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RESUMO 

 

A AÇÃO CULTURAL COMO PRÁTICA SOCIAL: BIBLIOTECAS DOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

  

Autora: Criselen Jarabiza 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Carla Rosane da Silva Tavares Alves 

Coorientadora: Prof.ª Drª Maria Aparecida Santana Camargo 

 

 Situada na linha de pesquisa de Práticas socioculturais e sociedade contemporânea do 

Mestrado Acadêmico em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Unicruz, a 

presente pesquisa tem como universo de investigação as bibliotecas dos institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia do RS, que se constituem pelo Instituto Federal Farroupilha 

(IFFar), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e Instituto Federal Sul-Rio-Grandense 

(IFSUL). O objetivo geral da referida pesquisa é analisar a ação cultural, no âmbito das 

bibliotecas dos institutos federais do Rio Grande do Sul, como prática sociocultural essencial 

à transformação da sociedade na qual se insere. A escolha da temática justifica-se pela 

necessidade de verificar a incidência da ação cultural nas bibliotecas pesquisadas, bem como 

se as ações, em sua dimensão educativa, são capazes de transformar e operar mudanças 

positivas na realidade dos usuários participantes dos projetos socioculturais. Trata-se de uma 

pesquisa social qualitativa exploratória de levantamento, survey com a aplicação de 

questionário eletrônico, tendo como referencial teórico principal: Freire (1996), (2003), 

(2015), Bauman (2012), Santos (2009) Coelho (1986), (1997), (2012), Cunha (2003), (2010), 

Flusser (1983), Milanesi (1983), (1986), (2002), (2003), Pacheco (2010), (2011), Silva 

(2009), Gil (2009), (2010), Babbie (2003), Minayo (2012), Bardin (1979). Os dados colhidos 

foram analisados por meio da análise de conteúdo. Nas considerações finais, descreveram-se 

os principais resultados alcançados nesta pesquisa, na busca de respostas para a hipótese, o 

problema de pesquisa e os objetivos. Constatou-se que os pesquisados consideram importante 

a realização de ações culturais nos IFs do RS, foram apontadas algumas barreiras para 

efetivação de projetos culturais, abordando a questão da qualificação, recursos humanos e 

financeiros. Assim, a partir desta pesquisa, acredita-se ter colaborado com relevantes aspectos 

acerca das ações culturais como uma prática social nas bibliotecas dos IFs do RS, políticas 

públicas culturais e mediação cultural.  

 

Palavras-chave: Ação cultural. Bibliotecas. Institutos Federais - RS. Bibliotecário. Mediador 

cultural. 
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ABSTRACT 

 

CULTURAL ACTION AS SOCIAL PRACTICE: LIBRARIES AT 

FEDERAL INSTITUTES OF RIO GRANDE DO SUL 

  

Author: Criselen Jarabiza 

Advisor: Prof. Dr.ª Carla Rosane da Silva Tavares Alves 

Coordination: Prof. Drª Maria Aparecida Santana Camargo 

 

 Being part of the research line of Socio-cultural practices and contemporary society of 

the Academic Master's Degree in Sociocultural Practices and Social Development of Unicruz, 

this research explores the universe of libraries in federal institutes of education, science and 

technology at RS, that are constituted by the Institute Federal Farroupilha (IFFar), Federal 

Institute of Rio Grande do Sul (IFRS) and Federal Institute Sul-Rio-Grandense (IFSUL). The 

general objective of this research is to analyze the cultural action within the libraries of the 

federal institutes of Rio Grande do Sul, as a sociocultural practice essential to the adjustment 

of the society in which it is inserted. The decision of the theme is justified by the need to 

verify the incidence of cultural action in the libraries surveyed, as well as if the actions, in 

their educational dimension, are capable of transforming and operating positive changes in the 

reality of users participating in socio-cultural projects. This is a qualitative exploratory social 

survey, a survey with the application of an electronic questionnaire, having as main 

theoretical reference: Freire (1996), (2003), (2015), Bauman (2012), Santos (2009) Coelho 

1986), (1997), (2012), Cunha (2003), (2010), Flusser (1983), Milanesi (1983), (1986), (2002), 

(2003), Pacheco , Silva (2009), Gil (2009), (2010), Babbie (2003), Minayo (2012), Bardin 

(1979). The data collected were analyzed through content analysis. In the final considerations, 

we described the main results achieved in this research, in the search for answers to the 

hypothesis, the research problem and the objectives. It was found that the authors consider it 

important to carry out cultural actions at IFS of RS, some barriers to cultural projects were 

pointed out, concerning qualification, human and financial resources. Thus, with this research, 

it is believed to have collaborated with relevant aspects about cultural actions as a social 

practice in the libraries at Ifs of RS, public cultural policies and cultural mediation. 

 

Keywords: Cultural action. Libraries. Federal Institutes - RS. Cultural mediation. Social 

transformation. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Não resta dúvida da relevância das bibliotecas nas instituições de ensino, o que se 

mostra visivelmente pelo reflexo da qualidade do ensino, pesquisa e extensão desses 

estabelecimentos, independente do nível, o qual se pode estender da educação infantil para o 

nível fundamental, médio, superior e pós-graduação. 

 A leitura de um livro liberta, emancipa e esclarece, possibilita experiências únicas e 

individuais, desperta a curiosidade e provoca a imaginação. Já Milanesi em (1983, p. 107) 

afirmou que “A biblioteca só atinge plenamente a sua função quando, além de propiciar a 

leitura, garante a seu público o ato de dizer e escrever”. Junto a isso, acredita-se que promover 

a leitura e colaborar no processo de aprendizagem se, constituem no papel essencial de uma 

biblioteca, contribuindo com a própria formação do sujeito enquanto cidadão pleno, 

consciente e crítico.   

 Nessa direção, o título desta pesquisa traduz o pensamento da autora, em relação à 

ação cultural vista como uma prática social. Assim, da mesma forma que a cultura evolui, 

adiciona conhecimentos, aprendizados, ao longo do tempo, tendo como característica a 

transformação dos seres humanos, de seus pensamentos, seu agir, modos de ver e estar no 

mundo, suas práticas e criações, a ação cultural tem essa característica da cultura, de mudança 

do ser social, tendo esse capacidade de aprender e ressignificar seus conhecimentos.  

 Para isso, a ação cultural busca a transformação social, provocando a reflexão crítica 

no indivíduo, através de suas práticas socioculturais e torna-se relevante que também a ação 

cultural seja realizada pelas bibliotecas, que se constituem de equipamentos culturais para, 

com e na sociedade.  

 O Brasil é um país multifacetado, oriundo das mais diversas influências culturais de 

outros povos, essa riqueza em termos de cultura choca-se com as desigualdades em níveis 

socioeconômicos e educacionais, pois de acordo com dados do Banco Mundial (2017) o país 

abriga mais de 16 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. A Constituição 

brasileira de 1988 que marcou a reabertura democrática no país garante em seu artigo terceiro, 

parágrafo terceiro ser um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil o de 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” 

(BRASIL, 2000, p. 2), em um cenário sedimentado pelo reconhecimento das disparidades em 

termos de distribuição de renda e serviços públicos de qualidade, a equidade social torna-se 
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um desafio para os governos e a sociedade civil o acesso a todos a educação, bens culturais, 

saúde, moradia, igualdade e justiça social. 

 No entanto, mesmo diante desse cenário, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 4, 

conforme Failla (2016) apontou que há um crescimentos de 6% nos níveis de leitura no Brasil  

e aposta no aumento do número de leitores a partir do tripé da família, sociedade civil, e ao 

estado o qual cabe o investimento em educação e na formação de mediadores culturais. Os  

resultados, apontam que quem tem o hábito de ler, desenvolve hábitos saudáveis como a 

pratica de atividades físicas, reunir-se com familiares e amigos, passear em parques e praças e 

escreve mais. Nesse contexto acredita-se na contribuição das bibliotecas enquanto 

equipamentos culturais em propiciar práticas leitoras e de difusão cultural entre elas a ação 

cultural.  

 Dessa forma, esta pesquisa teve como tema a Ação cultural nas bibliotecas dos 

institutos federais do Rio Grande do Sul, delimitando-se à realização de ações culturais nas 

bibliotecas dos IFs do RS. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

Para a efetivação desta pesquisa situada na linha de práticas socioculturais e sociedade 

contemporânea do Mestrado Acadêmico em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 

da Universidade de Cruz Alta, buscou-se investigar se estão sendo realizadas atividades de 

ação cultural nas bibliotecas dos institutos federais do Rio Grande do Sul – Instituto Federal 

Farroupilha - IFFar, Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS e Instituto Federal Sul-

Rio-Grandense - IFSul e como estão sendo efetivadas essas ações como prática sociocultural. 

Para tanto, o problema de pesquisa dividiu-se em três questionamentos: 

a) Existe uma proposta de ação cultural inserida nas atividades das bibliotecas dos 

institutos federais do Rio Grande do Sul?  

b) Como estão sendo realizadas essas ações, enquanto prática sociocultural nas 

bibliotecas dos institutos federais do Rio Grande do Sul?  

c) No desenvolvimento da ação cultural, nas bibliotecas, o bibliotecário verifica 

avanços com relação à mudança na realidade do sujeito da cultura? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

A pesquisa proposta apresentou como objetivo geral: 
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Analisar a ação cultural, no âmbito das bibliotecas dos institutos federais do Rio 

Grande do Sul, como prática sociocultural essencial à transformação da sociedade na qual se 

insere. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Com o propósito de operacionalizar o objetivo geral são formulados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Investigar se as bibliotecas dos institutos federais do Rio Grande do Sul realizam 

ação cultural; 

b) Averiguar o posicionamento dos bibliotecários dos IFs/RS no que concerne à ação 

cultural; 

c) Verificar a ocorrência e a importância da disciplina de Ação Cultural na formação 

dos bibliotecários que atuam nas bibliotecas dos IFs/RS; 

d) Examinar como são realizadas as atividades de ação cultural nas bibliotecas 

pesquisadas, bem como analisar as contribuições dessas ações como prática sociocultural 

transformadora. 

 

1.4 Hipótese 

A hipótese para as questões foi a seguinte: As bibliotecas dos institutos federais do Rio 

Grande do Sul realizam atividades de ação cultural, atuando como mediadoras culturais.  

  

1.5 Justificativa 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de buscar saber se as bibliotecas nos institutos 

federais do Rio Grande do Sul estão realizando ação cultural e como estão sendo efetivadas 

essas ações como prática sociocultural. A autora do presente trabalho, como 

bibliotecária/documentalista do Instituto Federal Farroupilha - Campus Santa Rosa, acredita 

na relevância da ação cultural como prática social e cultural nas bibliotecas, tendo experiência 

nessa área.         

Destaca-se o fato de estar na coordenação do GT-10, Grupo de Trabalho – Ação 

Cultural da Comissão das Bibliotecas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Isso lhe permitiu uma visão global do trabalho desenvolvido pelas bibliotecas, 

ao mesmo tempo em que reforçou o interesse de investigar com profundidade a temática a que 

se propôs. 
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A pesquisa realizada tem relevo acadêmico e social e, diante da importância de 

verificar a incidência da ação cultural nas bibliotecas pesquisadas, bem como se as ações, em 

sua dimensão educativa são capazes de transformar e operar mudanças positivas na realidade 

dos usuários participantes dos projetos socioculturais. Dessa forma, propõe-se verificar, 

refletir e analisar a ação cultural, enquanto prática sociocultural, no contexto das bibliotecas 

dos IFs: IFFar, IFRS e IFSul.  

Para tanto, foi necessário inicialmente, fazer um levantamento dos estudos 

documentados na área, buscando evidenciar o estado do conhecimento por amostragem da 

ação cultural no Brasil e da ação cultural nas bibliotecas brasileiras, através da busca e 

recuperação da produção científica sobre a temática. As fontes de informação utilizadas nessa 

pesquisa foram a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
1
 desenvolvida 

e coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para a 

busca nas teses e dissertações e a Plataforma Sucupira
2
 para a realização do levantamento dos 

periódicos, a listagem dos resultados encontram-se no apêndice A desta dissertação.  

Primeiramente, foi realizada uma investigação na BDTD com os termos “ação cultural 

bibliotecas”
3
, quando selecionada a opção por título houve a recuperação de uma dissertação 

defendida em 2011, após foi escolhida a alternativa por assunto recuperando uma dissertação 

de 1989 e 2014. Ambas as dissertações concentraram sua pesquisa no âmbito das bibliotecas 

públicas. Após foi realizada a busca pelo termo ação cultural, selecionando a opção por título 

gerando 29 resultados, os quais 20 eram dissertações defendidas entre os anos de 1994 até 

2017 e nove teses de 2004 a 2017.  

                                                 
1
  A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) integra os sistemas de informação de 

teses e dissertações das instituições de ensino e pesquisa do Brasil, disponibilizando em meio eletrônico um 

catálogo nacional de teses e dissertações em texto integral. Pode ser acessada no endereço eletrônico: 

http://bdtd.ibict.br/vufind/. 
2
  A Plataforma Sucupira é uma ferramenta de coleta de informações, realiza análises e avaliações, sendo 

uma base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). O acesso é no endereço eletrônico: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/. 
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Continuando a busca pelo termo ação cultural, por assunto foram recuperados 46 

resultados, entre eles 31 dissertações defendidas entre os anos 2000 a 2017 e 15 teses entre os 

anos de 2006 a 2017. Esses dados demonstraram que a ação cultural é uma temática que está 

ultrapassando as décadas, continuando atual, evidenciando a importância do assunto para a 

pesquisa científica, também se teve a percepção que o assunto precisa ser mais explorado 

enquanto prática sociocultural nas bibliotecas, pois houve um menor número de publicações, 

quando adicionada à ação cultural o termo bibliotecas.  

