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Resumo: Apresenta a Biblioteca Central do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, 
que em seus vinte e um anos de existência cumpre com o objetivo de uma biblioteca 
universitária, qual seja, dar suporte as atividades de ensino, pesquisa e extensão; além de 
atuar como importante espaço cultural para a comunidade acadêmica da Universidade, a 
população da Cidade de Niterói e adjacências. Aborda a parceria da Biblioteca Central do 
Gragoatá com o Centro de Artes da UFF, a qual enseja a realização de eventos no espaço 
da Biblioteca, nas mais diversas formas de expressão artística, como por exemplo, música, 
dança e artes plásticas. Destaca a importância da atividade cultural no ambiente 
da biblioteca universitária através de levantamento dos eventos realizados, no período de 
1994 ao primeiro semestre de 2015. Conclui, de acordo com o contexto observado, que a 
Biblioteca Central do Gragoatá se alinha ao perfil da Universidade Federal Fluminense e do 
Centro de Artes UFF, não se limitando a atender as necessidades informacionais e culturais 
apenas de sua comunidade acadêmica, mas de toda a população interessada. 
 
Palavras-chave: Biblioteca Central do Gragoatá (Niterói, RJ); Centro de Artes UFF; 
Programa cultural; Bibliotecário; aspecto social. 
 

Abstract: Presents the Fluminense Federal University Gragoatá Central Library, which 
during its twenty-one years of existence has been fulfilling the mission of an academic 
library, which is, helping the teaching, research and extension activities; besides acting as 
an importantcultural areafor the University’s academic community, Niterói residents and 
the neighborhood. Focuses the partnership between Gragoatá Central Library and the UFF 
Arts Center, that makes possible the realization, at the Library, of different kinds of artistic 
expressions, such as, music, dance and plastic arts.  Points out the cultural activity 
importance at the academic library environment through research at the cultural events that 
took place from 1994 to 2015 first semester. Concludes, according to what was observed 
that Gragoatá Central Library has aligned itself with the Fluminense Federal University and 
the UFF Arts Center corporate policy, for instead of helping only its academic community 
with its informational and cultural needs, it helps all the interested population. 

Key-words: Gragoatá Central Library; UFF Arts Center; Cultural program; Librarian; 
social aspect. 



       

 

 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

Informação, cultura, arte... Substantivos femininos cujas definições poderiam 

certamente preencher várias páginas. No que tange ao primeiro, dentro do contexto 

biblioteconômico, uma possível definição considera a informação como sendo o “registro 

de um conhecimento para utilização posterior” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 201). 

Em relação à cultura, semelhantemente ao que ocorre com o termo informação, não se pode 

falar em conceito, mas em “os conceitos”. Assim sendo: 

Ou cultura é considerada como sendo o conjunto de objetos, 
obras coisas feitas pelo homem, ou então como sendo a sua 
visão de mundo, conjunto de suas práticas sociais ou 
individuais. (FLUSSER, 1983, p. 147) 

O mesmo pesquisador, Victor Flusser, baseando-se no artigo “De La culturanalyse 

à la politique culturelle” de Edgar Morin, diz que 

A cultura pode ser definida antropologicamente, 
etnograficamente ou sociologicamente. 
Antropologicamente, cultura pode ser considerada como 
oposta a natureza, e neste sentido ela é expressão da 
organização e da estruturação próprias ao homem, ou então, 
ser considerada como tudo o que tenha um sentido. Neste 
caso ela também seria a expressão da organização e 
estruturação humanas. Etnograficamente, o sentido do 
cultural se opõe à técnica e engloba crenças, ritos, normas, 
valores ou modelos de comportamento. Sociologicamente, o 
cultural contém as noções não assimiláveis pelas disciplinas 
econômicas e demográficas, e engloba o domínio psico-
afetivo, a personalidade e a “sensibilidade”. (FLUSSER, 
1983, p. 160) 

Quanto a arte, adefinição proposta por Luiz Antonio Sacconi, apresenta uma 

natureza revolucionária, pois diz se tratar de uma “faculdade ou tentativa do homem de 

criar, imitar, completar, alterar ou contrariar a obra da natureza, com fins estéticos, 

valendo-se da matéria, som imagem, gesto ou linguagem.” (ARTE, 2010).  

