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Resumo  

 Aborda o conceito de mediação em bibliotecas públicas. Apresenta a biblioteca 

pública como uma mediadora entre a informação e sociedade. Identifica as 

ações culturais em bibliotecas como uma forma de mediação e interação 

social. Destaca o papel da biblioteca pública como instrumento necessário para 

garantia da “emancipação” popular à medida que atende as necessidades tanto 

informacionais quanto culturais desse público. 

Palavras-Chave: Biblioteca Pública. Mediação. Ação Cultural. 

 

Abstract 

Discusses the concept of mediation at public libraries. Presents the public 

library as a mediator between information and society. Identifies cultural 

activities in libraries as a form of mediation and social interaction. Highlights the 

role of the public library as a necessary tool to ensure the popular emancipation 

as it meets both  informational and cultural needs of this public. 

Keywords: Public Library.  Mediation. Cultural Action. 

 

1. INTRODUÇÂO 

 

1Casimiro de Abreu é a sede de um município brasileiro do estado do 

Rio de Janeiro. Está a uma altitude de 17 metros. Sua população estimada em 

2008 era de 29.811 habitantes, possuindo uma área de 462,98 km². É uma 

pequena cidade, porém com uma forte influência cultural. Seu nome vem do 

ilustre filho, Casimiro de Abreu, poeta brasileiro que empresta seu nome ao 

                                                
1
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Casimiro_de_Abreu_(Rio_de_Janeiro) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casimiro_de_Abreu


2 

 

local. Apesar de pequeno o município se tornou objeto de interesse para este 

estudo, por abrigar seis bibliotecas públicas e possuir em seu 2quadro de 

servidores 3 bibliotecários e seis auxiliares de biblioteca (admitidos por 

concurso público no último concurso realizado em 2005). 

O municipio desenvolve um trabalho exemplar que entendemos que 

deve servir de exemplos a outros municípios para que através da biblioteca 

pública desenvolva e possibilite uma melhor qualidade de vida a sua 

comunidade. 

 A biblioteca pública tem um papel fundamental na vida de uma 

comunidade, seu principal objetivo é servir as necessidades de seu público 

alvo: alunos, professores e também os “curiosos” que poderá ser um usuário 

em potencial. A biblioteca deve oferecer serviços e produtos que atendam a 

comunidade como um todo oferecendo: oficinas; contações de estórias, 

informações gerais de utilidade pública, entre outros. Dessa forma, prestar 

serviços que irão influenciar a comunidade, tanto na parte cultural quanto na 

social e gerar possibilidades de mudança e com a prestação desses serviços 

contribuir para o desenvolvimento social e intelectual do seu público. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Antes de inserirmos a mediação da leitura nas bibliotecas públicas 

sentimos a necessidade de evidenciar que o entendimento do conceito de 

mediação tem como pressuposto aspectos da teoria social. Sendo assim, é no 

âmbito das Ciências Sociais que a concepção de mediação envolve o que 

podemos chamar de “teorias da ação” e nestas percebemos que o homem 

enquanto um ser histórico não é mais compreendido como um ator social. A 

concepção de ator social nos remete ao fato de sujeitos que tem papéis pré-

definidos na sociedade enquanto o agente social apresenta uma maior 

dinamicidade em relação à realidade. 

Neste quadro ocorre a mediação humana. Esta sempre configura as 

suas forças na esfera da vida pública (este é o foco) por intermédio de ações 

mais amplas dotadas de motivação, e no bojo deste movimento a comunicação 

                                                
2 Edital do concurso em 2005 
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é o processo (fenômeno) que fundamenta esta ação. Portanto ela não pode ser 

problematizada no âmbito do senso comum como algo que apenas intervém ou 

une dois pontos. 

 Há que se ressaltar que o conceito de mediação não apresenta um único 

sentido e vai depender muito do contexto em que essa ocorre, como por 

exemplo: as velhas concepções de atendimento ao usuário; ou pela atividade 

de um agente cultural em uma instituição; a confecção de produtos destinados 

a aproximar o público de um universo informacional e até mesmo na 

elaboração de políticas de capacitação/acesso às tecnologias de informação. 