A segunda etapa foi averiguar o impacto dos termos nos artigos de periódicos com 

maior qualis, para tanto, foi realizada uma busca na Plataforma Sucupira a fim de identificar 

quais periódicos da área de comunicação e informação tinham o conceito qualis A, resultando 

em 55 periódicos, após foram selecionados apenas os nacionais, resultando em quatro 

periódicos A1 e, uma vez, conhecidos os títulos, partiu-se para a busca dos artigos nas 

próprias revistas. Cabe observar que for  

O primeiro periódico investigado foi o Dados-Revista de Ciências Sociais da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o qual a busca não recuperou nenhum 

resultado. A seguir, foi pesquisado na revista Informação & Sociedade da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), sendo que a busca foi feita pelo título, pelos termos ação cultural 

bibliotecas, porém não houve resultado, quando foi selecionada a opção do assunto foi 

recuperado um artigo do ano de 2017. Quanto ao termo ação cultural na pesquisa por título 

foram recuperados três artigos com a data de publicação de 1991-1999, já a pesquisa por 

assunto resultou em seis artigos de 1991-2017.  

A seguir, a pesquisa deu-se na revista Perspectivas em Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e por título, não houve registros para o termo 

ação cultural bibliotecas, entretanto, por assunto foram recuperados dois artigos dos anos 

1999 e 2001. Alterando o termo de busca para ação cultural foram recuperados oito artigos 

publicados entre 1999-2016 e, por fim, foi consultado o periódico Transinformação e também 

não houve recuperação do termo ação cultural bibliotecas, quanto ao termo ação cultural a 

resposta foi um artigo de 2011. Apesar do termo ação cultural bibliotecas apresentar poucos 

resultados nas buscas, tanto por título como por assunto, a maioria dos periódicos recuperados 

tratam da ação cultural nas bibliotecas, mas não está explícito nas palavras-chave e no título.  

Não foram encontrados artigos nesses quatro periódicos em relação à ação cultural nas 

bibliotecas dos Institutos Federais.  

Portanto, após esse levantamento por amostragem nas teses, dissertações e artigos de 

periódicos qualis A, a realização desta investigação se justificou pela carência de estudos 
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documentados acerca da realização da ação cultural nas bibliotecas dos Institutos Federais do 

RS, surgindo à necessidade de pesquisas que busquem difundir para a comunidade as ações 

socioculturais que são desenvolvidas nas bibliotecas, bem como os impactos na vida dos 

cidadãos. E isso devido ao fato de que a ação cultural tem um caráter transformador, no qual o 

indivíduo é o sujeito da cultura, ou seja, ele participa ativamente, colaborando na criação e 

execução das atividades. 

 Esta pesquisa buscou trazer contribuições científicas aos estudos de ação cultural nas 

bibliotecas, produzindo conhecimentos, a partir do survey desenvolvido, a visão dos 

bibliotecários dos institutos federais do RS sobre a ação cultural, suas práticas na área, bem 

como sobre as principais atividades culturais desenvolvidas, procurando mostrar de que forma 

são realizadas. Dentre as contribuições que se pretendeu oferecer com este trabalho, buscou-

se identificar as maiores barreiras para a efetivação da ação cultural e por que em algumas 

instituições não é realizada. A pesquisa também apresentou contribuições a respeito da 

formação dos bibliotecários, propondo uma discussão acerca da importância da oferta da ação 

cultural como disciplina nos currículos dos cursos de Biblioteconomia. 

 Destaca-se a colaboração da pesquisa no âmbito sociocultural, pois a ação cultural tem 

esse caráter de instigar a mudança, o pensamento crítico-reflexivo, averiguando na percepção 

dos sujeitos que constituíram o corpus da presente investigação, se estes constatavam avanços 

na mudança da realidade dos usuários que participaram das atividades.   

 Com isso, a pesquisa suscitou reflexões sobre a teoria e a prática da ação cultural nas 

bibliotecas, principalmente no que tange às atividades socioculturais nas bibliotecas mistas, 

por ser uma realidade que abrange diversos tipos de usuários, desde o aluno de ensino médio 

ao pós-graduando e as percepções e perspectivas de atuação do bibliotecário como agente 

cultural.   

 

1.6 Estrutura capitular da pesquisa  

 Esta dissertação apresenta-se estruturada em cinco capítulos, para o desenvolvimento 

da pesquisa. O primeiro capítulo constituído pelas Considerações iniciais traz os seguintes 

itens: tema da pesquisa, problematização, objetivos, hipóteses e justificativa.  

 A seguir, o segundo capítulo é destinado ao Caminho metodológico da pesquisa, com 

as seguintes subdivisões: abordagem e contexto da pesquisa, sujeitos, instrumentos e 

procedimentos, método de análise e interpretação do corpus da pesquisa, bem como cuidados 

éticos.  
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 O terceiro capítulo é intitulado: Ação cultural como uma prática social, abordando a 

concepção de cultura, percurso histórico da ação cultural e políticas públicas culturais, 

conceituação de ação, animação e fabricação cultural e a ação cultural no espaço social das 

bibliotecas.  

 O quarto capítulo destina-se aos institutos federais do RS, enfocando os aspectos da 

trajetória dos IFs do RS, a criação dos institutos federais e a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e as vivências de ação cultural nas 

bibliotecas dos IFs do RS.  

 O quinto capítulo apresenta uma abordagem referente aos Bibliotecários mediadores 

culturais, tendo como itens: a contextualização de mediador cultural; a preparação dos agentes 

culturais: a ação cultural enquanto disciplina nos currículos dos cursos de biblioteconomia, e a 

percepção dos bibliotecários dos IFs do RS acerca de sua atuação enquanto agentes culturais.  
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2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

2.1 Abordagem e tipo de pesquisa 

As pesquisas científicas buscam respostas às perguntas e inquietações do pesquisador, 

as quais se tornam o problema de pesquisa que precisa ser analisado, a fim de descobrir a 

verdade, por meio da confirmação ou negação de hipóteses e a solução expressa pelos 

resultados. De acordo com Gil (2010), a pesquisa é definida como um procedimento racional 

e sistemático, tendo como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos. Portanto, 

para a resolução da questão de pesquisa é necessário o uso de conhecimentos, métodos e 

técnicas de investigação científica.  

A pesquisa social tem como característica a abordagem qualitativa, levando em 

consideração as especificidades e as diferentes formas que um fenômeno pode ser descrito e 

também a diversidade dos sujeitos. Minayo (2012) afirma que, nas ciências sociais, o objeto 

de pesquisa é essencialmente qualitativo, centrando-se no universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  

Nesta pesquisa de cunho social qualitativa, a intenção científica foi investigar se as 

bibliotecas dos Institutos Federais do RS realizam a ação cultural e verificar como as ações 

são efetivadas na prática, buscando conhecer os desafios e possibilidades da ação cultural 

como uma prática sociocultural, bem como o alcance dos objetivos propostos, a partir da 

visão dos bibliotecários das bibliotecas integrantes do corpus da pesquisa. 

Verificou-se que o processo de trabalho científico em pesquisa qualitativa, para 

Minayo (2012) é dividido em três etapas: (1) fase exploratória, (2) trabalho de campo, (3) 

análise e tratamento do material empírico e documental. A fase exploratória consiste na 

preparação do projeto de pesquisa, definição do objeto de pesquisa, hipóteses e metodologia. 

O trabalho de campo constitui-se na prática de toda a construção teórica da fase exploratória, 

é a etapa da construção do projeto de pesquisa com o intuito de delimitar o objeto e 

desenvolver teórica e metodologicamente a pesquisa, mediante um cronograma. O trabalho de 

campo envolve, na fase de observação, aplicação de questionário, levantamento documental e 

outras modalidades de interação com os pesquisados e, por fim, a fase de análise e tratamento 

do material empírico e documental, na qual os dados coletados devem ser ordenados, 

classificados e analisados.  

Conforme explicitado na justificativa desta dissertação, constatou-se que ainda não se 

têm documentados estudos acerca da realização da ação cultural nas bibliotecas dos Institutos 

Federais do RS, sendo um assunto pouco explorado, então, quanto aos objetivos gerais, a 
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presente pesquisa qualitativa é do tipo exploratória e, como ressalta Gil, (2009, p. 27), “[...] 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato”.  

Essa dissertação fez uso do método de pesquisa survey, que segundo Babbie (2003) é 

um método das ciências sociais, que examina uma amostra de uma população. Permite a 

elaboração de um modelo lógico determinístico de causa e efeito, outra característica, é que 

esse método é geral, parcimonioso e específico. Freitas [et al.], (2000) aponta que o survey é 

apropriado quando se deseja responder questões do tipo “o que?”, “por que?”, “como?” e 

“quanto?”, ou seja, o foco do interesse é sobre “o que está acontecendo”, ou “como e por que 

isso está acontecendo”.  

Assim a escolha da utilização desse método nesta dissertação, teve em vista a 

realização de um levantamento da ação cultural nas bibliotecas, cujos dados foram analisados, 

na população que corresponde aos bibliotecários, suas opiniões, crenças e atitudes enquanto 

pessoas e profissionais, respondendo ao problema da pesquisa, hipótese e objetivos propostos 

na pesquisa, levando-se em consideração as etapas de delineamento do estudo. 

O método survey é bastante utilizado em pesquisas de caráter quantitativo, mas 

também empregado em pesquisas qualitativas, como foi o caso desta dissertação. A coleta de 

dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário semiestruturado e, para a 

fundamentação teórica, houve a utilização de fontes bibliográficas disponíveis em meios 

físicos e na rede de computadores.  

Nessa direção, após a elaboração do projeto de pesquisa e aprovação no Conselho de 

Ética em Pesquisa da Unicruz (CEP), realizou-se a coleta de dados por meio do questionário 

eletrônico, que foi enviado ao e-mail dos bibliotecários. A análise dos dados foi feita por meio 

da análise de conteúdo e, após o relatório, junto aos subsídios teóricos e metodológicos, a 

referida pesquisa, culminou com a redação desta dissertação.  

A revisão de literatura, utilizando-se de diversas fontes e suportes de informação, 

como livros, periódicos, dissertações, teses e a rede de computadores, tem como escopo fazer 

uma análise das importantes contribuições dos principais teóricos da área para o embasamento 

científico desta pesquisa qualitativa survey.  

Dentre os principais autores que constituíram a base epistemológica da pesquisa 

proposta, destacam-se: a) quanto aos fundamentos da ação cultural: Freire (1996), (2003), 

(2015), Bauman (2012), Santos (2009) Coelho (1986), (1997), (2012), Cunha (2003), (2010), 

Flusser (1983), Milanesi (1983), (1986), (2002), (2003) e, em relação aos bibliotecários 

mediadores: Coelho (1986), (1997), (2012); c) no que diz respeito ao percurso histórico dos 
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IFs Pacheco (2010), (2011), Silva (2009); d) em termos metodológicos, Gil (2009), (2010), 

Babbie (2003), Minayo (2012). Especificamente Bardin (1979) quanto à analise de conteúdo.  

Com a finalidade de caracterizar a mediação cultural em bibliotecas e com o objetivo 

de evitar distorções recorreu-se a Coelho (1997) quanto à conceituação de mediação cultural, 

mediador cultural, agente cultural, animação cultural, fabricação cultural e ação cultural, por 

ser um dos principais autores que faz essa distinção. 

A pesquisa mostrou que Bauman (2012) e Santos (2009) entendem a cultura como 

prática libertadora, Gil (2009) e Minayo (2012) foram o aporte básico para a metodologia 

científica desta pesquisa qualitativa de caráter social. Flusser (1983) trata a ação cultural 

enquanto animação cultural e posiciona o bibliotecário como animador cultural, sua análise se 

une às reflexões de Freire (2015) para a ação cultural. Coelho (1986), (1997), (2012) traz 

diferenças entre ação e animação cultural e, ainda, apresenta o conceito de fabricação cultural. 

Milanesi (2002), por sua vez, discute a ação cultural nas bibliotecas.  

Os autores juntamente com a pesquisadora, têm um ponto em comum, que é a ação 

cultural vista como prática libertadora, a qual, para se constituir, tem como essência o caráter 

transformador na vida dos cidadãos, capaz de levá-los a modificar-se em sujeito cultura e não 

objeto, de romper os grilhões que os prendem, podendo expressar sua criatividade, opinião, 

enfim, uma prática crítica e reflexiva.  

 

2.2 Contexto da pesquisa 

A pesquisa teve como enfoque as bibliotecas dos institutos federais do Rio Grande do 

Sul. 

 

2.3 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa que constituíram foram os bibliotecários das bibliotecas nos 

campi dos três institutos federais do Rio Grande do Sul: IFFar, IFSUL e IFRS.  

