteconomia tem se preocupado cada vez mais em formar 

profissionais técnicos, com uma formação voltada à disseminação, organização e recuperação 

da informação mas não deve-se deixar de lado o papel social da profissão.    

Além de uma formação em nível de graduação se faz indispensável para o profissional 

bibliotecário, de acordo com Fonseca (2007) a pós-graduação.  Fonseca (2007) diz que 

Gilberto Freyre detestava o título de mestre, pois se considerava um eterno aprendiz e que 

todos os campos do saber exigem uma formação permanente. Ou seja, o bibliotecário agente 

cultural, mesmo formado e pós-graduado, deve continuar sempre se atualizando acerca de 

novas políticas de ação cultural, tomando conhecimento de novas visões com o objetivo de 

atualizar e enriquecer seu campo de atuação.  
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5 METODOLOGIA 

 

Para a realização desse trabalho foi estabelecida uma metodologia de caráter qualitativo 

comparativo, visando cumprir os objetivos desse trabalho. Para isso primeiramente, foi feito o 

levantamento das bibliografias e posterior leitura dos textos relacionados à temática deste 

trabalho. Foi feita o levantamento das universidades que possuíam os cursos de 

biblioteconomia e ao total encontramos quatro, Universidade Federal Fluminense, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro e a 

Universidade Santa Úrsula. Após a seleção, foi necessário adquirir os fluxogramas das grades 

curriculares bem com suas ementas, para posterior análise.   

Como se pretende analisar e comparar foi escolhido de acordo com a avaliação do 

MEC, o curso com a melhor avaliação do curso de biblioteconomia do Brasil, resultando na 

escolha do curso da USP.  Sendo assim, iremos comparar as matrizes curriculares, dos cursos 

do Rio de Janeiro com as da USP.  

Após as analises, das matrizes, fazendo o cruzamento com a grade da USP, foi feia uma 

proposta de modificação da grade, a fim de atender a todo o conteúdo da temática central 

desse trabalho.  

5.1 METODO QUANTITATIVO COMPARATIVO.  

 

A pesquisa qualitativa, segundo DALFOVO; LANA; SILVEIRA,. (2008, p.9) “é aquela 

que trabalha predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo 

pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as conclusões neles baseadas 

representam um papel menor na análise”. Para Minayo, 2007. p. 21  

Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte a realidade social, pois o ser 

humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes.  

 Sendo assim, trabalhar qualitativamente, traz para a pesquisa e para o pesquisador, 

uma análise mais exploratória e subjetiva, auxiliando na interpretação dos significados da 

realidade estudada. 

O método comparativo visa descobri a relação entre as variáveis, a fim de traçar as 

forças e as fraquezas, bem como identificar peculiaridades ou linearidades dos objetos 
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estudados.  Segundo, Schneider; Schimitt. 1998. P.49. “O uso da comparação, enquanto 

perspectiva de análise do social possui uma série de implicações situadas no plano 

epistemológico, remetendo a u m debate acerca dos próprios fundamentos da construção do 

conhecimento em ciências sociais.”  

Para Gil (1989, p. 35), é valido, pois investiga o indivíduo. Divisões sociais, os feitos 

naturais ou fatos, buscando a semelhança, igualdade ou diferenças, entre o objeto estudado.  

Apesar de em muitos casos, este método, ser visto como algo superficial, se combinado com 

um rigoroso controle, seus resultados podem proporcionar, um alcance alto de generalizações 

e divisões para posterior aprofundamento.  

Sendo assim, a combinação dos métodos qualitativos e de comparação, para este 

trabalho, tende a  identificar os pontos semelhantes, fortes e fracos das matrizes curriculares 

dos cursos de Biblioteconomia e Documentação das Universidades federais do Rio de Janeiro, 

no que tange a disciplina de ação cultural em detrimento da matriz curricular do curso 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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6 ANÁLISE DOS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA  

 

Nessa sessão, buscamos fazer uma breve análise das matrizes curriculares dos cursos de 

Biblioteconomia oferecidos pelas universidades federais do estado do Rio de Janeiro e a partir 

dessa etapa demonstrar o espaço ocupado por disciplinas relativas a área de atuação do 

bibliotecário como agente cultural e da biblioteca como espaço cultural, além de sugerir 

exemplos de matrizes curriculares.  