Para Caldas Aulete, a arte “contrapõe-se a teoria ou ciência e a indústria” uma vez 

que a define como “atividade criadora do espírito humano, sem objetivo prático, que busca 

representar as experiências coletivas ou individuais, e exprimir o indizível pelo sensível. 



       

 

 

Designa em especial as belas-artes.” (ARTE, 1980). 

Informação, cultura e arte. A decisão de iniciar esta exposição de ideias partindo de 

suas definições originou-se no fato das mesmas fazerem parte do cerne das atividades de 

uma biblioteca como a BCG (Biblioteca Central do Gragoatá). Se conforme Thomas (2010, 

p. 4952), “bibliotecas tem recursos limitados e não podem ser tudo para todos”, as 

sucessivas chefias da BCG decidiram não restringi-la ao objetivo precípuo das bibliotecas 

de forma geral, “preservar e disseminar a informação e o conhecimento”, fazendo com que 

a BCG assuma o papel de uma verdadeira difusora cultural. Inaugurada em 1994, foi 

formada a partir da fusão de várias bibliotecas setoriais da UFF (Universidade Federal 

Fluminense), a qual foi fundada em 1960. A BCG, como todas as Bibliotecas e o Arquivo 

da UFF, é subordinada a Superintendência de Documentação (SDC).  

Com exceção dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito e 

Economia, possuidores de bibliotecas próprias, a BCG atende todos os cursos de Ciências 

Humanas da UFF localizados no Município de Niterói (RJ). Tal magnitude traz como 

corolário, o fato da BCG ser procurada não apenas por sua comunidade acadêmica, ou seja, 

os alunos, professores e demais funcionários da UFF, mas também por pessoas sem 

nenhum vínculo com a Universidade. A BCG é a maior biblioteca universitária do Estado 

do Rio de Janeiro, com mais de 7.000 m² distribuídos em quatro andares. Em relação à 

UFF, pode se dizer que 

Em Niterói, a UFF e seus vários campi confundem-se com a 
geografia da cidade, localizados em vários bairros. [...] A 
universidade está para a cidade assim como a cidade está 
para a Baía de Guanabara: a UFF integra a paisagem urbana. 
Não há dúvida de que a UFF e Niterói formaram uma 
parceria bem-sucedida. (A INSTITUIÇÃO, 2015) 

Segundo dados disponíveis neste mesmo sítio da internet 

Em 1961, a recém-criada Uferj contava com apenas 60 
docentes, 170 funcionários e 3 mil alunos, na atualidade a 
UFF corresponde a uma população de 60.180 pessoas. [...] 
Na área cultural, a universidade conta com a Editora da 
UFF, a Livraria Icaraí, o Cine Arte UFF, teatro, galeria de 
arte, a Orquestra Sinfônica Nacional, o conjunto Música 
Antiga e o Quarteto de Cordas. (A INSTITUIÇÃO, 2015) 



       

 

 

O objetivo deste trabalho é elucidar e exemplificar através do relato de experiências, 

como uma biblioteca universitária pode, usufruindo dos recursos disponíveis na 

universidade a qual pertence, atuar como um agente de difusão cultural. A pesquisa foi 

realizada, através de levantamento dos eventos promovidos, no período de 1994 ao 

primeiro semestre de 2015 por meio da consulta aos Relatórios Anuais de Gestão e ao 

acervo de folhetos da BCG. 