 

2.4 Instrumentos e procedimentos de pesquisa 

Esta pesquisa qualitativa utilizou-se da revisão bibliográfica, que tem como cerne a 

contribuição de diversos autores sobre a temática, o uso de fontes documentais como leis, 

dados governamentais e por fim a fase da coleta de dados, que foi por meio do questionário, 

cujo instrumento do survey apresenta confiabilidade a pesquisa.  

Na era da informação, as tecnologias trouxeram contribuições em vários campos de 

atuação, inclusive, na pesquisa científica, na qual se utiliza a internet para realizar pesquisas 
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devido à informação disponível na rede, como base de dados, periódicos e e-books, também 

são usados computadores, notebooks, tablets e outros para redigir, desde um texto a uma tese. 

Com os avanços da internet foi possível uma propagação rápida de dados, informações 

científicas, permitindo uma comunicação com o mundo, onde uma revista é lançada em um 

determinado local geográfico e, instantaneamente, todas as pessoas conectadas na rede têm o 

acesso. Mendes (2009) afirma que a pesquisa on-line é uma possibilidade metodológica da 

pesquisa qualitativa, pois o poder comunicativo e a ampla tecnologia disponível na internet 

podem ser adaptados a métodos qualitativos de coleta e análise de dados. 

Diante disso, o instrumento de pesquisa escolhido para coleta de dados foi o 

questionário eletrônico e, utilizando-se de ferramentas da internet, investigou-se a ação 

cultural nas bibliotecas dos IFs do RS, as quais estão localizadas em diferentes regiões 

geográficas, aproximando por meio dessa tecnologia, todos os campi, oferecendo aos 

bibliotecários a possibilidade de responder o questionário no momento que lhes foi mais 

conveniente. Outra vantagem foi o anonimato, bem como a possibilidade de expressar seus 

pontos de vista que, por vezes, se tornariam mais difíceis face a face.  

 O questionário elaborado iniciou com perguntas fechadas, buscando alguns dados 

sobre as bibliotecas em que atuam os sujeitos da pesquisa, a seguir, foram apresentadas as 

questões abertas, em relação ao posicionamento dos bibliotecários sobre as abordagens 

propostas na temática, também houve questões dependentes que abrangeram aspectos 

específicos de cada caso. As questões abertas possibilitaram, aos respondentes, liberdade de 

resposta; as questões fechadas permitiram que se escolha alternativas, dentre as listadas, e as 

dependentes, só fizeram sentido para alguns respondentes, por exemplo: se os bibliotecários 

não realizam ação cultural nas bibliotecas. A questão, a seguir, foi referente aos motivos de 

não realizar a ação cultural, então os bibliotecários que realizam ação cultural não irão 

responderam a questão sobre os motivos.  

Gil (2009) define o questionário enquanto técnica de investigação, composta por 

questões apresentadas por escrito que tem como objetivo conhecer as opiniões, crenças, 

interesses, desafios, sentimentos e expectativas frente às situações vivenciadas.  

O questionário eletrônico foi enviado por e-mail para os bibliotecários dos institutos 

federais do Rio Grande do Sul, os quais foram convidados a participar da pesquisa, mediante 

leitura e aceitação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)
4
, devidamente 

                                                 
4
  Inicialmente e conforme consta no Apêndice A - TCLE, o título do projeto de pesquisa era: A ação 

cultural como prática social: um estudo de caso nas bibliotecas dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul. Por 
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aprovado pelo CEP da Unicruz, conforme consta no Apêndice A. O TCLE foi aplicado 

fazendo uso da internet, assim como o questionário para a coleta dos dados, contendo todos 

os itens aplicáveis na Resolução CNS nº 466/12, e sua validação decorreu da própria 

identificação dada pelo meio eletrônico, ou seja, o endereço de e-mail institucional dos 

bibliotecários. Após ler o TCLE, os bibliotecários foram informados de que, ao concordarem 

com o mesmo deveriam clicar com o cursor na opção sim, ou se não concordassem, clicariam 

na opção não. Caso concordassem, em seguida, seriam disponibilizadas as questões para 

resposta, caso contrário, a pesquisa não seria disponibilizada.  

O questionário foi utilizado com a finalidade de veicular os objetivos da pesquisa em 

questões específicas, no intuito de buscar respostas para a problematização da pesquisa, em 

seguida, a tabulação, análise e mensuração dos dados e, posteriormente, a conclusão da 

pesquisa. Nesse sentido, ficou clara a importância do oferecimento e aplicação de um 

questionário, na coleta de dados, na pesquisa qualitativa exploratória. 

 

2.5 Coleta de dados da pesquisa 

 Inicialmente a ideia foi convidar 42 bibliotecários responsáveis pelas bibliotecas de 

cada campus/unidade, ou seja, cada biblioteca responderia somente uma vez a pesquisa. O 

convite estendeu-se para 50 bibliotecários, a fim de obter um posicionamento de todos 

bibliotecários que atuam nas bibliotecas dos IFs do RS. 

 Com o objetivo da autora deste trabalho em não exercer influência na pesquisa, 

excluiu-se da investigação a biblioteca em que a pesquisadora exerce suas atividades como 

bibliotecária: IFFar campus Santa Rosa. Assim, totalizando para a coleta de dados, 50 

bibliotecários que foram convidados a participar do estudo, retornando 30 questionários 

respondidos entre os meses de junho e julho de 2017. 

 

2.6 Análise e interpretação dos dados da pesquisa 

A partir do levantamento bibliográfico, documental e coleta de dados, os dados foram 

analisados qualitativamente no decorrer da investigação proposta, considerando os objetivos e 

o referencial teórico. O método de análise dos dados escolhido, foi da análise de conteúdo, 

que segundo Bardin (1979), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

linguísticas, que não se limita ao conteúdo, mas utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

                                                                                                                                                         
 sugestão da banca, na qualificação o titulo desta dissertação que passou a ser: A ação cultural como 

prática social: bibliotecas dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul. 
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de descrição do conteúdo das mensagens, fazendo uso de indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

A interpretação dos textos que se originam das respostas do questionário, de acordo com 

Bardin (1979), é um trabalho em nível mais aprofundado, obtendo significados de natureza 

psicológica, sociológica, histórica, etc. Com esse intuito, utilizou-se para a pré-análise dos 

dados as seguintes etapas: a) inicialmente foi realizada a organização dos dados coletados, a 

fim de operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, realizando uma leitura prévia dos 

dados, e b) a partir da codificação desses dados partiu-se para a elaboração das categorias, as 

quais foram verificadas por meio das falas dos bibliotecários dos IFs do RS, que apresentaram 

características específicas a cada campus, e por vezes similares, c) foram definidas quatro 

categorias de análise, assim elencadas: 1: Conceito de ação cultural; 2: Formação e 

capacitação de agentes culturais; 3: Ações culturais desenvolvidas nas bibliotecas dos IFs do 

RS e 4: Ação cultural uma prática social.  

Considerando as categorias citadas acima, que estão descritas na Matriz de análise de 

conteúdo (Apêndice C), as quais têm o intuito de responder ao problema de pesquisa e aos 

objetivos propostos nesta dissertação, sendo a última etapa, d) apresentação da análise com a 

interpretação dos resultados ao final de cada capítulo teórico que constitui a base 

epistemológica da pesquisa, situada em referenciais teóricos, cujos autores principais, foram 

citados no item 2.1. 

  

2.7 Cuidados éticos 

 Esta dissertação, em abril de 2017, foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), da Universidade de Cruz Alta, na cidade de Cruz Alta - RS, conforme a 

Resolução CNS nº 466-2012. Após a sua aprovação, mediante número do CAAE 

66850117.9.0000.5322, foi aplicado o questionário aos bibliotecários dos institutos federais 

do Rio Grande do Sul. 
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3 AÇÃO CULTURAL COMO UMA PRÁTICA SOCIAL  

Esse capítulo suscita algumas reflexões que iniciaram com a amplitude do conceito de 

cultura, passando por percursos da ação cultural no Brasil e políticas públicas para a área 

cultural, também traz à tona os diferentes significados de ação, animação e fabricação 

cultural, encerrando com a discussão em torno da prática da ação cultural nas bibliotecas.  

 

3.1 Cultura: várias concepções 

A espécie humana, desde os primórdios, possui uma riqueza em se tratando de 

diversidade cultural, que permeia todos os espaços de ocupação humana, sendo 

imprescindível para esta pesquisa desenvolvida, a busca da conceituação de cultura e 

averiguar a sua influência, enquanto comportamento social.   

Cultura é uma palavra originada do latim colere, Santos (2009), que significa cultivar. 

Assim, pode-se dizer que cultura trata da ação de cuidado, cultivo não no sentido agrícola da 

terra, mas sim em uma perspectiva sociocultural de cultivar hábitos, músicas, canto, fala, 

escrita, literatura, dança, religiões e outros, é um produto do ser humano.  

Tylor
5
 (1924) apud Toscano (2010, p. 44) definem a cultura como “[...] aquele todo 

complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, costumes e quaisquer outras 

capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade”. Esse conceito 

antropológico demostra que o conhecimento faz parte da cultura, por meio do qual o ser 

humano tem a capacidade de adaptar-se às diversas condições e aprender novas culturas que 

lhe darão um aporte para a vida, como exemplo a aprendizagem de um novo idioma, costumes 

locais, expressões artísticas.  

A cultura é um conceito amplo, de várias definições, que procuram compreender a 

diversidade de pensamentos e formas de viver e agir em sociedade. Por isso, nos estudos 

culturais, os estudiosos confirmam que cultura é algo próprio do ser humano, do ser que vive 

em comunidade, no grupo, mesmo que só em algum momento de sua vida, senão os humanos 

seriam como animais e agiriam mais pelos instintos. 

Entende-se que a cultura é o resultado da transformação do homem na natureza, então, 

tudo que é cultural não é natural, ou seja, uma pedra será cultura quando for lapidada, pintada 

ou sofrer alguma modificação pela ação do homem, definida como criação cultural, conforme 

destaca o antropólogo Laraia (2015). Segundo Linton (1960) apud Toscano (2010, p 112) 

“[...] é correto dizer-se que cultura é a soma total dos esforços do homem para ajustar-se ao 

                                                 
5
 TYLOR, E. B. Primitive culture. 7.ed. Nova York: Bretano, 1924, p. 1. 
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ambiente e melhorar seu modo de vida”. Esses esforços incluem a aprendizagem para se 

adaptar a um meio social e não às características genéticas que poderiam facilitar ou dificultar 

essa adaptação dos seres humanos.   

De acordo com Santos (2009, p. 23) “Nada do que é cultural pode ser estanque, porque 

a cultura faz parte de uma realidade onde a mudança é aspecto fundamental”. O fato de que a 

cultura, muitas vezes, reflete tradições, não quer dizer que é algo estático, como por exemplo, 

o carnaval ao longo do tempo foi sofrendo mudanças, é uma dimensão da vida em sociedade. 

Freire (2003, p. 75) afirma que “Todos os povos têm cultura, porque trabalham, porque 

transformam o mundo e, ao transformá-lo, se transformam.” 

Todos os sistemas culturais estão em um processo contínuo de modificação, mesmo 

que lentamente. Conforme Laraia (2015, p. 98) “Podemos agora afirmar que existem dois 

tipos de mudança cultural: uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema 

cultural, e uma segunda, que é o resultado de um sistema cultural com o outro”. Observa-se 

essas as transformações no decorrer de uma geração para outra, como a forma como as 

mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, onde, há gerações passadas, as mulheres 

eram predominantemente donas de casa, outro exemplo de alteração cultural é no suporte do 

livro de papiro, pergaminho, impresso e e-book, pode-se também exemplificar a forma como 

as pessoas interagem através de redes sociais, utilizando a internet. 

 Existem duas concepções básicas de cultura segundo Santos (2009, p. 24): “A 

primeira concepção de cultura remete a todos os aspectos de uma realidade social; a segunda, 

refere-se mais especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças de um povo”. A primeira 

concepção fala dos povos e sua organização social, tudo que é humano é cultural, aos outros 

seres vivos não se atribui cultura, sendo que a capacidade de expressar-se como indivíduos 

através da arte, a espiritualidade e a cultura é o que diferencia o homem dos animais.  

Na segunda concepção, a realidade social continua presente, acrescida de uma 

especificidade no que se refere ao conhecimento, ideias e crenças, língua, literatura, 

conhecimento filosófico, artístico. Ambas as concepções se unem e tornam a cultura ativa 

presente, que muda constantemente. O conceito de cultura de Santos está de acordo com o 

pensamento de Bauman (2012, p. 296): 

 

A cultura humana, longe de ser a arte da adaptação, é a mais audaciosa de todas as 

tentativas de quebrar os grilhões da adaptação como obstáculo fundamental à plena 

revelação da criatividade humana. A cultura, sinônimo da existência especificamente 

humana, é um audacioso movimento a fim de que o ser humano se liberte da 

necessidade e conquiste a liberdade para criar [...]. 
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 A cultura é ampla, rompe fronteiras, expande o universo em que está inserida, a arte e 

cultura têm essa característica de ampliar os conhecimentos, possibilitando uma 

interdisciplinaridade, sendo que a biblioteca é um poderoso aliado para essa prática, uma vez 

que a própria ação cultural é interdisciplinar
6
 e perpassa por várias áreas, pelas artes, pela 

comunicação, e como revela Carvalho (2011, p. 3): 

 

Cultura e arte, cultura e imaginação, cultura e democracia são entrelaçamentos a 

serem postos em prática aqui e agora. Toda vez que instauradores de discursividades 

utilizaram-se das expressões metafóricas das artes para ampliar o caráter 

metonímico da ciência, os saberes culturais se enriqueceram, a educação viu-se 

gratificada.  