Figura 8 -Fluxograma UFRJ 

 
Fonte: Site institucional UFRJ. http://www.facc.ufrj.br/joomla/images/docs/Fluxograma_CBG.pdf 
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Figura 9 - Fluxograma UNIRIO 

 
Fonte: Site institucional UNIRIO. http://www2.unirio.br/unirio/cchs/eb/copy2_of__APNDICE 
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Figura 10 - Fluxograma UFF 

 
Fonte: Blog BiblioUFF.  
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Dentre as 49 disciplinas obrigatórias do currículo do curso de Biblioteconomia e 

Gestão de Unidades de informação da UFRJ, apenas uma engloba o assunto de ação cultural, 

o que corresponde a apenas 2,04% do curso. A disciplina de Extensão cultural em Unidades 

de Informação cuja ementa engloba Conceitos de Cultura: gênese do conceito, sua 

historicidade e a construção da cientificidade do conceito, cultura e formações identitárias, 

hierarquias sociais e hierarquias culturais, relações entre cultura e identidade, usos sociais do 

conceito de cultura, cultura e símbolos, a indústria cultural e a identidade cultural, cultura da 

convergência, produção cultural, ação cultural, marketing cultural, leis de Incentivo à cultura, 

mercado cultural e cidadania empresarial: desenvolvimento de projetos para captação e gestão 

de recursos. A metodologia da disciplina consiste em aulas presenciais expositivas com leitura 

e discussão de textos indicados pelo professor e filmes relacionados a temática proposta. Os 

objetivos da disciplina são:  

- Desenvolver análises críticas para a construção de uma base conceitual de Cultura; 

- Identificar as manifestações culturais como base para entendimento dos aspectos sociais, 

políticos e econômicos característicos das sociedades nos diversos períodos históricos; 

- Identificar a importância da cultura na estruturação de identidades locais, característica 

marcante do atual período histórico em que vivemos; 

- Analisar aspectos de formação da sociedade brasileira a partir de padrões/hierarquias 

culturais. 

- Ampliar a formação do bibliotecário-gestor de unidades de informação, sobretudo no 

que tange ao desenvolvimento de projetos culturais. 

O curso da Universidade Federal Fluminense possui 40 disciplinas obrigatórias e entre 

elas, apenas uma é sobre ação cultural. Essa disciplina corresponde a apenas 2,5% do curso. A 

ementa da disciplina de Ação Cultural em Unidades de Informação engloba a dimensão 

cultural das estruturas e serviços de informação; modalidades de ação cultural e seus atores; 

políticas culturais; estado e Cultura; bens culturais e a construção de uso de espaços de 

circulação. Os objetivos da disciplina são que ao final do curso o aluno seja capaz de: 

- debater os conceitos de cultura e ação cultural, reconhecendo seus atores 

- reconhecer a dimensão cultural das estruturas e serviços de informação 

- identificar modalidades, atores, políticas e bens culturais  

 A UNIRIO não oferece em sua matriz curriculares disciplinas voltadas à questão cultural 

no âmbito de unidades de informação.  
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Dito isso, concluímos que o ensino da Biblioteconomia nas principais instituições do Rio 

de Janeiro, ainda reflete o caráter tecnicista herdado com americanização do país nos 

primórdios da história do ensino desta área. 

6.1 EXEMPLOS DE DISCIPLINAS PARA A FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO 

COMO AGENTE CULTURAL  

 

Avaliando as matrizes curriculares do curso de Biblioteconomia das três Universidades 

Federais que oferecem  o curso no estado do Rio de Janeiro, podemos ter uma clara noção de 

que, apesar de cada curso possuir um viés específico, as disciplinas que fomentam a formação 

do bibliotecário como agente cultural são minoria nos currículos.  