(DAVALLON, 2003). 

 Nota-se, assim, um grande desafio intelectual e político que estão 

imbricados neste “jogo”. Portanto entendemos que a biblioteca pública enfrenta 

o desafio de responder os seguintes questionamentos: o que se entende por 

mediação? Qual a sua relação com o papel/função do mediador? E ainda 

desvelar quais são as implicações teóricas, técnicas e para, além disso, 

culturais, econômicas e políticas que estão subjacentes a esta “arena” de 

disputa política? Entendemos que essas questões tornam-se essenciais para 

tecer essa discussão. 

Em face disso buscamos analisar os pontos de interlocução entre alguns 

autores e através disso esquematizar uma discussão relacionada à reflexão de 

seus usos nas pesquisas e práticas informacionais. Com o intuito de rever a 

atuação do mediador nas bibliotecas públicas em uma concepção político-

cultural (e para além disso do significado social de seu uso e que por isso 

mesmo não é neutro) desejamos evidenciar um caminho inerente as noções de 

cultura e hegemonia presentes em Gramsci. Segundo o pensamento proposto 

por Almeida (2008) esse caminho para “desneutralização” da mediação 

realmente existe e ela pode ser tematizada entre nós pela questão da 

hegemonia cultural que é problematizada por Gramsci. 

 

Uma das principais contribuições de Gramsci (1891-1937), no âmbito 
da teoria marxista, é a de repensar as relações entre uma estrutura 
determinante (modo de produção) e uma superestrutura determinada 
(instituições jurídicas e políticas, formas de consciência, práticas 
políticas e culturais). Sua proposta de análise cultural busca revelar 
os mecanismos de falseamento, ilusão, não-consciência, mostrando 
como a superestrutura não é meramente o reflexo. Mas a mediação 
das relações de produção. (ALMEIDA, 2008, p. 4). 
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De acordo com a análise de Almeida (2008), Gramsci estuda a infra-

estrutura e a superestrutura desvelando que esta segunda é mediada pelas 

relações de produção. Assim, para Gramsci, de uma forma genérica todos os 

homens apresentam algum domínio em determinado campo do saber e isso é 

relacionado à visão de mundo do grupo social em que ele está inserido. O 

autor ainda destaca que isso pode ser mais bem observado: na linguagem; no 

senso comum; na religião; nos folclores, etc. Deste modo ele aponta novas 

perspectivas de reflexão sobre a tríade: ideologia, cultura e política, e isso 

ocorre pela própria vivência cultural.  

 

Onde a maioria dos teóricos da ideologia pensam apenas no 
pensamento sistemático, ou se aplicam ao máximo para sistematizar 
formas de ideologia a fim de ressaltar sua coerência, Gramsci tem 
plena consciência da maneira pela qual a ideologia é uma “relação 
vivida”. [...] Ele é talvez o primeiro marxista a examinar seriamente a 
ideologia e seus “níveis mais baixos” como sendo a acumulação de 
“conhecimentos” populares e as maneiras de ocupar-se com a vida 
cotidiana – o que ele chama de “senso comum”. (HALL et alli, 1983, 
p. 65) 
 

 

Gramsci (1980) formula o conceito de hegemonia trazendo à tona uma 

contribuição essencial aos nossos estudos. Segundo ele, a hegemonia não 

deve ser cristalizada apenas como poder, mas sim como cultura em uma visão 

ampliada. Quando o autor expõe essa noção, direciona a hegemonia enquanto 

cultura em sociedades de classes ao enfatizar a relação dominação e 

subordinação. Trata-se, portanto, de processos e relações complexas entre 

projetos antagônicos de sociabilidades. Deste entendimento surge a noção de 

contra-hegemonia. 