 

 

  A concepção de cultura é dotada de um caráter genérico, por meio do qual o homem 

adquiriu conhecimento das ciências e as inovações tecnológicas que são capazes de 

proporcionar bem-estar, saúde e realização de seus desejos, ou seja, a aquisição cultural. Ao 

que Freud (2010, p. 87) postula “A palavra ‘cultura’ designa a soma total de realizações e 

disposições pelas quais a nossa vida se afasta de nossos antepassados animais, sendo que tais 

realizações e disposições servem a dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a 

regulamentação das relações dos homens entre si.” 

Flusser (1983) trouxe a reflexão da biblioteca enquanto instrumento de ação cultural, 

sugerindo que os profissionais da área se aprofundem na questão. Inicialmente, o autor definiu 

cultura em duas concepções: “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). 

Ao se refletir sobre cultura, deve-se pensar que é um processo social, histórico de 

comunicação, sendo ela internalizada no indivíduo que a absorve e externalizada no meio 

social, perpassa a coletividade, as diversidades, agrega conhecimentos e influencia as futuras 

gerações.  

Muitas produções culturais tendem a expressar a visão de mundo de determinados 

grupos e classes sociais. Ianni (2004, p.143) ressalta: 

 

 

 

                                                 
6
  Para Fazenda (2011) A interdisciplinaridade tem uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou 

melhor dizendo, que possibilita o diálogo entre os interessados. Neste sentido, pode se dizer que a 

interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude. Nela a colaboração entre as diversas disciplinas 

conduz a uma “interação”, a uma intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de um trabalho 

interdisciplinar. 
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A cultura tem vida, com vida da sociedade, dos grupos raciais, regionais, religiosos 

e outros, da mesma forma que com a vida das classes: burguesia, campesinato, 

operariado, setores médios. As palavras e as coisas, o passado e o presente, o 

próximo e o distante, o contrato e a prestação pessoal, a sociedade e a comunidade, o 

tempo e a duração, a luz do dia e a poeira do tempo, são várias as determinações 

históricas, sociais e outras que entram e saem na construção de valores, padrões, 

ideais, modos de ser, visões de mundo.  

 

 

A cultura também é um meio de combater preconceitos, pois não existem 

superioridade e inferioridade de culturas. A diversidade cultural, com os seus diversos modos 

de pensar, valores e agir são essenciais para o desenvolvimento humano, que, em sua 

multiplicidade de conhecimentos, cresce de forma contínua. O respeito às diversas culturas e à 

dignidade da pessoa humana deve ser conferido a todos os povos, bem como as expressões 

culturais devem ser valorizadas e incentivadas, por meio de políticas públicas que abram 

espaços para as diversas manifestações culturais. 

 

3.2 Ação cultural no Brasil, alguns aspectos do seu caminhar: políticas públicas e 

percurso histórico 

 Neste item, apresenta-se uma revisão de literatura que busca fazer um resgate acerca 

de alguns pontos do processo histórico da ação cultural no Brasil, com destaque para algumas 

políticas públicas que contribuem para o acesso e a difusão na área cultural. Assim, o 

propósito deste resgate histórico é contextualizar a cultura e as ações decorrentes das políticas 

públicas, nos diferentes governos, iniciando na década de 30, na Era Vargas e prosseguindo 

nos demais, buscou-se percorrer uma sequência cronológica. Deste modo, para obter um 

melhor entendimento do contexto, optou-se por dividir o tópico em políticas públicas 

culturais em nível federal e políticas públicas do livro e da leitura.  

 

3.2.1 Políticas públicas culturais em nível federal  

 Cunha (2010, p. 40) destaca que: “[...] A ação cultural elaborou-se historicamente 

como forma de atividade simbólica e sociopolítica, a partir de projetos e no interior de 

organizações da sociedade civil”. Assim, essas ações podem ser institucionalizadas e 

assumidas pela esfera pública, enquanto políticas públicas; como podem ser protagonizadas 

pela sociedade civil, reduzindo os papéis do Estado no que tange essas práticas socioculturais.     

 Os movimentos de ação cultural surgiram no século XIX e foram desenvolvidos no 

século XX, juntamente com os conceitos de ação/animação cultural, os quais vão ser 

abordados no item 3.2.1. Esses movimentos nasceram em decorrência de projetos 

sociopolíticos que se opunham ao absolutismo, ao mundo aristocrático e seus privilégios. A 
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sociedade da época era rígida, tradicional e assentada em riqueza fundiária, entre os projetos 

sociopolíticos encontram-se: os dos liberais, socialdemocratas, radical democratas, 

democratas cristãos, socialistas, comunistas e anarquistas. Exerceram na época três conjuntos 

de pensamentos que pertencem a culturas distintas: a economia política inglesa, o liberalismo 

francês e a filosofia alemã. Havendo, assim, uma ampliação do curso de atividade do estado, 

resultando em uma aproximação entre esse e a sociedade (CUNHA, 2010).   

 Devido a grande extensão territorial e sua composição com influências das mais 

diversas culturas, o Brasil é um país multifacetado. A própria cultura indígena dos primeiros 

habitantes não é homogênea, pois abarca diversos povos com distinções em seus hábitos, 

linguagem e costumes. Com o descobrimento, chegaram os portugueses trazendo a cultura 

europeia, após vieram os espanhóis, holandeses, e africanos que se constituem em vários 

povos diferentes entre si, sendo esses últimos escravizados pelos europeus, na colonização do 

país. Assim, para Ribeiro (1995, p. 20), “A sociedade e a cultura brasileiras são conformadas 

como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas 

por coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos.” Acrescenta-se, ainda, 

as diversas ondas emigratórias que foram incentivadas pelo governo brasileiro, a fim de 

povoar o país e atrair mão de obra, vindo: poloneses, ucranianos, russos, alemães, italianos, 

japoneses, sírio-libaneses e outros.  

O povo brasileiro tem como formação mais predominante a origem europeia, indígena 

e negra que, conforme Santos (2009), em uma junção de culturas desses povos, incluindo os 

orientais que também tiveram uma migração expressiva no Brasil, formam uma cultura 

nacional única, de uma riqueza inestimável, tanto em diversidade cultural, como em 

produções culturais.  

 No Brasil, existem diferenças culturais regionais que provêm do povoamento por 

diversas culturas e etnias, também há uma migração de um estado a outro. Sendo um país 

multicultural, essa mistura de culturas se dá em vários aspectos socioculturais, a diversidade 

perpassa a gastronomia, as crenças, ritos, variações linguísticas, arte, costumes, hábitos e 

todos os aspectos sociais de convívio. A cultura brasileira é formada pelas contribuições de 

todos esses povos, tornando o país rico em diversidade cultural que precisa ser valorizada por 

meio da ação cultural, que pode ser viabilizada pela esfera pública com o apoio das políticas 

públicas e por iniciativa da sociedade civil. 

 Dias e Matos (2012) afirmam que se deve levar em consideração que tanto a política 

como as políticas públicas estão relacionadas com o poder social. O termo política foi herdado 

dos gregos, originado de polis, que significa tudo que é urbano, civil, público, e até mesmo 
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sociável e social. No conjunto de atividades que tem como referência a polis, ou seja, o 

Estado, este pode ser o sujeito ou o objeto da ação. Sujeito pelo fato de pertencer à esfera 

política, com atos como o de comandar, ou proibir, o domínio sobre um território, o de 

legislar, o de extrair e distribuir recursos de um setor para outro da sociedade. O Estado é 

objeto da ação, quando partem da sociedade civil iniciativas que visam influenciar de alguma 

forma a ação do Estado. 

Em relação à cultura brasileira, envolvendo aspectos históricos e sociais, é necessário 

lembrar que a questão nacional ganha espaço, ou seja, a brasilidade, os costumes, a 

gastronomia, a forma com que os brasileiros lidam com as relações de poder, usando o 

famoso jeitinho brasileiro que leva a certa acomodação. Para Fiorin (2009), a identidade 

autodescrita do brasileiro é sempre a que é criada pelo princípio da participação, da mistura. O 

autor descreve o brasileiro como alguém aberto, acolhedor, cordial, agradável e sempre pronto 

a dar um “jeitinho”. Por outro lado, verifica-se que se oculta o preconceito e a violência que 

perpassam as relações cotidianas e as mazelas.  

 No contexto brasileiro, as políticas culturais têm seu início pela década de 30, com a 

ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945). Segundo Oliveira (1994), o estado passa a utilizar a 

cultura como um instrumento de consecução de seu projeto político-hegemônico, passando a 

desenvolver a música, a literatura, a arte, bem como a preservar as instituições e os valores 

culturais. Para tanto, o estado criou uma estrutura burocrática com dotação orçamentária e 

pessoal especializado, responsável pelo desenvolvimento (Ministério da Educação e Saúde), 

preservação SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e controle DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda), que funcionou como um instrumento de censura 

ao que não fosse favorável ao governo e seu projeto de estado, à propaganda do estado e da 

produção cultural.  

 A criação do Instituto Nacional do Livro (INL), no governo de Getúlio Vargas e o 

então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, por meio do decreto-lei nº 93, de 21 de 

dezembro de 1937, foi uma política pública cultural, considerada um marco na criação, 

implantação e expansão de bibliotecas públicas, no Brasil.  

 Assim, sobre as ações do INL, Milanesi (p. 117, 2003) afirma “[...] parece paradoxal 

que um regime político claramente marcado pelo cerceamento do livre acesso às informações, 

bem como pelo controle da manifestação do pensamento, pudesse criar um programa de 

fortalecimento das bibliotecas públicas.”  

 A criação dessas bibliotecas públicas necessitava de acervo, que era previamente 

selecionado, pois existia a censura literária e era doado às bibliotecas pelo poder público. 
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Também se faziam necessários recursos humanos para trabalhar nessas bibliotecas, e a 

solução que se apontou foi a criação de um programa de auxiliares de biblioteca para 

qualificação dos trabalhadores das novas bibliotecas. Milanesi (2003) afirma que muitos 

professores e funcionários públicos foram remanejados para as bibliotecas públicas, 

profissionais “que não dão certo” em outros setores, pessoal de baixa qualificação, pois é forte 

a crença de que o bibliotecário é um profissional desnecessário. O resultado dessa política é o 

quadro existente: milhares de bibliotecas públicas com a utilidade limitada, pelo seu papel 

reduzido, servindo a um público restrito, não assumindo uma das atividades fundamentais do 

século XX: informar. 

 No entanto, para Fonseca (1979), a publicação de obras importantíssimas da cultura 

histórica brasileira se deve ao INL. As bibliotecas municipais do Brasil devem-lhe a própria 

existência e, todas, o enriquecimento de seus acervos, a própria formação de bibliotecários em 

Belo Horizonte, sob a orientação de Etelvina Lima, e de auxiliares de biblioteca em 

Pernambuco por Edson Nery da Fonseca e no Rio Grande do Norte por Zila Mamede. Tanto 

para a biblioteconomia como para a bibliografia brasileira foram anos profícuos. 

 Portanto, percebeu-se que entre os bibliotecários há uma dicotomia acerca da criação e 

desenvolvimento do trabalho do INL. Por um lado, verificou-se a importância histórica da 

expansão das bibliotecas públicas para várias cidades, da capital ao interior do país, com 

injeção de acervo e treinamento de recursos humanos, propiciando o acesso ao livro às 

camadas populares da sociedade. Por outro lado, as bibliotecas poderiam ser melhor 

utilizadas, ofertando serviços além do empréstimo de livros, e esses que fossem selecionados 

levando em conta a opinião das cidades, da coletividade e não o caráter autoritário de 

selecionar, empacotar e enviar. Para Milanesi (2003, p. 118), “[...] o saber era selecionado e 

fechado de acordo com a visão daqueles que ditavam as normas e procedimentos da política 

de incentivo as bibliotecas.” E, por fim, bibliotecários a frente da gestão das bibliotecas.   

 O período democrático entre 1946 e 1964 foi marcado por uma ação do estado mais 

tímida, no que se refere às políticas culturais, e várias ações desenvolvimentistas. Destaca-se a 

promulgação da quarta Constituição da República, em 1946, o desmembramento do 

Ministério da Saúde e Educação em dois ministérios, Ministério da Saúde (MS) e Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) pela Lei nº 1.920 de 25 de julho de 1953. Um marco para a 

educação foi a promulgação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 que fixa as diretrizes 

e bases da educação nacional (LDB). O Serviço Nacional de Bibliotecas (SNB) foi criado 

pelo decreto nº 51.223, de 22 de agosto de 1961, no governo de Jânio Quadros, sendo o SNB 

subordinado ao MEC.  
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 Conforme Sodré (1999), os meios e técnicas de cultura de massa exerceram uma 

função predominante na sociedade, a partir do ano de 1945, como decorrência dos meios de 

comunicação, como o rádio que era utilizado como instrumento político no governo anterior, 

vindo, então, a se consolidar como veículo publicitário, a TV que foi implantada em 1950, 

mas, devido aos custos dos aparelhos, atingiu poucas pessoas e o cinema alcançou grande 

expressão se expandindo. Com isso, levou o Brasil a ser um mercado consumidor disputado 

no exterior. A massificação com sua lucratividade e padronização de ideias tornou-se 

condição necessária à sobrevivência ou ao prolongamento de estruturas socioeconômicas 

geradas pelo desenvolvimento capitalista.  