O currículo do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais conta 

com três disciplinas cujo conteúdo compreende cultura, multiculturalismo, unidades 

informacionais como espaços culturais e diversos outros tópicos e que seriam pertinentes para 

a formação do bibliotecário como agente cultural. São estas:  

 Cultura e informação (1º período) - Inter-relações e dimensões material e simbólica. 

Cultura local e global e a questão do multiculturalismo. O real e o virtual na cultura: 

territorialidade e identidade. Cultura e produção social do conhecimento. Informação, 

democracia e cidadania. Governo eletrônico e inclusão digital. Bibliotecas, arquivos e 

museus como espaços educacionais e culturais. 

 Memória e patrimônio cultural (4º Período) - Conceitos. Inter-relações entre memória 

e patrimônio cultural. Políticas públicas, organizacionais e comunitárias. Preservação 

e memória. Difusão da informação. Atividades educacionais e culturais nas unidades 

de informação. 

 Leitura e formação do leitor (5º período) - Aspectos teóricos. Ação social e leitura: da 

Idade Média à atualidade. As interfaces da leitura com outros campos do 

conhecimento. Papel do profissional da informação no processo de formar e motivar 

leitores. Políticas e ações de incentivo à leitura em diferentes suportes. 

 

A Universidade de São Paulo (USP) oferece quatro disciplinas obrigatórias voltadas para 

cultura e ação cultural.  São estas: 

 

 História da Cultura e da Comunicação I (1º período) – A disciplina tem como objetivo 

conduzir o estudante a meditar sobre a herança cultural do qual é portador sobre o 

universo em que vive. Para o comunicador é importante conhecer a evolução dos 



34 

 

Meios de Comunicação e a íntima dependência com a evolução da própria cultura. 

Partindo de múltiplas concepções de mundo e de um constante diálogo entre as 

concepções teóricas, de um lado, e a prática, de outro, o curso visa introduzir, discutir 

e refletir os conceitos de cultura e comunicação. Não se busca traçar um panorama 

histórico propriamente "evolutivo" ou transmitir um saber "enciclopédico", mas, 

partindo-se de um caleidoscópio de temas a serem desenvolvidos e discutidos, 

procura-se criar uma base a fim de que os alunos possam estabelecer suas próprias 

conexões entre as mais variadas áreas (arte, estética, antropologia, sociologia, história, 

filosofia etc.), incentivando não somente a assimilação de conhecimento, mas, 

sobretudo, sua produção.  

 História da Cultura e da Comunicação II (2º período) - Partindo de múltiplas 

concepções de mundo e de um constante diálogo entre as concepções teóricas, de um 

lado, e a prática, de outro, o curso visa introduzir, discutir e refletir os conceitos de 

cultura e comunicação. Não se busca traçar um panorama histórico propriamente 

"evolutivo" ou transmitir um saber "enciclopédico", mas, partindo-se de um 

caleidoscópio de temas a serem desenvolvidos e discutidos, procura-se criar uma base 

a fim de que os alunos possam estabelecer suas próprias conexões entre as mais 

variadas áreas (arte, estética, antropologia, sociologia, história, filosofia etc.), 

incentivando não somente a assimilação de conhecimento, mas, sobretudo, sua 

produção. 

 Biblioteca, Informação e Sociedade (3º período)- A disciplina tem como objetivo 

apresentar aos discentes o conceito de “Informação” e suas várias fases e faces, 

notadamente no ambiente brasileiro dos séculos XX e XXI. Analisar o papel das 

bibliotecas enquanto instituições articuladas a determinados organismos públicos. 