Devido à natureza deste trabalho, dentre as instituições culturais arroladas acima, 

destacou-se o Centro de Artes UFF, o qual, conforme descrição disponível na internet,  

[...] localizado no prédio da Reitoria, é o mais completo 
centro cultural de Niterói. Como pólo de produção e difusão 
cultural realiza programas voltados para todas as 
manifestações artísticas. Exposições, shows, concertos, 
ciclos cinematográficos, peças teatrais e apresentações 
diversas promovem uma verdadeira e produtiva interação 
artístico-cultural da UFF com a comunidade. Em seu 
conjunto de espaços, reúne a Galeria de Arte UFF, o Espaço 
UFF de Fotografia, o Espaço Aberto UFF, o Cine Arte UFF 
e o Teatro da UFF. Seus eventos focalizam o fazer e o 
pensar a arte, viabilizando, ainda, a realização de cursos, 
palestras, seminários, debates, workshops etc. Na área de 
música, o Centro de Artes UFF conta com formações 
próprias que pesquisam e difundem os vários estilos: 
medieval e renascentista, com o Música Antiga da UFF; 
clássico e contemporâneo, com o Quarteto de Cordas da 
UFF e a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade 
Federal Fluminense, e a vocal, com o Coro Jovem da UFF. 
O Centro de Artes UFF, que recebe anualmente um público 
estimado em 120 mil pessoas, tem investido sempre no 
melhor para seus espectadores, consultando-os, através de 
pesquisas de opinião para o planejamento e 
desenvolvimento de suas atividades. Em 1994 recebeu da 
Fundação Cesgranrio o Prêmio Qualidade Cultural, na 
categoria Cultura no Âmbito da Educação, pela excelência 
de sua programação. (CENTRO..., 2015) 

 

2 A BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ E SUA AÇÃO CULTURA L 

 

Desde sua inauguração, em 1994, a BCG já tornava claro seu apreço pelas ações 

culturais, pois foi inaugurada com uma exposição das obras raras de seu acervo. Sua 



       

 

 

parceria com o Centro de Artes UFF veio a sedimentar esta vocação. 

A Biblioteca Central do Gragoatá passou a ser espaço de 
parceria do Centro de Artes UFF nos anos 90, quando, na 
gestão de Vilmar Madruga, da Divisão de Artes Visuais, 
passou a expor as obras do Acervo Contemporâneo UFF nas 
suas paredes. Desde 2011, quando o Centro de Artes UFF 
começou sua reforma, a Divisão de Artes Visuais passou a 
produzir exposições especialmente para o local, mostrando 
principalmente a produção de artistas da Universidade, entre 
professores, funcionários e alunos. (CENTRO..., 2015) 

 

 

No universo dos eventos realizados na BCG em parceria com o Centro de Artes 

UFF, destacam-se: 

Peixe Vivo: Mostra de Artes da UFF. "Criado em 2009, o projeto Peixe Vivo 

vem mapeando e divulgando a produção artística de servidores, alunos e professores da 

UFF. [...] Retomado em 2012, seguiu posteriormente para a BCG." (PEIXE..., 2014) 

Exposição sobre Grafite na Biblioteca Central do Gragoatá 

Quem se interessa por arte de rua pode conferir a exposição 
Um Olhar sobre o Grafite, no saguão da Biblioteca Central 
do Gragoatá. A mostra conta com registros fotográficos 
feitos pelo professor Ivan Albuquerque para sua dissertação 
de mestrado em Ciência da Arte, pela UFF. As fotos trazem 
desenhos grafitados em muros das cidades de Niterói, Rio 
de Janeiro e São Gonçalo, entre novembro de 2004 e agosto 
de 2006. A abertura da exposição aconteceu no dia 12 de 
julho, com a presença de grafiteiros e conjuntos de dança de 
rua. Membros do grupo Puro Estilo e alunos da Camarim 
Escola de Dança fizeram uma animada apresentação, 
seguida por uma intervenção em uma das paredes externas 
da biblioteca. Os grafiteiros convidados foram Felipe Blunt, 
de 23 anos, Gabriel Mattos, 19, e Lya Alves, 37, que 
coordena um projeto social voltado para a arte de rua. O trio 
vê no grafite uma importante ferramenta de 
desenvolvimento artístico e ocupação do espaço urbano, 
opinião que ecoa na voz de Ivan: “Tem lugares que são tão 
ermos que só se percebe que existe vida inteligente por 
causa do grafite”, afirma o professor. Ainda assim, a arte de 
rua sofre muito preconceito por parte de setores mais 
conservadores da sociedade. Não é incomum que muros 



       

 

 

sejam repintados para cobrir o trabalho de grafiteiros, que 
são muito confundidos com pixadores [sic]. Porém, mesmo 
no caso dos desenhos e assinaturas de amadores, Lya 
acredita que a solução não é a prisão e que o grafite pode 
representar um novo caminho: “Não adianta você reprimir. 
O grafite não precisa ser vandalismo”.  (EXPOSIÇÃO..., 
2015) 

 

Em Algum Lugar do Passado: Capas de trilhas sonoras dos tempos do vinil.  