 Com o avanço da cultura de massa, com o rádio, TV e cinema, as ações públicas para 

as bibliotecas ficaram mais restritas ao INL e o SBN, restringindo-se a divulgação do livro e o 

incentivo ao seu consumo. Para Lima (2014), o INL centrava-se em realizar uma Campanha 

Nacional do Livro que tinha o objetivo de formar hábitos de leitura e desenvolver bibliotecas. 

Eram feitos convênios com as prefeituras, doações de livros e prestação de assistência técnica 

às bibliotecas, para institucionalização desse espaço público nos municípios, demonstrando a 

preocupação com a seleção de obras de interesse da população para compor acervos e o 

posicionamento do município como produtor de cultura.  

 O Brasil concentrava altas taxas de analfabetismo, emergindo das classes populares, 

ações protagonizadas por organizações não governamentais no Recife, o Movimento de 

Cultura Popular (MCP), que teve como meta o desafio da alfabetização de adultos. De grande 

repercussão no Brasil e no exterior, foi formado por educadores, intelectuais como Paulo 

Freire, Germano Coelho, Paulo Rosas, também por jovens estudantes e populares. O MCP 

deu origem aos Centros Populares de Cultura (CPCs) de todo país. 

 Rosas (2002) afirma que o MCP foi criado para a emancipação do povo, através da 

educação e da cultura, como órgão de caráter técnico, sendo rigorosamente apolítico e com a 

proposta de unir intelectuais, estudantes e populares. Constituiu-se como órgão amplo, 

pluralista, segundo o modelo da UNESCO, porquanto não discriminando filosofia, credo ou 

convicção ideológica.  Após a experiência de Paulo Freire, em Angicos, no Rio Grande do 

Norte, o Ministro da Educação, Paulo de Tarso, criou a Comissão Nacional de Cultura 

Popular, pela Portaria do MEC nº 195, de 8 de julho de 1963, com a missão de elaborar um 

Plano Nacional de Alfabetização que pretendia alfabetizar 2 milhões de pessoas. Ainda de 

acordo com (ROSAS, 2002, p. 444):  
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Para deflagrar, na comunidade, a paixão do saber, o MCP tudo mobiliza. O 

diversificado e denso folclore do Nordeste. As artes plásticas e o artesanato. O 

teatro. A música, o canto, a dança. A literatura. A ciência. A pesquisa. Os esportes. 

Atividades sem conta, que se institucionalizam em escolas, bibliotecas, conjuntos 

teatrais, centros de cultura, círculos de leitura, círculos de cultura, museus, galerias 

de arte, centros artesanais, parques de cultura, praças de cultura, cine-clubes, 

discotecas, tele-clubes [sic], festas populares, semanas de estudos e festivais. Nesse 

espírito, inicia o MCP o seu plano editorial. Inaugura a Coleção de Cultura Popular. 

Aberta a todos os problemas da educação, da ciência e da cultura. À contribuição 

brasileira. Às experiências internacionais. Meninos do Recife constitui um protesto 

do Movimento de Cultura Popular contra a miséria, a doença, o desemprego e a 

fome.  

  

 

 Pode-se afirmar que o MCP foi um movimento de ação cultural, pois possibilitava 

através do letramento, utilizando o método Paulo Freire, uma alfabetização de crianças, 

jovens e adultos centrada no diálogo crítico-reflexivo, proporcionando uma educação 

libertadora com a valorização dos saberes e da cultura popular, entendendo a realidade que o 

sujeito vive. O golpe militar de 1964 reprimiu a mobilização popular e Paulo Freire assim 

como outros educadores, artistas e profissionais do ramo da cultura, foram considerados 

subversivos.   

 O período de ditadura militar compreendido de 1964 a 1985 foi marcado pelo 

nacionalismo e uma política econômica desenvolvimentista. Quanto aos aspectos culturais 

pós-golpe militar de 1964, houve por parte do governo a prática do dirigismo cultural, 

extinção de sindicatos, a coerção e o controle da opinião pública, ou seja, uma nova 

constituição entrou em vigor em 1967, estabelecendo, conforme artigo 152 alínea: e) “a 

censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e diversões públicas.” Essa 

lei também garantia o amparo à cultura como dever do Estado, havendo uma valorização do 

patrimônio histórico e cultural. Os meios de comunicação de massa, como o rádio e a TV 

foram os grandes agentes de propaganda da ditadura e havia censura as artes, literatura, e 

movimentos culturais, considerados subversivos.  

 Da Europa para o mundo, mais especificamente da França, Alemanha e países 

nórdicos, a expressão ação cultural é empregada no Brasil, na década de 70, ainda como 

sinônimo dos termos animação cultural e animação sociocultural. (CUNHA, 2003). Em 1973 

e 1974 foi criado pelo MEC o Programa de Ação Cultural (PAC), financiado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e que tinha como finalidade o 

cumprimento de um calendário de eventos culturais nas áreas de teatro, música, circo, 

folclore, cinema, além de ações no setor de patrimônio (COSTA, 2011). Para Miceli (1984), o 

PAC deveria cumprir três objetivos: a preservação do patrimônio histórico e artístico, o 
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incentivo à criatividade, à difusão das atividades artístico-culturais, e a capacitação de 

recursos humanos. 

 Os militares tinham uma preocupação em relação à cultura, ela deveria estar afinada 

com o seu projeto de modernização do país. O PAC foi um dinamizador das atividades 

culturais, com a característica de eventos culturais, desenvolvendo projetos em várias regiões 

do país, possibilitando que se conhecessem as precárias condições dos espaços culturais do 

Brasil. A Fundação Nacional das Artes (Funarte) foi criada em 1975, na época englobava 

música popular, erudita, artes plásticas e visuais. Para Fernandes (2013, p. 189): 

 

O modelo inaugurado com o PAC e a Funarte marca uma mudança no tipo de 

atuação no âmbito da cultura verificado no Brasil até então. Antes, os recursos, além 

de mais escassos, eram voltados majoritariamente à preservação do patrimônio 

histórico, artístico e cultural. Agora, destinavam-se também ao incentivo a outras 

atividades artístico-culturais. Como consequência, há uma dinamização do setor 

cultural, com aumento de público e de demanda por formação de pessoal 

especializado. Esse fortalecimento do setor implica em maior burocratização, que 

culminaria com a criação do Ministério da Cultura, em 1985.  
  

 

 Em 1975 é instituída a Política Nacional de Cultura, que conforme Miceli (1984, p. 

57), “Foi a única vez na história republicana que o governo formalizou um conjunto de 

diretrizes, para orientar suas atividades na área cultural”. Fernandes (2013) identifica no 

período da ditadura militar três frentes de atuação governamental, no âmbito da cultura: uma, 

de censura a determinado tipo de produção cultural considerada de oposição ao governo ou 

considerada nociva à cultura nacional; outra, de investimento em infraestrutura em 

telecomunicações – ações que se coadunam com o projeto de modernização do país e com as 

políticas de integração e segurança nacional, favorecendo a consolidação da indústria cultural 

no país; e a terceira, de criação de órgãos governamentais destinados a planejar e implementar 

a política cultural oficial.   

 A redemocratização do Brasil no governo Sarney (1985-1989), inicialmente tem seu 

marco com a criação do Ministério da Cultura (MinC) por meio do Decreto n°. 91.144. Um 

ministério só para a cultura com orçamento próprio, secretarias, constituindo um avanço no 

que tange às políticas públicas culturais no país.  

 A cultura negra, por sua vez, historicamente, sofre um processo de silenciamento; a 

fim de mudar esse cenário, através da luta do movimento negro e do processo de 

redemocratização, aliado a criação do MinC em 22 de agosto de 1988, o governo criou a 

Fundação Palmares, instituição voltada para a promoção, preservação da arte e valorização da 

cultura afro-brasileira. Também há a promulgação da Lei n. 10.639, de 09 de jan. de 2003 a 
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qual altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, sendo 

modificada pela Lei n. 11.645 de 10 de março de 2008 a qual acrescenta a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultural Afro-Brasileira e Indígena”, ainda dentre as ações mais recentes 

destaca-se a Lei n. 12.888, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial.   

O acesso à cultura no Brasil, bem como o seu direito é garantido pela Constituição 

Federal de 1988, expresso pelo artigo 215 que confere: “O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

Assim, a atual carta magna do Brasil responsabiliza o estado para que este tenha uma 

atuação proativa para a garantia dos direitos culturais, que, como parte integrante dos direitos 

humanos, é um direito fundamental que prima pela dignidade da pessoa e o respeito à 

diversidade cultural. Para Bucci (2002), as políticas públicas constituem um meio de 

concretização dos direitos que estão codificados nas leis de um país. A Constituição não 

contém políticas públicas, mas direitos, cuja efetivação se dá por meio de políticas públicas. 

 

3.2.2 Políticas públicas do livro e da leitura 

O cumprimento do artigo 215 da Constituição Federal de 1988 é almejado em diversas 

políticas públicas culturais brasileiras, sendo que uma das importantes políticas da área é 

estabelecida pela Lei nº 10.753, a qual é nomeada como “Lei do Livro” de 30 de outubro de 

2003, que institui a Política Nacional do Livro e define o livro como: “O meio principal e 

insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa 

social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e 

aperfeiçoamento social e a da melhoria da qualidade de vida” (BRASIL, 2003).  

A Lei do Livro retrata a importância da literatura e do livro na cultura, bem como o 

fazer social. O livro é um importante instrumento de educação, cultura e mudança social. 

Nesse contexto, cabe ao poder público e às bibliotecas promover e incentivar a leitura, assim 

como o papel de disseminadora da informação, tornando-a acessível à comunidade na qual 

está inserida.  

As políticas públicas culturais no Brasil passam por períodos de instabilidades, com a 

entrada no poder do governo Collor em março de 1990, ocorre um desmonte na cultura, o 

MinC é extinto, ficando relegado à categoria de secretaria da cultura vinculada à presidência 

da república, por meio da Lei 8.028 de 12 de abril. Conforme Paiva (2008), entre as extinções 

está a Fundação Nacional Pró-Leitura que continha o INL, assim é extinta a maior instituição 
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governamental diretamente ligada ao livro, à leitura, às bibliotecas, após 52 anos de 

existência. Substituindo a Funarte, Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen) e a 

Fundação do Cinema Brasileiro (FCB) pelo Instituto Brasileiro da Arte e Cultura (IBAC), o 

SPHAN e o Pró-Memória, são substituídos pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

(IBPC), e a Biblioteca Nacional assume as atribuições, o acervo, as receitas e dotações 

orçamentárias da Fundação Pró-Leitura.  

Sob o discurso de modernidade, políticas neoliberalistas são implantadas pelo governo 

Collor, instituindo a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que vem a ser chamada de Lei 

Rouanet, em alusão ao secretário da cultura Sérgio Rouanet. Conforme Brasil (1991), essa lei 

reestabeleceu princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986 do governo Sarney, que 

dispunha sobre benefícios fiscais para operações de caráter cultural e artístico. Instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a finalidade de captar e canalizar 

recursos para o setor cultural com três mecanismos de ação: Fundo Nacional de Cultura 

(FNC), Fundos de Investimentos Culturais (Ficart) e incentivos a projetos culturais, que vão 

da concessão de bolsas de estudo, prêmios, instalação de cursos, edição de obras, realização 

de exposições à preservação do patrimônio cultural.  

Foi instituído o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) pelo decreto nº 

519, de 13 de maio de 1992, que fica vinculado a Biblioteca Nacional e posteriormente ao 

Minc, quando esse foi recriado pela lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992 no governo de 

Itamar Franco. O PROLER tem como objetivos promover o interesse pelos hábitos da leitura, 

estruturar uma rede de projetos capaz de consolidar, em caráter permanente, práticas leitoras e 

criar condições de acesso ao livro (BRASIL, 1992).    

O governo de Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC no período de 1995-

2002, foi marcado pela política vinculada aos interesses do mercado econômico, as políticas 

públicas culturais foram relegadas a formas de incentivo geridas pela iniciativa privada, 

conforme afirma Calebre (2007, p. 95):  

 

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

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

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

ou não receber recursos públicos incentivados. Ao longo da gestão Weffort, a Lei 

Rouanet se tornou um importante instrumento de marketing cultural das empresas 

patrocinadoras.  

 

 

A cultura, nesse governo, foi tratada sob a ótica de mercadoria, as empresas 

selecionaram os projetos de seu interesse, escolhendo os que podem lhe dar mais visibilidade, 
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utilizando-se de recursos públicos, com pouca gerência do governo, concentrando os recursos 

para a cultura em regiões específicas do país.  

Ainda, no governo FHC, foi sancionada a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 

qual estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, conhecida como Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A seguir, em 28 de abril de 1997, foi 

publicada a portaria nº 584, instituindo o Programa Biblioteca na Escola (PNBE) que 

distribuiu Kit’s de obras literárias, de referência e formação de professores para as bibliotecas 

das escolas, ainda que essa política se limitasse apenas à distribuição de obras, constituindo-se 

em uma forma de atualização dos acervos das bibliotecas e, consequentemente, incentivo à 

prática da leitura. 