Sendo assim, ao analisar brevemente a mediação da leitura pelo 

profissional em questão em uma dimensão sociocultural, que possibilita tanto o 

consumo quanto a produção de cultura nas bibliotecas públicas é 

imprescindível saber como promover a ação cultural sem transmutá-la em 

animação cultural. As diferenças são expostas pelas finalidades de cada 

segmento de atuação. (SANCHES; RIOS, 2010). 

 É em meio a este contexto que sentimos o desejo de clarificar o conceito 

cultural no âmago da biblioteconomia, visto que esta necessita de uma melhor 
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compreensão em seu valor semântico, e neste caso dissociar as nossas 

expectativas no que diz respeito a ação cultural. (SANCHES; RIOS, 2010). 

Portanto: 

 

Ao apreciarmos o conceito de cultura em suas junções com outros 
termos que buscam atribuir atividade a esse conceito, e isso na 
literatura da área de biblioteconomia, obtemos por vezes conceitos 
como ação cultural, animação cultural e todas as ações que podemos 
chamar de “recreacionismos culturais”. Esses conceitos presentes em 
textos da área de biblioteconomia como modus operandi a serem 
aplicados nas unidades de informação estão sempre denotando ago 
já construído e estruturado de forma a ser executado, ou seja, uma 
ação pronta para ser colocada em prática.  (SANCHES; RIOS, 2010, 
p. 111). 

 

Ao traçar um paralelo com as reflexões das referidas autoras 

consideramos que muitos estudos até relatam atividades supostamente tidas 

como de ações culturais, entretanto não existem indícios que demonstrem os 

resultados de tais processos e os elementos inerentes a cultura que fosse 

significativa para a comunidade usuária. As autoras citam alguns 

questionamentos que devem ser levados em consideração, tais como: quais 

são os elementos de cultura que motivam os usuários a plena expansão de 

suas capacidades reflexivas? De que forma tais profissionais deveriam se 

portar e para, além disso, qual é a sua concepção de cultura? Esses e outros 

fatores são decisivos quando se pretende analisar a temática em questão. 

Sendo assim, a leitura concebida enquanto cultura explicita um processo 

dinâmico e por isso mesmo processual dialético visto que este processo é 

sempre contínuo. Deste modo a cultura apresenta diferentes projetos de 

sociabilidades que é inerente a cada agente social, os seus modos de vida 

adquiridos, produzidos e transmutados de geração em geração, sendo 

consubstanciada pela formação de um grupo social. Mediante este 

entendimento concebemos que a mediação cultural/informacional pautada pelo 

viés da ação da leitura pressupõe uma dimensão política. 

 

Ao refletirmos acerca do conceito de cultura no fazer 
biblioteconômico, percebemos que a importância da participação do 
bibliotecário mediador no contexto cultural. Para que essa 
participação aconteça o ponto de partida é a tomada de consciência 
de seu papel crítico, científico e porque não dizer revolucionário. Esse 
profissional, ao se posicionar como um agente canalizador de ações 
de interferência, propicia um espaço promotor da formação da 
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autonomia do indivíduo. Criando espaços dentro da unidade de 
informação que potencialize no indivíduo clareza dos conceitos que 
atuaram e atuam como fatores condicionantes de sua personalidade 
sociocultural, o bibliotecário disponibiliza a sua comunidade usuária 
recursos cognitivos que permitam a revisão criteriosa dos princípios 
constituintes dos valores que orientam sua ação individual no social. 
Por efeito de repercussão sistêmica, ação desse profissional 
potencializa condições de bem-estar social, o que demonstra que o 
bibliotecário é um profissional que possui a capacidade de penetrar 
nos quadros sociais e culturais, de ampliar as ações e aspirações dos 
indivíduos, de oferecer subsídios que permitam ao indivíduo se 
posicionar frente aos problemas sociais com desenvoltura 
comprometida com o bem coletivo. (SANCHES; RIOS, 2010, p. 113). 