Realizada primeiramente no Centro de Artes UFF em 2014, e trazida para a BCG em 

2015, a exposição foi composta por  

capas de LPs de trilhas sonoras. Em termos afetivos elas 
simbolizam uma era e são cultuadas. [...]Recentemente o 
vinil foi redescoberto e revalorizado." “Taxi Driver”, 
“Furyo”, “Tubarão”. Esses são alguns dos filmes cujas 
trilhas sonoras serão exibidas no Espaço Aberto UFF. A 
mostra “Em Algum Lugar do Passado” reúne capas de 
grandes vinis que marcaram a história da música e do 
cinema em uma grande homenagem aos artistas dos antigos 
encartes de LPs e a compositores como John Williams, 
Ennio Morricone e muitos outros. (CENTRO DE ARTES 
UFF, 2015) 

Vale Histórico: Bananal e seus encantos” na BCG.  
A exposição “Vale Histórico: Bananal e seus encantos” traz 
uma série de imagens feitas pelo fotógrafo Martin Winter 
sobre a cidade de Bananal (SP), onde reside. As fotografias 
retratam a natureza, as construções antigas e os 
trabalhadores rurais do pequeno município paulista, 
localizado na serra da Bocaina. (VALE, 2015) 

20 Anos da BCG 

Em 2014 a BCG completou duas décadas de funcionamento, para comemorar a data, 

foi realizado um vídeo sobre a Biblioteca. 

A BCG - Biblioteca Central do Gragoatá - está completando, 
em 2014, 20 anos de atividade. Situada no Campus do 
Gragoatá, a BCG é a maior biblioteca da Universidade Federal 
Fluminense. Acesse o link para ver o vídeo completo [no 
seguinte endereço eletrônico]: 
https://www.youtube.com/watch?v=CLdJ_ktwBO0. (20 ANOS 
..., 2015) 



       

 

 

Além da produção deste vídeo, foram realizadas as seguintes atividades na BCG: 

Exposição “20 anos BCG”, apresentação musical “Coro Jovem da UFF” e 

oficina“Pequenos reparos e conservação de livros”. 

No prédio da Faculdade de Educação foi apresentada a palestra “Projeto de reforma 

e ampliação da BCG” e ainda houve o lançamento do vídeo institucional contendo 

entrevistas com os ex-chefes da BCG durante o evento comemorativo de quarenta e cinco 

anos da SDC.  Todas essas atividades integraram a “Agenda Acadêmica da UFF” do ano de 

2014.  

[...] a iniciativa tem como objetivo proporcionar integração e 
visibilidade das ações desenvolvidas na UFF. É a 
oportunidade em que todos podem interagir e conhecer as 
atividades dos diferentes setores, na busca de crescente 
interdisciplinaridade e visibilidade dos projetos realizados 
em todas as unidades. (AGENDA ..., 2014) 

A pesquisa realizada para o evento dos 20 Anos da BCG propiciou o resgate da 

memória institucional. Recorreu-se a documentação primária do Arquivo Central da 

Universidade, ao arquivo da própria Biblioteca e ao arquivo pessoal da diretora do Núcleo 

de Documentação (NDC) à época, Sra. Regina Celia Pereira da Rosa. Foram analisados 

fotos, recortes de jornais e o vídeo de inauguração da BCG. 