Após o governo FHC é eleito Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula (2003-

2010) seu governo amplia o PNBE, aprova pela Lei 12.343, de 02 de dezembro de 2010, o 

Plano Nacional de Cultura (PNC), que tem como finalidade a implantação de políticas 

públicas culturais de longo prazo, pois o plano é até 2020. O PNC tem como embasamento o 

parágrafo terceiro do artigo 215 da Constituição Federal de 1988, (BRASIL, 2000, p. 226): 

 

 
A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 

desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 

conduzem à: 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões; 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 

V - valorização da diversidade étnica e regional.  
  

 

O PNC opta pelo conceito de cultura da antropologia, que valoriza as diferentes 

formas de expressão culturais. Conforme Brasil (2010), o PNC está voltado ao 

estabelecimento de princípios, objetivos, políticas, diretrizes e metas para gerar condições de 

atualização, desenvolvimento e preservação das artes e das expressões culturais do país. O 

estado tem o papel de regulador, indutor e fomentador, com a missão de valorizar, reconhecer, 

promover e preservar a diversidade cultural do Brasil.  

A educação e a cultura são os pilares como meio e finalidade para o desenvolvimento 

da sociedade, as bibliotecas têm em sua missão o papel de difundir a arte e cultura, 

universalizando seu acesso. Assim, conforme consta no PNC, para BRASIL (2010) é 

necessário à implantação e manutenção de bibliotecas em todos os municípios brasileiros 

como espaço fundamental de informação, de memória literária, da língua e do design gráfico, 
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de formação e educação, de lazer e fruição cultural, expandindo, atualizando e diversificando 

a rede de bibliotecas públicas e comunitárias e abastecendo-as com os acervos mínimos 

recomendados pela Unesco, acrescidos de integração digital e disponibilização de sites de 

referência.  

Diante da importância das bibliotecas e como forma de garantir a população o acesso a 

esses ambientes culturais, foi promulgada a Lei Nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe 

sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. A lei afirma que 

todas as instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino contarão 

com bibliotecas, considerando biblioteca escolar a coleção de livros e materiais em qualquer 

suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura e abriga um acervo mínimo de um 

título para cada aluno matriculado e bibliotecários nas bibliotecas, conforme legislação da 

profissão, a efetivação da lei tem o prazo máximo a encerrar em 2020. 

Ao considerar a biblioteca escolar somente como uma coleção de livros e materiais 

para consulta e não como um conjunto de serviços disponíveis para a comunidade escolar, a 

Lei Nº 12.244 acaba induzindo ao reducionismo das bibliotecas a locais que tem acervo e não 

locais dinâmicos e comprometidos com o ensino-aprendizado, que ofertam serviços de 

mediação da leitura, cursos, palestras, encontros com autores, e de ação cultural como 

exposições, concursos culturais, hora do conto, clube da leitura e demais atividades de 

dinamização, fomento de reflexão e expressão do pensamento crítico, sendo que uma 

biblioteca pode oferecer todos esses serviços citados e outros como um verdadeiro 

equipamento cultural.  Respondendo o questionamento por que e para que biblioteca escolar. 

Côrte e Bandeira (2011, p. 6) fundamentam em duas premissas:  

 

Porque é obrigação do Estado, preceituada na Constituição, oferecer educação a 

todos os brasileiros, e porque a biblioteca escolar é parte integrante do processo de 

ensino-aprendizagem, que conduz o cidadão a uma formação sólida garantindo-lhe 

uma melhor qualidade de vida. 

 

A consolidação da Lei da Universalização das Bibliotecas, a Lei do livro, o PNC e o 

Artigo 215, da Constituição Federal/1988, demonstram que há uma mobilização para criação 

dessas leis e um olhar dos governantes, uma vez que foram aprovados, o que resta agora é a 

efetivação do cumprimento, uma vez que essas leis e o referido artigo não apresentam 

expressamente punições para o não cumprimento. Cabe à sociedade e à classe cultural, em 

específico, manifestarem-se e cobrar sua efetivação. 
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Nessa trajetória, destaca-se o PNBE que, conforme relatado anteriormente, foi criado 

no governo FHC e constituiu-se de um importante programa de distribuição de acervo às 

bibliotecas e dados no site do FNDE
7
, tendo continuidade até o ano de 2014 no governo de 

Dilma Rousseff, quando foi interrompido por motivo de contingenciamento de gastos, não 

sendo retomado pelo governo de Michel Temer, que, conforme afirma Brandão (2017, p. 

18826), “[...] no momento atual o Programa passa por uma instabilidade, sem 

direcionamentos específicos para a sua permanência ou extinção.” No entanto, o governo de 

Temer praticamente recria, por meio do decreto 9099/2017, o Programa Nacional de Livro 

Didático (PNLD), o qual, conforme Brasil (2018), com a publicação do edital PNLD 2018 

literário, indica que os livros de literatura, uma vez que inscritos no programa do livro 

didático, serão distribuídos aos alunos de forma reutilizável, e que após o uso deverá ser 

devolvido à escola. O edital não cita a distribuição de obras para as bibliotecas das escolas. 

A maioria das políticas públicas culturais voltadas para bibliotecas são as de incentivo 

e promoção do livro e da leitura, bastante centradas na distribuição de livros, sendo seus 

objetivos muito semelhantes, de acordo com a reflexão de Gonçalves (2005, p. 44):  

 

Ao analisar o conjunto desses projetos se percebe que alguns se repetiam ao longo 

dos anos, no entanto, tinham seus nomes trocados e eram apresentados como novos 

projetos. Outro fato que chama a atenção é a existência de projetos que apresentam 

objetivos parecidos sendo desenvolvidos por Ministérios diferentes na mesma época, 

como é o caso do PROLER (Ministério da Cultura, 1992 -2003) e o PNSL 

(Ministério da Educação, 1984-1997). 

 

 

Também há um histórico de descontinuidade nessas políticas. Essa interrupção pelos 

governos, seja por ideologias, ou por motivos de cortes de gastos, é prejudicial à sociedade 

como um todo. Isso porque esses ambientes e equipamentos culturais, representados por 

bibliotecas, museus, teatros, centros culturais e outros, tendo condições
8
, realizam ações 

culturais que constituem um ato de cidadania.  

Assim, torna-se relevante o esclarecimento que se optou nesta dissertação a definição 

de cidadania, conforme elucida Targino (1991), a qual, envolve três elementos: o civil, 

incorporando os direitos essenciais à liberdade individual, o político que corresponde ao 

direito de participar no exercício do poder político e o social, que corresponde ao mínimo 

bem-estar econômico, e o direito de viver segundo os padrões sociais prevalecentes.  

                                                 
7
  http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/biblioteca-na-escola/historico 

8
  Essas condições incluem que esses equipamentos culturais estejam de portas abertas, com acesso 

gratuito e adequados em termos de limpeza, iluminação, acervos, mobiliário, recursos financeiros, tecnológicos e 

contando com agentes culturais capacitados. 
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A ação cultural tem a particularidade de permitir a liberdade individual do sujeito 

social de se expressar culturalmente, conhecer e valorizar a diversidade e a riqueza cultural da 

humanidade, como também exercer suas crenças e posições políticas e religiosas, 

possibilitando o exercício da cidadania. 

  

3.3 Ação, animação e fabricação cultural: diferentes percepções 

A fim de melhor compreender a ação cultural, faz-se necessário distingui-la da 

fabricação cultural e da animação cultural. Assim, é vital para a ação cultural, de acordo com 

Coelho (2012) a operação com os princípios da prática da arte, fundados no pensamento 

divergente, que consiste em aproveitar, para o processo, tudo que vier, que interessar pelo 

pensamento organizado e movido pela possibilidade do “vir a ser”. Na ação cultural, o início é 

claro e organizado, o processo intermediário é sem etapas que deve necessariamente passar, já 

que não há um ponto terminal planejado para chegar, mas sim, sem fim especificado, pois o 

agente gera um processo, não um objeto, o objeto pode resultar do processo, mas não foi 

previsto no início, sendo a ação cultural caracterizada como livre, libertária, questionadora, 

carregando em si a utopia de revitalização de laços comunitários.   

Entretanto, Cunha (2010) faz uma crítica ao conceito sugerido, pois acredita que deixa 

de contemplar qualquer atributo racional ou reflexivo, ao valorizar um processo vivenciado 

intimamente por um grupo, mas sem etapas, sem finalidades e indiferente a objetos ou 

interesses conscientemente concebidos. Na ausência de métodos e objetivos, esse caráter 

“livre ou libertário” corre o risco de ser conduzido mais para o aparato sensível ou psíquico 

dos participantes, por ideias repentinas, do que por estruturas cognitivas e conhecimentos 

históricos. Afirma ainda que as ações se reduzem a pequenos grupos voluntários.  

Ambos os autores revelam uma preocupação em relação à manutenção do caráter 

libertário da ação cultural, tendo como base o pensamento crítico reflexivo. Para Coelho 

(2012), entretanto, a ação cultural tem início planejado, sendo que o meio e o fim o próprio 

sujeito cultura faz, mas esse fazer tem o apoio do mediador que não protagoniza, mas apoia, é 

ponte, mas não o caminho que conduz. Cunha (2010) vê a falta de etapas intermediárias e 

finais como uma fragilidade, pois acredita que assim há uma falta de clareza nos propósitos. O 

agente tem uma responsabilidade pública, ética e moral com a sociedade, com a qualidade e 

com o domínio do conhecimento para os participantes.  

A fabricação cultural e a animação cultural são conceitos que se opõem à ação 

cultural, pois submetem o sujeito a uma condição de dependência, de servidão, de ter que 

seguir o próximo passo, previamente planejado por quem criou, dirige, medeia o projeto, 
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espetáculo e outros. Coelho (2012) define fabricação cultural como um processo com 

princípio, meio e fim pré-determinados e com etapas planejadas, que visa ter como produto 

um objeto. Na fabricação, o mediador cultural é o sujeito do processo e determina todas as 

ações, não havendo espaço de criação para os sujeitos envolvidos. 

Ainda, na visão de Coelho (1997), a fabricação cultural é um processo de mediação 

cultural que possui ponto de partida, etapas intermediárias, fim e finalidade previstos, tendo 

como meta a transmissão de conhecimentos e técnicas, a formação de opinião cultural 

orientada, a produção de obra cultural previamente estipulada. Na fabricação cultural, os 

objetivos são predeterminados, cabendo ao agente, mediador cultural, orientar as atividades 

de seu público na direção estabelecida. 

A animação cultural, por sua vez, tem como objetivo como o próprio nome diz: 

animar, ou seja, ofertar entretenimento de qualidade a um público dirigido. Sendo que foi a 

primeira expressão designada para o processo de mediação entre os modos culturais e o 

indivíduo como espectador visando uma integração passiva (COELHO, 1997).  

Percebe-se que para alguns autores a animação cultural é a ação cultural da atualidade, 

pois para Sperry (1987), a animação cultural surge inspirada no modelo francês, sendo a 

denominação dada às atividades desenvolvidas pelos bibliotecários em conjunto com outros 

membros da comunidade onde a biblioteca estiver instalada, com o objetivo de estimular e 

aprimorar o gosto pela leitura e artes. 

A animação cultural tem em vista a diversão do público e não somente divertir, pois, 

ao longo da história do Brasil, ocorreu pelos meios de comunicação de massa uma 

apropriação da animação, como forma de exprimir uma ideologia das classes dominantes, 

especialmente utilizada na ditadura militar, nos anos de 1960. Nela, o agente é o sujeito que 

cria, conduz e é o ator principal de todo o processo.   

Bibliotecários nos anos 80 viam na animação cultural uma oportunidade de aproximar 

o público dos livros da leitura e da biblioteca, alguns publicaram obras, artigos e recorriam a 

ela em eventos para publicizar e incentivar a utilização cultural nas bibliotecas, Segundo 

Sperry (1987, p. 16) “A animação cultural lança mão de todos os meios de comunicação 

passíveis de atrair, motivar e estimular o público para a leitura formal do livro”. 

Coelho (1997) afirma que, com o passar do tempo os programas de animação cultural 

foram colocados de lado, firmando-se a expressão ação cultural para designar um processo no 

qual se abre mais espaço para a participação ativa e não dirigida, onde se busca abrir os 

horizontes mais amplos que o da simples diversão imediata. 
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Na ação cultural, o sujeito cultura não é como um elemento que pode ser manipulado 

para gerar um produto ligado ao consumo. É através da ação que se efetivará a busca por uma 

atividade que tem como fundamento a prática libertadora, podendo gerar como fim, uma 

produção cultural ou não. Como diz Coelho (1986, p 100), “Com a ação, nada de “fazer 

cabeças”. Tampouco, “passar o tempo”. A ação cultural é uma aposta conjunta. Aposta-se que 

o grupo se descobrirá, descobrirá seus fins e seus meios”. Com efeito, afirma Bauman (2012, 

p. 105) “[...] o homem, uma vez dotado da capacidade de cultura, está fadado a explorar, a 

sentir-se insatisfeito com seu mundo, a destruir e a criar”.   