Desenvolver a capacidade de análise crítica de políticas públicas para a informação, 

cultura e desenvolvimento científico. Conhecer e avaliar os possíveis caminhos da 

Informação pós-internet. Oferecer aos estudantes ferramentas conceituais para o 

entendimento e avaliação das perspectivas profissionais. O programa da disciplina 

inclui o estudo das interfaces entre cultura, sociedade, informação, conhecimento e 

tecnologia, bem como do papel do Estado e da atuação da sociedade civil diante da 

cultura e o entendimento dessa relação no contexto atual, com ênfase na biblioteca e 

de seus sucedâneos.  
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 Teoria da Ação Cultural (4º período) – Os objetivos da disciplina são levar os alunos a 

pensar criticamente a questão da cultura, a entender qual o papel da cultura na 

sociedade atual e a importância das políticas culturais no contexto contemporâneo. A 

ideia é que a reflexão seja feita sempre em contexto a fim de que os alunos 

compreendam os conceitos dentro da dinâmica atual. Dessa forma, o curso visa 

proporcionar o estudo: Dos sistemas de produção cultural em geral e na sociedade 

brasileira em particular.   Do papel do Estado e da atuação da sociedade civil diante da 

cultura e o entendimento dessa relação no contexto atual.  Dos conceitos e 

modalidades da ação cultural compatíveis com a realidade brasileira (dentro do 

contexto global).  

Além destas obrigatórias, o curso da USP também oferece disciplinas optativas 

relevantes à formação do bibliotecário como agente cultural, como por exemplo:   

 Biblioteca com Função Educativa: a Criança e o Jovem -  Tem como objetivo discutir 

a função educativa da Biblioteca na sociedade contemporânea. Discutir a necessidade 

de novas concepções de Biblioteca ; Introduzir a noção de relações interativas para as 

mediações entre a Biblioteca e a criança e o jovem.  

 Formas, Estados e Processos da Cultura na Atualidade – Tem como objetivo fornecer 

ao aluno de Ciência da Informação, Biblioteconomia e Documentação oportunidade 

para refletir sobre as interfaces entre Informação e Cultura compreendendo: um 

panorama da condição atual da cultura, tendo como base um debate multi e 

interdisciplinar da Modernidade e Pós-Modernidade; noções básicas das várias teorias 

que modelam esse debate na atualidade; evidenciar as aproximações e diferenças entre 

as noções e visões de mundo fornecidas tanto pelas Ciências Sociais como as 

provenientes da Filosofia e História da Ciência.   

 Cultura e Política Cultural - Visa possibilitar ao aluno de Ciência da Informação, 

Biblioteconomia e Documentação, uma reflexão sobre as interfaces entre Informação e 

Cultura e examinar os diferentes conceitos de cultura firmados em particular pela 

antropologia, desde 1871, ano da publicação do estudo de Tylor sobre as culturas 

primitivas, e os motivos pelos quais eles não se revelam nem convenientes, nem 

pertinentes aos estudos de política cultural. Além de examinar os conceitos de cultura 

com os quais operam os programas de política cultural contemporâneos, na 

perspectiva dos estudos de política cultural comparada. 
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Almeida defende a ideia de que os cursos de Biblioteconomia deveriam oferecer um 

conjunto de disciplinas optativas voltada para áreas específicas de interesse do aluno, dessa 

forma o aluno interessado em biblioteca pública cursaria determinadas disciplinas nas áreas 

de Ciência Política, Educação, Ciências Sociais, Arte-Educação, Psicologia etc. Não seriam 

disciplinas direcionadas as suas problemas profissionais específicos, mas contribuiriam para 

ampliar a dimensão de sua prática, conscientizando o aluno das implicações de sua ação, 

sensibilizando-o em relação ao objeto de campos de trabalho relacionados e até fazendo brotar 

ideias para futuros trabalhos interdisciplinares. (ALMEIDA, 1987, p.37) 