A BCG não restringe a utilização de seu espaço cultural a eventos onde ela é 

promotora, ou uma das promotoras, cedendo-o às unidades de ensino da UFF. Neste 

sentido, ocorreram na BCG programações promovidas pela Faculdade de Educação, pelo 

Instituto de Letras entre outros. Seguem alguns exemplos: 

Pode ser visto: exposição de pintura coletiva em grande formato.  

Arte, adolescência e educação são os temas do seminário 
que a Universidade Federal Fluminense (UFF) vai realizar 
em parceria com o Novo Degase. O debate é parte do 
programa “Pode ser visto”, que inclui ainda uma exposição 
de trabalhos artísticos feitos por jovens que cumprem 
medida socioeducativa no Centro Integrado de Atendimento 
ao Adolescente (Criaad), que está aberta ao público no Salão 
da Biblioteca Central da UFF desde 28 de setembro [de 
2010]. (DEGASE..., 2015) 



       

 

 

Encontros com a Filosofia 

O Núcleo de Filosofia, Política e Educação (NUFIPE) da 
Faculdade de Educação, realizará nos dias 16, 17 e 18 de 
julho a 14ª edição dos Encontros com a Filosofia, com o 
tema Literatura e Filosofia. O objetivo do evento é divulgar 
trabalhos poucos conhecidos e em processo de elaboração 
através de palestras com pesquisadores que estudam o tema 
"literatura e filosofia" a partir dos autores: Walter Benjamin, 
Paul Ricoeur e Mário de Andrade. Alunos de graduação e 
pós-graduação dos cursos de pedagogia, letras, psicologia e 
filosofia estão convidados para as palestras que acontecerão 
na Biblioteca Central do Gragoatá - UFF das 18h às 20h. 
Não é necessário se inscrever. (ENCONTROS, 2015). 

Creche UFF 1997-2012: Conquistas e desafios. 
No dia 13 de outubro, a Creche UFF celebra 15 anos. Para 
comemorar a data, será realizado o evento “Creche UFF 
1997-2012: Conquistas e desafios”, que se desdobrará em 
três atividades a serem realizadas no mês de outubro. A 
iniciativa conta com a colaboração do Núcleo 
Multidisciplinar de Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança 
de 0 a 6 anos (Numpec). [...] Palestras e mesas-redondas 
abordarão a história e os fazeres da creche. A educação 
infantil no Brasil também será debatida. [...] A exposição 
“Com Olhos de Criança: Arte e Imaginação” apresentará 
produções artísticas de crianças da creche no Museu do 
Ingá, em Niterói, entre os dias 11 e 28 de outubro. Serão 
expostos desenhos, pinturas, construções, colagens e 
esculturas dos alunos. Além das obras, haverá oficinas 
interativas para crianças durante a manhã e à tarde. Mais 
informações podem ser obtidas pelos telefones 2717-2919 e 
2717-2893. Uma mostra científica com o tema “Os fazeres 
da Creche UFF: educação infantil, ensino, pesquisa e 
extensão” acontecerá de 16 a 19 de outubro na Biblioteca 
Central, no Campus do Gragoatá. A mostra apresentará 
pôsteres sobre as atividades de formação profissional, 
pesquisa e extensão da instituição, além de uma exposição 
de projetos de trabalho e práticas educativas da equipe da 
creche. Localizada no Campus do Gragoatá, em São 
Domingos, Niterói, a creche recebe filhos de professores, 
alunos e funcionários da UFF que tenham entre um ano e 
meio e seis anos de idade. Cerca de 60 crianças são 
recebidas de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, divididas 
em três turmas de acordo com afinidade e idade. Nesses 15 
anos, cerca de 400 crianças já passaram pela instituição. 
(CRECHE..., 2015) 
 

Além dos eventos fruto da parceria com o Centro de Artes UFF e dos eventos 

promovidos pelas unidades de ensino, a BCG também tem cedido seu espaço para que os 

mais diversos órgãos da UFF possam realizar seus eventos culturais e acadêmico-



       

 

 

científicos, fomentando desta forma a integração da Biblioteca com a Universidade como 

um todo. Deste conjunto, merecem destaque: 