No ano de 2015, tiveram destaque as lutas sociais populares, que, no decorrer do 

tempo, têm provocado mudanças e vêm contribuindo com a aquisição de direitos. Na 

atualidade, surgem os movimentos coletivos, que se constituem de movimentos sociais do 

século XXI, oriundos de protestos intensos por todo país, por volta de 2015, decorrentes de 

reinvindicações por melhores condições de vida no Brasil com adesão dos mais diversos 

segmentos, inclusive, o cultural, em que os coletivos culturais, hoje, fazem da ação cultural 

uma prática para todos.  

As políticas públicas culturais, conforme visto no item anterior, passam por processo 

de criação e descontinuidade, seguindo as mudanças de governo, tendo sido foram criados 

aparelhamentos do estado como bibliotecas, ministério da cultura, leis, decretos-lei, 

instruções, portarias, artigo na carta magna, que garantam os direitos dos cidadãos brasileiros 

à cultura e possibilitam esse acesso público e gratuito através dessas instituições. Acredita-se 

que as políticas públicas do governo buscam incentivar, ainda que de forma superficial e 

insuficiente, as várias formas de acesso à cultura, seja através da animação cultural, seja por 

meio da fabricação cultural, sendo muitas vezes instrumento de propaganda governamental, 

mas também acabam por possibilitar algumas condições para a realização de ações culturais 

efetivas. 

Nesse item foram discutidos os conceitos de ação cultural, distinguindo-a da 

fabricação cultural e da animação cultural. A ação cultural propondo uma ação conjunta com 

o grupo, a animação cultural, tem mais a finalidade a divertir e aculturar o sujeito, e a 

fabricação cultural com a intenção de obter um produto para o mercado econômico. Por isso, 

acredita-se no poder transformador da ação cultural nas bibliotecas, tanto pelo significado da 

ação cultural, quanto pelas possibilidades de atividades culturais que gerem aprendizados 

tanto para o usuário como para o agente cultural.  
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4 INSTITUTOS FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL  

 

 O primeiro tópico deste capítulo objetiva fazer um breve resgate da trajetória dos 

Institutos Federais, intitulando-se: Um pouco de sua trajetória. O segundo tópico denomina-

se: Vivências de ação cultural nas bibliotecas dos IFs do RS. 

 

4.1 Um pouco da trajetória dos Institutos Federais  

O processo histórico da formação da Rede Federal teve início, segundo Silva (2009, 

p.7) com as 19 escolas de aprendizes artífices criadas em 1909, por um decreto presidencial 

assinado por Nilo Peçanha. Inicialmente, essas escolas eram subordinadas ao Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, na década de 1930, ficando sob a supervisão 

do recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública Sete anos depois, são transformadas 

nos liceus industriais. Em 1942, os liceus passaram a se chamar escolas industriais e técnicas 

e, em 1959, escolas técnicas federais, configuradas como autarquias
9
. Em 1978, três escolas 

federais situadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, são transformadas em centros 

federais de educação tecnológica (Cefet) equiparando-se, no âmbito da educação superior, aos 

centros universitários. A partir da década de 1990, várias escolas técnicas e agrotécnicas 

federais tornaram-se Cefet, formando a base do sistema nacional de educação tecnológica, 

instituído em 1994.  

 As escolas federais sofrem grande impacto, em virtude da ação de políticas advindas 

do neoliberalismo, ideologia que prioriza o mercado financeiro e não o indivíduo.  Ianni 

(2004) faz uma síntese dos principais alicerces dessa corrente de pensamento: reformas de 

estado; desestatização da economia; abertura do mercado financeiro; redução de encargos 

sociais; privatização de setores e empresas produtivas e lucrativas estatais, culminando com a 

internacionalização do estado.  

 A ideologia neoliberal foi adotada no Brasil pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso, impactando diretamente nas escolas federais com a aprovação da Lei nº 9.649/98 

que proíbe a construção de novas escolas técnicas, sob responsabilidade do governo federal, 

sendo expresso pelo artigo 5º da referida lei: 

 

 

                                                 
9
  “Órgão autônomo, criado e tutelado pelo Estado para auxiliá-lo no serviço público” (BORBA, 2011, p. 

136). 
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A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 

unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria com 

Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-

governamentais [sic], que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1998). 

 

 

 Com a saída do governo, cuja ideologia era neoliberalista
10

 e a entrada de um governo 

progressista, no qual o pensamento está mais centrado nos indivíduos, sendo associado à luta 

por direitos civis e individuais, com discussões de políticas públicas voltadas para os grupos 

em estado de vulnerabilidade social, aos avanços no desenvolvimento socioeconômico, 

tecnológico e científico. Para Pacheco (2011), a Rede Federal tem condições de protagonizar 

um Projeto Político-Pedagógico inovador, progressista, de novos sujeitos históricos, capazes 

de se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e transformando-o na direção de um 

novo mundo possível, superando a barbárie neoliberal e restabelecendo o ideal da 

modernidade de liberdade, igualdade e fraternidade, sob a ótica das novas possibilidades à 

humanidade neste século. 

 Houve uma retomada das políticas públicas federais voltadas para a educação 

profissional e tecnológica, por volta de 2004, de acordo com Silva (2009), inicialmente há o 

resgate da oferta de cursos técnicos integrados com o ensino médio e, em 2005 ocorre a 

alteração na lei que vedava a expansão da rede federal. 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vinculada ao 

Ministério da Educação é composta por 38 Institutos Federais presentes em todos os estados 

brasileiros, dois Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica), 25 escolas vinculadas a 

universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica. 

Os institutos federais são equiparados às universidades federais, sendo também 

instituições de nível superior, acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, 

além de detentores de autonomia universitária para criação e extinção de cursos.  

Os Institutos Federais foram criados pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

caracterizando-se como uma instituição com natureza jurídica de autarquia, que lhe confere 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. São 

instituições caracterizadas pela verticalização do ensino e ofertam educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e 

                                                 
10

  Para Galvão (1997) O centro de toda a prática neoliberal é o mercado e o consumo; o ideal 

neoliberalista nasceu na crise econômica mundial dos anos 60 [1960], com a acusação de ser o Estado o 

responsável pela crise. 



47 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. De acordo com Pacheco (2010), um dos 

fundamentos dos IFs é a organização pedagógica verticalizada da educação básica a superior, 

permitindo que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes 

compartilhem espaços de aprendizagem, como laboratórios, biblioteca, possibilitando 

percursos de trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado.   

A Portaria nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, estabeleceu as diretrizes para a 

organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e definiu parâmetros e 

normas para a sua expansão, que poderá ocorrer mediante a constituição e a estruturação das 

seguintes unidades administrativas: Campus, Campus Avançado, Polo de Inovação, Polo de 

Educação à Distância e Centros de Referência.  

A estrutura multicampi dos Institutos Federais apresenta-se com territórios marcados 

pela abrangência geográfica interiorizando o ensino médio, técnico, superior e a pós-

graduação, possibilitando o acesso ao ensino gratuito, tendo como pilar o comprometimento 

com as vocações das respectivas regiões e o desenvolvimento local. Conforme afirma 

Pacheco (2010), esse modelo de interiorização e regionalização permite um sentimento de 

pertencimento territorial que se torna possível subverter a submissão de identidades locais a 

uma global.   

Através de um diagnóstico da realidade local e regional, buscando conhecer os 

aspectos socioeconômicos, políticos e culturais e as potencialidades e fragilidades da região, 

por meio do diálogo, reconhecer as demandas da comunidade, a fim de propor intervenções 

benéficas que busquem promover o desenvolvimento sustentável. De acordo com Pacheco 

(2010, p. 13), “Na missão destas instituições, o compromisso de intervenção em suas 

respectivas regiões, identificando problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o 

desenvolvimento sustentável com inclusão social”.  

Buscando ir além da formação para o mercado de trabalho, os institutos federais 

propõem uma formação de valores que permeia a diversidade sociocultural e a dignidade 

humana, segundo Silva (2009), o foco dos institutos federais é a promoção da justiça social, 

da igualdade de direitos, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social e à 

busca de soluções técnicas e tecnológicas, respondendo, de forma ágil e eficaz, as demandas 

da sociedade por uma formação profissional, difusão do conhecimento científico e que as 

instituições sejam um suporte aos arranjos produtivos locais. Assim, para Pacheco (2010, p. 

18):  
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Na compreensão de seu trabalho coletivo, os Institutos, da diversidade sociocultural, 

reúnem princípios e valores que convergem para fazer valer uma concepção de 

educação em sintonia com os valores universais do homem, daí a importância de 

assegurar, nos Institutos Federais, o lugar da arte e da cultura.   

 

 

O Estado do Rio Grande do Sul conta com três institutos federais e seus diversos 

campi, centros de referência e polos, conforme o mapa abaixo: 

 

Figura 1 – Mapa dos IFs do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar
11

), advindo da integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete, 

conta com a reitoria localizada no município de Santa Maria, 8 centros de referência, 34 polos 

de educação à distância e 11 campi que estão situados nas cidades de Alegrete, Frederico 

Westphalen, Jaguari, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, 

São Borja, São Vicente do Sul e Uruguaiana. 

                                                 
11

  Dados coletados no endereço eletrônico do IFFar: http://www.iffarroupilha.edu.br 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSUL
12

), 

originado da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas é formado 

por 14 campi situados nas cidades de: Pelotas (conta com 2 campus), Sapucaia do Sul, 

Charqueadas, Passo Fundo, Camaquã, Venâncio Aires, Bagé, Santana do Livramento, 

Sapiranga, Jaguarão, Gravataí, Lajeado e Novo Hamburgo. A reitoria situa-se na cidade de 

Pelotas.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS
13

), 

teve sua criação a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento 

Gonçalves, da Escola Técnica Federal de Canoas e da Escola Agrotécnica Federal de Sertão. 

Possui 17 campi: Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, 

Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande e Sertão e, em processo de 

implantação: Alvorada, Rolante, Vacaria, Veranópolis e Viamão. A reitoria é sediada em 

Bento Gonçalves. 

A maioria das instituições tem bibliotecas com pelo menos um bibliotecário ou mais. 

A presente pesquisa terá como escopo de investigação a ação cultural nas bibliotecas nos 

campi dos três Institutos Federais do Rio Grande do Sul, (IFFAR), (IFSUL) e (IFRS), 

totalizando 42 bibliotecas. 

Devido ao fato de algumas instituições terem mais que um bibliotecário atuando nos 

campi, foi feita uma opção de convidar todos os profissionais bibliotecários que atuam nas 

bibliotecas, excluindo o campus Santa Rosa, o qual é o campus da pesquisadora. No total, 

foram convidados para responder o questionário desta pesquisa 50 bibliotecários que atuam 

nas bibliotecas dos campi dos IFs no Rio Grande do Sul. 

Então, do IFFar, foram convidados o bibliotecário de Santo Ângelo, São Vicente do 

Sul, Santo Augusto, Frederico Westphalen, São Borja, Jaguari, Uruguaiana, Júlio de Castilhos 

e os dois bibliotecários de Panambi e Alegrete. Do IFRS, foram convidados para a pesquisa o 

bibliotecário dos campi Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osorio, 

Restinga, Alvorada, Viamão, Vacaria, Rolante, Veranópolis, Sertão e os dois bibliotecários 

dos campi de Porto Alegre, Rio Grande e Bento Gonçalves. Do IFSUL, o convite foi enviado 

para o bibliotecário do campus de Bagé, Charqueadas, Passo Fundo, Santana do Livramento, 

Sapiranga, Venâncio Aires, Pelotas campus Visconde da Graça e os dois bibliotecários do 

campus de Sapucaia do Sul e Camaquã e, por fim, os sete bibliotecários do campus de 

Pelotas. Os campi do IFSUL em implantação Gravataí, Lajeado, Jaguarão e Novo Hamburgo 

                                                 
12

  Dados coletados no endereço eletrônico do IFSUL: http://www.ifsul.edu.br/ 
13

  Dados coletados no endereço eletrônico do IFRS: http://ifrs.edu.br/ 
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não possuem bibliotecários até o presente momento, portanto, não estão incluídos nesta 

pesquisa.  

 

4.2 Ação cultural no espaço social das bibliotecas 

Bibliotecas são locais de guarda, preservação, acesso e difusão do conhecimento 

produzido pela humanidade; são instituições milenares que já tiveram seu apogeu, algumas 

famosas existem antes da descoberta do Brasil. Segundo Fonseca (1979, p. 11), “[...] quando 

o Brasil foi descoberto, já as bibliotecas do mundo haviam alcançado períodos de esplendor, 

tanto no Egito e Babilônia, Grécia e Roma, como na Idade Média e no renascimento”. 

As bibliotecas, originalmente, nasceram para ser um local de conservação de memória 

do que se julgava importante para a história, sua missão principal estava ligada diretamente à 

salvaguarda e proteção da informação. Dos iluministas vem o entendimento da biblioteca 

como um acesso à informação e cultura para todos, é a ideia da modernidade, pós-século XVI. 

A história das bibliotecas está profundamente ligada à história da cultura e do pensamento.  

Os fenômenos culturais como o da leitura ganham relevância na história, no decorrer 

do tempo em que os sujeitos vivem e se modificam junto a sua cultura. De acordo com 

Baratin (2008, p.11), “A história das bibliotecas no Ocidente é indissociável da história da 

cultura e do pensamento”.  