 

 Sendo assim a “a ação cultural que queremos enfatizar constitui-se 

como um ato de reflexão político e democrático. Ação que organize meios que 

desperte a valorização e transformação do espaço sociocultural” (SANCHES; 

RIOS, 2010, p. 115). É nesse sentido que devemos estar alertas para que a 

mediação cultural/informacional que desejamos realmente ocorra, porém sem 

“fissuras”. 

 Já a animação cultural possui um viés verticalizado em um “verniz” 

democrático. A grande diferença é que aqui as ações já são definidas pelos 

bibliotecários enquanto os usuários são considerados como meros receptores. 

Por isso, “o agente cultural é aqui, um animador, é dele que parte a ação – 

nessa terminologia teológica, é ele o criador [...] Os outros são meros objetos 

nos quais, como na lenda clássica, ele sopra a alma, anima”. (COELHO, 2001, 

p. 16). 

 Na medida em que as bibliotecas públicas se aproximam desta 

perspectiva “... se distanciam do conceito de ação cultural, deixam de fora um 

componente que tem obrigatoriedade de pertencer ao ambiente 

acadêmico/científico, a saber: a reflexão” (SANCHES, RIOS, 2010, p. 116).  

Ao retomarmos os pensamentos de Gramsci (1980) podemos observar 

um outro viés correspondente à idéia de intelectual orgânico, ou seja, os 

intelectuais estão sempre em consonância a determinadas classes sociais 

(eles as representam). Neste aspecto uma parcela significativa dos intelectuais 

são ligados a classes dominantes e por isto tentam perenizar os seus 

respectivos projetos de sociabilidades como algo inexorável por intermédio do 

controle da infra-estrutura e conseqüentemente o gerenciamento da 

superestrutura em determinado contexto. 
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Por intermédio dessa contribuição é que somos impelidos a entender o 

conceito/papel da mediação/mediador nas estruturas do sistema vigente e 

observar quais são as diretrizes que são perpassadas neste cenário: as 

configurações das atuais políticas federais para as bibliotecas públicas, a 

possível inflexão negativa na organização sócio-política de tais instituições, a 

incipiência na instrumentalidade do profissional em questão no que se refere ao 

atendimento e a dissociação existente entre os usuários reais e aqueles que 

não conseguem ter as suas demandas informacionais atendidas por essas 

bibliotecas.  

Ainda conforme as idéias de Gramsci (1980) sobre hegemonia, é 

interessante citar que na esfera da temática em questão os meios de 

comunicação e o uso das tecnologias não podem ser considerados apenas 

como meros instrumentos de domínio, mas também como participantes 

(agentes) da reprodução cultural dominante (vigente) via aceitação de alguns 

enfoques populares (porém a fim de conformar esta classe). Centrados neste 

enfoque a tríade: incorporação, reprodução e resistência passam a ser 

examinadas através da tensão existente entre a cultura hegemônica 

(dominante) e a cultura contra-hegemônica (popular). 

 Sendo assim, a partir do momento em que o profissional da informação 

enquanto um agente social de nível superior que estudou em algum momento 

de sua trajetória acadêmica sobre o significado social de sua atuação (o que 

não é algo tão incomum assim) consegue reconhecer os objetivos de uma 

biblioteca, e em nosso caso particular das bibliotecas públicas ele deve 

transparecer a dimensão ético-política de sua categoria profissional para as 

distintas classes sociais, e em especial as populares. Portanto: 

 

O segundo aspecto [o político] é igualmente crucial: o intelectual 
orgânico não pode subtrair-se da responsabilidade da transmissão 
dessas idéias, desse conhecimento, através da função intelectual, 
aos que não pertencem, profissionalmente, à classe intelectual. A não 
ser que essas duas frentes estejam operando simultaneamente, ou 
pelo menos a não ser que essas duas ambições façam parte do 
projeto dos estudos culturais, qualquer avanço teórico nunca será 
acompanhado por um envolvimento no nível do projeto político 
(HALL, 2003, p. 207.) 