Programa de Acolhimento Estudantil 

Ingressar numa universidade federal é, sem dúvida, motivo 
de orgulho e muita comemoração. Pensando nisso, a UFF 
promove todos os anos o Programa de Acolhimento 
Estudantil. Realizado sempre nos dois primeiros dias de 
matrícula do primeiro e do segundo semestre, o evento 
objetiva apresentar os calouros ao meio acadêmico por meio 
de diferentes atividades permitindo, assim, que o aluno 
ingressante se sinta parte da universidade. Neste ano, o 
evento ocorre dias 3 e 4 de março, das 12h às 17h, no 
Campus do Gragoatá, São Domingos, Niterói. O pró-reitor 
de Assuntos Estudantis, Sérgio Mendonça, destaca que a 
UFF é uma das poucas universidades federais do país a 
receber os novos estudantes no dia de sua matrícula de 
forma festiva. “Esse é o momento em que os alunos entram 
em contato com o seu curso e com os diversos projetos e 
oportunidades da universidade em que possa vir a 
participar” ressaltou. A Proaes realiza o evento desde 2007, 
e a média de público é de aproximadamente seis mil 
pessoas, dentre novos alunos, familiares, amigos e 
organização. O evento conta também com a presença de 
veteranos, que podem se inscrever como voluntários e 
participam das reuniões de organização e nos dias do 
programa, recepcionando os calouros e ajudando o aluno a 
se familiarizar com seu curso. Os voluntários recebem um 
certificado de participação que conta como atividade 
complementar no currículo do aluno. Os interessados devem 
entrar em contato com a Proaes. [...] Segundo a 
coordenadora de Apoio Acadêmico da Proaes, Helena 
Rodrigues Lopes, o evento proporciona aintegração de todos 
os setores da universidade e possibilita a recepção dos novos 
alunos. “Informação, música e entretenimento poderão ser 
conferidos como parte da programação especial do 
Acolhimento”, disse. [...] O diferencial desta edição é a 
interatividade com foco no estudante que está chegando. A 
idéia é expor, nos Blocos A e B, uma feira de projetos com 
apresentação de todos os programas da UFF que beneficiam 
os alunos. Os estandes serão organizados em formato de 
barraca para permitir que o público possa circular com mais 
facilidade pelo evento. Apresentações culturais, karaokê e 
distribuição de brindes ocorrerão nos pilotis dos dois blocos. 
(NASCIMENTO; ROSA, 2015) 

Participação da BCG no Programa de Acolhimento Estudantil em 2014. 

A Superintendência de Documentação e Biblioteca Central 
do Gragoatá com a Campanha de Preservação do Acervo da 



       

 

 

BCG, farão uma pequena exposição dentro da biblioteca 
com alguns livros danificados para conscientizar os usuários 
da importância de preservar os livros, além de um stand para 
a apresentação de seus produtos e serviços. 
(PROGRAMAÇÂO..., 2015) 

 

Projeto Ação Musical 

O Projeto UFF Ação Musical, criado em 2009, tem como 
objetivo principal disseminar conhecimentos musicais, 
articulando teoria e prática possibilitando maior interação 
junto aos estudantes das mais diversas áreas e também junto 
à comunidade de Niterói. Para isso promove atividades 
didático-artísticas desenvolvidas pelos professores e alunos 
do Centro de Estudos e Iniciação Musical da UFF (CEIM), 
na forma de palestras e concertos gratuitos em diferenciados 
espaços, dentro e fora do âmbito universitário. Este projeto 
também facilita a todos o acesso à música erudita, na 
tentativa de ampliar a formação humanística e cultural, 
principalmente da comunidade acadêmica. (UFF..., 2012) 

Exemplo de evento promovido pelo projeto Ação Musical no Espaço Cultural da 
BCG: 