Considerando que nem todos os alunos matriculados nos cursos de Biblioteconomia 

tem interesse na área de ação cultural bibliotecária, seria interessante que os cursos em geral 

pudessem oferecer disciplinas de caráter obrigatório que tenham como objetivo desenvolver 

mudanças no perfil do bibliotecário e agregar valores para a formação de um futuro agente 

cultural e, além disso, possibilitar que alunos que desejarem futuramente exercer este papel 

possam montar suas grades com disciplinas mais específicas na área. É importante que os 

cursos ofereçam disciplinas obrigatórias de ação cultural para que alunos que inicialmente não 

tenham o perfil ou o interesse na área possam desenvolvê-lo através de atividades extraclasses 

e práticas culturais em sala de aula.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando as matrizes curriculares dos cursos de Biblioteconomia das Universidades 

Federais do Rio de Janeiro, podemos observar com clareza o maior enfoque para as 

disciplinas voltadas para a parte técnica, porém um enfoque menor ou inexistente para as 

disciplinas de cultura e ação cultural. Apesar de sabermos que cada curso de Biblioteconomia 

possui um enfoque específico voltado a determinada área da profissão, pode-se relacionar essa 

situação a um possível reflexo do caráter tecnicista da Biblioteconomia herdado pelas raízes 

americanas implantadas nos currículos a partir da formação do curso do Mackenzie College, 

em São Paulo, que se espelhava no ensino da Columbia University.  

A parte técnica da área de Biblioteconomia e Documentação é indispensável para a 

formação do bibliotecário e para o funcionamento de uma unidade de informação. Porém, 

deve-se lembrar de que a biblioteca também precisa, além de organizar e disseminar a 

informação, exercer o papel social. Para que isso ocorra, o bibliotecário deve, além de 

catalogar e classificar, atuar como agente social e cultural. Só um bibliotecário formado com 

noções de ação cultural pode “quebrar” o rótulo da biblioteca vista como um depósito de 

livros e um lugar monótono e proporcionar a comunidade a visualização da biblioteca como 

espaço cultural, de lazer, de transformações sociais.  

Levando em consideração a revisão de literatura feita para a realização deste trabalho, 

podemos concluir que a formação de um agente cultural depende diretamente não só da 

estrutura acadêmica oferecida pela universidade e suas matrizes curriculares como também de 

sua vivência e experiências culturais realizadas ao longo da vida.  

Avaliando os currículos dos cursos de Biblioteconomia das Universidades federais do 

Rio de Janeiro, concluímos que as disciplinas de ação cultural representam um espaço 

minúsculo dentro das matrizes curriculares, independente do viés escolhido pela instituição. 

Juntos, os três cursos possuem 128 disciplinas obrigatórias e apenas duas são relacionadas à 

cultura e ação cultural, totalizando 1,56% das disciplinas. Enquanto isso, o curso da 

Universidade Federal de Minas Gerais oferece três disciplinas obrigatórias voltadas as 

questões culturais e sociais, além de 3 disciplinas optativas na mesma área.  O curso da 

Universidade de São Paulo oferece quatro disciplinas obrigatórias e três optativas. O que, de 

acordo com a literatura levantada, se considera ideal levando em consideração que nem todo 

futuro bibliotecário pretende atuar em projetos de ação cultural em unidade de informação, 
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então os alunos que desejarem uma formação adequada para agente cultural, pode cursar as 

disciplinas optativas também.  

Sendo assim, o papel da universidade como formadora profissional deveria ser 

oferecer ao aluno disciplinas obrigatórias e optativas que atendam os requisitos necessários 

para que o mesmo compreenda com clareza as noções de cultura e ação cultural, além de 

garantir que o bibliotecário saiba como administrar projetos culturais e reconhecer a 

necessidade das práticas de ações culturais em unidades de informação e seu reflexo na 

sociedade. Essas disciplinas devem oferecer aulas expositivas, visitas técnicas, palestras, etc. 

Para que a Universidade alcance esses objetivos, se faz necessário uma avaliação nos 

currículos atuais dos cursos de Biblioteconomia e alteração nos mesmos. Resgatar o caráter 

humanista e social de influência francesa do primeiro curso de Biblioteconomia e buscar um 

equilíbrio entre a função social e a função técnica do bibliotecário.  
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