 

Vale evidenciarmos que, mediante a análise de Almeida (2008), a 

aproximação das idéias de Gramsci se deu na América Latina, e em nosso 
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caso particular (o Brasil), nos anos de 1960 por intermédio da luta contra o 

Imperialismo. Todavia em nosso país ela foi refreada pela ditadura militar. 

Podemos mencionar que essa rápida repercussão (que consideramos como 

embrionário, embora portador de fundamentações essenciais a uma mediação 

de esquerda) durou até meados dos anos de 1970. Entretanto as suas 

diretrizes se potencializaram devido à ascensão da abertura política em 1988. 

 Por isso, em todo este movimento, podemos perceber que a esfera 

acadêmica e o âmbito político não devem ser dissociadas. Essa relação 

cultural e política passou a condicionar uma possível direção intelectual ao 

transcender de uma singularidade imediata a uma significação pública. Sob 

esta análise podemos afirmar que houve uma redefinição cultural pelo sistema 

vigente na medida em que um determinado agente social passa a não somente 

ser considerado como um receptor, mas também como um produtor de 

sentidos. 

 

Abre-se assim ao debate um novo horizonte de problemas, no qual 
estão redefinidos os sentidos tanto da cultura quanto da política, e do 
qual a problemática da comunicação não participa apenas a título 
temático e quantitativo – os enormes interesses econômicos que 
movem as empresas de comunicação – mas também qualitativo: na 
redefinição da cultura, é fundamental a compreensão de sua natureza 
comunicativa. Isso é, seu caráter de processo produtor de 
significações e não de mera circulação de informações, no qual o 
receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo que o 
emissor depositou na mensagem, mas também um produtor.” 
(MARTÍN BARBERO, 1997, p. 287). 
 

 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para desenvolver esse estudo recorremos à revisão de literatura e 

propomos um roteiro, onde definimos o conceito de mediação em biblioteca 

pública e desenvolvemos uma discussão acerta dessa temática. Utilizamos 

como material empírico um modelo implantado no Município de Casimiro de 

Abreu3, onde as atividades nas bibliotecas são verdadeiras fontes e exemplos 

de mediação, uma vez que o município mantém seis bibliotecas públicas nos 

quatro distritos, tendo inclusive a primeira biblioteca instalada num 

assentamento de trabalhadores rurais. O acervo é composto de mais de trinta 

                                                
3 http://www.culturacasimiro.rj.gov.br/MODELO_EQUIPAMENTOS.htm#biblioteca 
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mil obras, além de assinaturas de periódicos, brinquedoteca, equipamentos de 

audiovisual e cursos e oficinas para a comunidade. São mais de cinco mil 

pessoas atendidas por mês em todas as unidades. Essas bibliotecas 

funcionam também como espaços para reuniões, apresentações de teatro e 

dança além da função de postos avançados da 4Fundação em cada distrito. 

Essa experiência é uma prática que deve servir de exemplo a todos os 

municípios que tem o privilégio de ter uma biblioteca pública, pois entendemos 

que a biblioteca pública é o local mais apropriado para por em prática essa 

mediação tendo em vista as mais diversificadas possibilidades de 

transformações que podemos proporcionar as comunidades. 

 

4. RESULTADOS FINAIS 

 

 No município de Casimiro de Abreu, além de todas as atividades 

voltadas para uma maior integração com a comunidade, existe uma atividade 

de muita criatividade que é um Encontro que o município promove e já está no 

seu segundo seguimento Encontro de Poetas em Casimiro de Abreu – 

EPOCABREU. O EPOCABREU é ainda um espaço para a participação de 

poetas amadores, editoras independentes, enfim, um espaço livre para 

produção, divulgação e fruição de poesia. Por ser uma cidade batizada com o 

nome de um poeta, as bibliotecas se utilizam dessa realidade com o objetivo de 

fortalecer o vínculo da cidade natal do poeta Casimiro de Abreu com o gênero 

da poesia, promovendo um conjunto de eventos que abrangem não só a 

literatura, mas também dança, música, folclore, teatro e artes plásticas. O 

Encontro visa ainda fortalecer a produção literária do gênero poesia, 

promovendo a oportunidade de poetas, editoras e livrarias terem contato com o 

público consumidor. 