Saxcoral na Biblioteca Central do Gragoatá 

Com sete integrantes coordenados pelo professor Lincoln 
Castro, o SaxCoral interpretou uma série de composições 
escritas para coro adaptadas para as “vozes” da família dos 
saxofones. A performance fez parte da série Encontros 
Musicais UFF e foi realizada na Biblioteca Central do 
Gragoatá. O público se emocionou com a diversidade de 
peças apresentadas, que vão desde obras da Renascença até 
clássicos da MPB. O sucesso foi tanto que a plateia pediu 
bis três vezes seguidas. Feliz com o resultado do encontro, a 
diretora da BCG-UFF, Angela Albuquerque de Insfrán, 
convidou a série Encontros Musicais UFF para voltar à 
biblioteca em 2014. (SAXCORAL, 2015) 

Programa Conheça a UFF 

O Programa Conheça a UFF, constitui-se numa “iniciativa da Superintendência de 

Comunicação Social voltada para as escolas e estudantes de Ensino Médio que estão em 

busca das melhores oportunidades. ”  (SOBRE..., 2015). Na oportunidade os alunos 

realizam uma visita para conhecer a BCG.  



       

 

 

BCG nas Redes Sociais 

Seguindo a tendência mundial, a BCG optou por aderir ao uso dos recursos 

eletrônicos, considerando-os mecanismos facilitadores para a realização da ação cultural na 

Biblioteca, pois sua gerência atual compartilha a crença que  

O bibliotecário deve proporcionar um ambiente para que o 
usuário participe, no sentido de opinar, formular e criar. 
Hoje a internet pode ser vista como um meio facilitador para 
os profissionais da informação, através dos mecanismos 
gratuitos, que facilitam a interação entre o agente cultural e 
o usuário final, além da possibilidade de compartilhamento, 
interação e criação. Podemos citar, por exemplo, a criação 
de blogs, fóruns egrupos de discussão, que possuem as 
características que envolvem a prática da ação cultural. São 
ferramentas que o profissional da informação pode criar e 
gerir, e proporcionam ambientes capazes de motivar a 
criação de novos conhecimentos culturais, através da 
interação e compartilhamento entre os usuários. (ROSA, p. 
2, 2009) 

Por conseguinte, em 2010 foram lançados o sítio na internet 

(www.bibliotecas.uff.br/bcg) e o Blog da BCG 

(bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br). Além disso, a Biblioteca possui uma conta 

no Facebook (htttp://www.facebook.com/Bibliotecacentraldogragoata) e no Twiter 

(htttp://twiter.com/bcguff).  

3 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram elencados e descritos diversos eventos promotores da ação 

cultural na BCG. Foram abordadas não apenas programações nas quais a BCG foi a única 

ou uma das principais organizadoras, mas também realizações onde a BCG apenas cedeu 

seu espaço. Patenteou-se desta forma a total interação da Biblioteca com a vida cultural da 

UFF e do Município de Niterói. A BCG é uma biblioteca sui generis. Embora seja uma 

biblioteca universitária, seu espaço físico, a variedade e a qualidade de seu acervo lhe 

propiciaram feições de uma biblioteca pública. Se o sustentáculo das atividades de uma 

Universidade deve ser o tripé formado pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a 

BCG tem se alinhado, através do desenvolvimento de suas atividades aos objetivos da UFF. 



       

 

 

Este caráter multifacetado, onde se mesclam características de bibliotecas universitárias e 

públicas e o desejo de suas sucessivas gestões de não permitir que a BCG se tornasse uma 

biblioteca ensimesmada, ou seja, encerrada em si mesma, tem tido como resultado o total 

envolvimento da Biblioteca com as atividades culturais da Universidade. Através da 

exposição de fotos e pinturas, a monotonia tem sidoevitada. Por meio de execuções 

musicais o silêncio érompido. Palestras e debates têm fomentado o diálogo na Biblioteca. 

Enfim, a gama de eventos évariada. A quinta Lei da Biblioteconomia em latim é “Floreat 

Biblioteca” (RANGANATHAN, 2009). Logo, para falantes da língua portuguesa, a 

associação com o imperativo afirmativo do verbo “florescer” é inevitável. É como se 

Ranganathan ordenasse aos bibliotecários: “Façam a biblioteca florescer”. Certamente não 

há forma mais apropriada de obedecer a esta imprecação do que regando-a com 

informação, cultura e arte. 
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