 Podemos ver nessa prática um exemplo de mediação cultural, onde o 

dever da biblioteca, principalmente pública é despertar o prazer da leitura, da 

arte e isso só se torna possível com programas e projetos voltados para esse 

objetivo.  

 

                                                
4 Fundação Cultural Casimiro de Abreu, responsável pelas atividades culturais do município 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deste modo ao nos remetermos a uma compreensão mais apurada das 

diversas modalidades de mediação nas bibliotecas públicas é fundamental 

estabelecer uma convergência entre dois horizontes, a saber: a busca da 

informação e os próprios dispositivos de mediação informacional em uma 

esfera educacional. Isso ocorre devido ao fato de que as demandas 

informacionais só conseguem configurar significados (sentidos) aos usuários a 

partir do momento em que tais dispositivos propiciam aos usuários uma 

capacidade de sistematizar o conhecimento. Esta por sua vez está imbricada 

em um processo que deve garantir não somente a apropriação, mas também a 

participação coletiva enquanto um arcabouço sócio-cultural que transcende aos 

limites impostos pela lógica do capital (a de ser um cidadão consumidor). Todo 

este arcabouço é possivelmente sistematizado pela leitura. 

 

Assim, o conhecimento, finalidade última da busca, resulta da 
capacidade de realizar atos, tais como perceber, lembrar, imaginar, 
falar, refletir e pensar a partir de conteúdos concretos e, ao mesmo 
tempo, estabelecendo vinculações de sentido entre estes e a 
realidade, ou seja, mantendo relações indissociáveis e permanentes 

entre conhecer e agir, operações nada fáceis, porém imprescindíveis, 
sobretudo na contemporaneidade. (PIERUCCINI, p.3, 2004). 
 

 

Freire (1983), ao destacar o papel das bibliotecas enquanto um centro 

cultural que deveria ser dotado de uma instrumentalidade necessária à garantia 

da emancipação das classes populares no que diz respeito aos planos 

subjacentes ao binômio cultural e político traz à tona uma aproximação desses 

leitores com a própria realidade em questão (do seu estranhamento). 

A biblioteca pública deve ser vista como uma extensão da escola, onde 

sirva de subsídio e apoio para a população para dar continuidade aos seus 

aprendizados e conhecimentos. Dessa forma, a dinamização do uso da 

biblioteca se torna uma atividade de extrema importância na função desta 

instituição, para que o interesse da comunidade seja despertado vai depender 

do envolvimento e dedicação do bibliotecário que estará a frente desta 

biblioteca. 
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ANEXO 
 
Relação das bibliotecas do município de Casimiro de Abreu com seus 
respectivos endereços e contatos. 
 

 
Biblioteca Pública Municipal Tiradentes 

Padre Francisco Maria Talli, nº 10, centro, Casimiro de Abreu. Telefone: (22) 
2778 2189  

Biblioteca Pública Municipal Carlos Drummond de Andrade 

Rua Bernardo Gomes, nº 338, centro, Barra de São João. Telefone: (22) 2774 
5109 

Biblioteca Pública Municipal Marcelo Elvas Severino 
Rua João Soares, n° 385 (anexo a Administração Distrital), centro, Professor 
Souza. Telefone (informações): (22) 2778 1212. 

Biblioteca Pública Municipal Farias Brito 
Rua Moisés Santos, n° 188, centro, Rio Dourado. Telefone (informações): (22) 
2778 1212. 

Biblioteca Pública Municipal Padre Francisco Peres Blasco 
Rodovia BR 101, Km 202, Assentamento Fazenda do Visconde, Casimiro de 
Abreu. Telefone: (22) 9982 4254. 

http://revistas.ffclrp.usp.br/incid/article/view/24/pdf