Em sua trajetória milenar, as bibliotecas já percorreram um longo caminho de 

mudanças, adaptações e inovações para chegar ao que são as bibliotecas da atualidade. Hoje a 

ideia é de uma biblioteca centro-cultural, sendo um espaço que não privilegia mais o livro 

como objeto de uma coleção e dele faz apenas um instrumento de cultura a mais, ao lado de 

outras tecnologias da comunicação e informação e da obra de arte (COELHO, 1997). Se a 

biblioteca moderna e a pré-moderna eram o lugar da coleção, a biblioteca pós-moderna se 

apresenta (ou quer ser) como o lugar da informação, da discussão e da criação, rompendo com 

seus modelos passados. 

Na atualidade, é necessário pensar a biblioteca para essa ser um espaço de ação 

cultural que possibilite a ação dos sujeitos com os signos, sendo a biblioteca o instrumento de 

acesso do leitor ao aporte para a construção do saber, como um lugar que os sujeitos 

produzem e não como um local que os leitores somente consomem. Como um local de 

criação, representa um espaço em que o sujeito atua como produtor de sentidos, propiciando a 

ação cultural.  Conforme o Manifesto da Unesco (1976, p. 158), “Biblioteca é a porta de 

entrada para o conhecimento, fornece as condições básicas para o aprendizado permanente, 
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autonomia das decisões e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos 

sociais.”  

Assim, as bibliotecas são classificadas em tipologias em conformidade com 

características que incluem, desde a evolução das tecnologias, recursos, acervo até serviços ao 

público-usuário que atende. Entre os tipos mais difundidos de biblioteca estão: a pública, 

universitária, especializada, escolar, infantil, nacional, híbrida, eletrônica, digital, virtual, 

pessoal/particular e por fim a biblioteca mista. Esta última constitui um conceito definido por 

Becker e Faqueti (2015) que será utilizado nesta pesquisa, no que diz respeito às bibliotecas 

dos institutos federais. Esse tipo de biblioteca faz a junção da biblioteca escolar e da 

universitária por centrar suas demandas para o universo de usuários compostos por estudantes 

de nível médio, superior, pós-médio, pós-graduação, servidores docentes, técnicos 

administrativos, terceirizados e comunidade externa.    

Além de preservar a memória e cultura é importante que as bibliotecas de instituições 

de ensino, como parte do processo educativo, estimulem o desenvolvimento de habilidades de 

leitura, escrita e promovam espaços de discussão, acesso a informação e ações culturais de 

mediação de leitura e dinamização da biblioteca, sendo parte fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e das estratégias educacionais da escola. De acordo 

com Pimentel (2007, p. 20) “[...] a biblioteca é uma alternativa de inclusão social e se 

configura como um ambiente democrático, tendo a informação como uma ferramenta 

importante para a conscientização dos direitos e deveres de cada cidadão como membro da 

sociedade”. 

 Para Côrte e Bandeira (2011, p. 8), a biblioteca escolar “[...] é um espaço de estudo e 

construção do conhecimento, coopera com a dinâmica da escola, desperta o interesse 

intelectual, favorece o enriquecimento cultural e incentiva a formação do hábito da leitura”. 

A educação reduz as desigualdades sociais, promovendo uma transformação que abre 

espaço para as inúmeras possibilidades ao indivíduo, seja em relação ao mercado de trabalho, 

ao seu conhecimento de mundo, técnico, tecnológico, cultural, individual, aceitação as 

diferenças, promovendo uma inclusão de todos educandos na sociedade. Souza (1993) traz 

algumas alternativas para que as bibliotecas tenham mais competências, no sentido de se 

tornarem um agente de transformação sociocultural político, são seis capacidades:  

 - capacidade de pesquisa (criação de um grupo de pesquisa capaz de analisar 

tendências, sugestões, melhorias, pesquisar a área da biblioteconomia e a interdisciplinaridade 

que vem a somar conhecimentos);  
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 - capacidade de liderança (uma biblioteca deve criar, propor, participar, integrar 

grupos da comunidade, estimular a equipe e usuários);  

 - capacidade de planejamento (o planejamento é o primeiro passo para alcançar as 

metas e objetivos, planejar projetos, o dia a dia, o uso dos recursos financeiros, a 

disseminação da informação, ações culturais, ir além das paredes, realizar trabalhos junto à 

comunidade); 

 - capacidade de receber avaliação externa (atitude receptível às criticas e feedback dos 

usuários, da comunidade e avaliações do Ministério da Educação); 

 - capacidade administrativa (condução racional das atividades, visando ao 

cumprimento da missão, objetivos e metas da biblioteca e da instituição à qual está inserida, o 

ideal é que seja participativa, aproveitando o potencial intelectual da equipe, o que também 

contribui para aumentar a satisfação, motivação, clima organizacional e o acerto na tomada de 

decisões);  

 - capacidade de auto avaliação (possibilidade de olhar internamente suas ações e 

propor mudanças de rumos para qualificação dos serviços). 

 Todas essas capacidades devem ser aliadas às condições que permitam o 

funcionamento de uma biblioteca de forma efetiva, cumprindo sua missão, como: boa 

infraestrutura predial; acessibilidade; livre de goteiras; presença de banheiros; salas para 

estudos; móveis confortáveis; ambiente acolhedor; uso de tecnologias da informação; acervo 

catalogado e biblioteca informatizada; recursos humanos habilitados com profissional 

bibliotecário e auxiliares ou técnicos em biblioteconomia em número suficiente; acervo 

atualizado nos mais variados suportes, dentre os quais: livros, DVD’s, jogos, mapas, revistas, 

mangas, gibis e outros; orçamento próprio para as bibliotecas, para que assim as compras de 

materiais sejam efetuadas, de acordo com as necessidades do público, pois em cada região há 

diferentes realidades. 

 Kuhlthau (1999) aborda o papel da biblioteca escolar no processo de aprendizagem na 

escola da sociedade da informação, sendo essa aprendizagem baseada no questionamento, de 

forma que o estudante se engaje em projetos e problemas que o façam levantar questões, a 

partir do momento em que adquire mais conhecimento, estando envolvido no processo de 

construção do significado. A autora destaca a importância de trazer tecnologia para as escolas 

brasileiras, as conectando-as a internet, possibilitando todo o leque de informações 

disponíveis na rede. Para isso recomenda cinco iniciativas para os bibliotecários conduzirem 

uma abordagem questionadora de ensino: 

 1. Centrar a atenção no processo de aprendizagem;  
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 2. Liderar na implementação do uso da tecnologia de aprendizagem;  

 3. Desenvolver redes de recursos para a aprendizagem;  

 4. Integrar uma abordagem questionadora de ensino ao longo do currículo, através de 

uma variedade de recursos informacionais;  

 5. Iniciar o trabalho em equipes com os professores da escola.  

 A apropriação da tecnologia como recurso pedagógico centrado no processo de 

aprendizagem, em prol da sociedade, possibilita novos meios para a criação cultural, 

disseminação da informação, produção e circulação da cultura e a dinamização das relações 

sociais. É um trabalho em conjunto, escola, biblioteca e comunidade, buscando trabalhar o 

currículo, com uma abordagem questionadora e instigadora do pensamento crítico, utilizando-

se das tecnologias da comunicação e informação.  

 Rossato (2002) afirma que aprender é uma condição para o ser humano se 

desenvolver, o autor acrescenta que no mundo do trabalho aprender torna-se o direito de 

aprender a fazer; na sociedade, significa aprender a viver com os outros; na educação, torna-

se o direito de aprender a aprender e para o indivíduo, o direito de aprender a ser.  

 A aprendizagem abre os horizontes dos indivíduos, é uma questão social que diz 

respeito a todos os envolvidos nesse processo, incluindo família, escola e comunidade, essa 

visão global possibilita que o ato de aprender esteja ligado à cultura, que também é aprendida 

e ensinada. 

 Ainda, conforme Rossato (2002, p. 89) “O mundo do século XXI será uma sociedade 

cada vez mais fundada no saber [...]”. Logo, em relação ao papel da biblioteca e do 

bibliotecário no século XXI, está fortemente ligado à educação, ao saber, ao aperfeiçoamento 

das habilidades e competências dos educandos e de si mesmo, a inovação de suas práticas, 

havendo, conforme Rossato (2002, p. 94) “harmonia entre teoria, discurso e ação”. 

 Campello (2012) também acredita que as bibliotecas podem ser mais que um espaço 

de promoção de leitura, tendo um potencial para ser um espaço de aprendizagem, em que o 

estudante não só recebe a informação de forma passiva passadas pelo professor, mas aprende 

construindo o conhecimento, explorando um vasto repertório de experiências já vividas e 

registradas por outros, extraindo delas significados e agregando suas próprias experiências. 

Além disso, a função educativa do bibliotecário está sustentada pelo conhecimento científico, 

a biblioteconomia hoje está amparada em fundamentos teóricos que a colocam em condições 

de contribuir cientificamente para a aprendizagem. Atualmente, o bibliotecário pode se 

preparar para formar parcerias com os professores e a equipe pedagógica para ajudar os 

alunos e a comunidade escolar a aprender com a biblioteca e com as informações. 
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  Uma vez que o ensino não se dá somente em sala de aula, a escola forma cidadãos e 

seres humanos, e, em razão disso, uma instituição que queira o desenvolvimento educacional 

deve planejar a biblioteca e como essa estará inserida em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), seus Relatórios de Gestão, Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), 

permeando o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso implica trabalhar com a cultura, com a 

biblioteca como ferramenta e espaço de ensino aprendizagem.  

A palavra ação cultural desdobra-se na junção de dois termos carregados de poder 

transformador, cultura e ação, esta que alude o agir. Para Borba (2011) ação é aquilo que se 

faz ou que se pode fazer; ato; atuação; atividade; interferência, comportamento; atitude, 

capacidade de agir ou de mover-se. As reflexões de Freire (2015) situam os seres humanos 

como existentes no mundo e com o mundo. Homens e mulheres enquanto seres “abertos” são 

capazes de transformar o mundo através de sua ação, captando a realidade e expressando-a 

por meio de sua capacidade criadora. E, não somente estando no mundo, mas tendo a 

consciência da sua existência como seres capazes de decidir, transformar, produzir, criar, 

recriar, comunicar-se e refletir sobre seu papel com o mundo, com a sociedade, libertando-se 

de suas limitações, de seus grilhões, transformando, através da ação, a sua realidade 

condicionante.  

Ao se referir as possibilidades e práticas das ações e animações culturais, Cunha 

(2010, p. 29) afirma “[...] Emprega-se ainda o termo ação sociocultural, sendo que essa 

qualificação – sócio, social – indica, em primeiro lugar, o conjunto das diversas estruturas e 

formas de relações humanas no interior de uma sociedade.” Sendo assim a ação cultural é 

uma prática sociocultural que permeia as relações, aprendizagens, possibilitando a construção 

de laços sociais entre os membros dos grupos que participam dessas atividades, seja nas 

bibliotecas ou em outros ambientes, setores, instituições, movimentos sociais promotores de 

ação cultural.   

Freire (2015) defende uma ação cultural para a libertação que se transforma em uma 

revolução cultural, primando pela consciência crítica que problematiza a verdade e propõe o 

seu desvelamento.  

A biblioteca enquanto espaço social de promoção da ação cultural vai além de um 

espaço de acervo de livros, a biblioteca, hoje, tem que ser ativa na escola, transformadora e 

precisa contemplar um mediador de leitura competente e formador de leitores críticos. Sob 

essa ótica afirma Freire (2015, p. 112) “A criticidade e as finalidades que se acham nas 

relações entre os seres humanos e o mundo implicam que essas relações se dão como um 

espaço que não é apenas físico, mas histórico e cultural”.  
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O mundo necessita de bibliotecas que se abram para as diferenças, não somente para a 

escrita pragmática, mas para a escrita poética, da imaginação, das artes, diferentes 

manifestações da cultura escrita e não só essa, mas toda forma de cultura e suporte 

informacional, possibilitando a interpretação, reflexão-crítica e a geração do conhecimento.  

A biblioteca que realiza a ação cultural torna-se um espaço de construção de 

identidade, de formação de sujeitos letrados capazes de serem protagonistas culturais, por 

meio de signos, da linguagem escrita e visual. Na contemporaneidade, uma escrita associada à 

linguagem visual, verbal, digital, sonora, as diferentes modalidades, a literatura e a reflexão é 

uma possibilidade de expansão, de insubmissão ao que é dado. A prática dessas ações 

socioculturais pressupõe a participação do usuário na trama cultural, a relação não somente 

com a informação em seus diversos formatos, som, vídeo, texto, cinema e outros, mas com a 

produção, com o propósito de aproximar o universo de sujeitos, recorrendo às tecnologias, 

abraçando a oportunidade de alcance que as redes sociais possibilitam.  

De acordo com Milanesi (2002, p. 114), “As bibliotecas [...] são locais que, por todos 

os meios – do livro à internet – podem permitir a todos não apenas achar o que procuram, mas 

discutir o que achou [sic]. E continuar a busca”. É através da discussão que se constrói o 

conhecimento, agir culturalmente, indo além, podem-se criar grupos de estudos e grupos de 

leitura de forma presencial e ou on-line, nos quais se discute o lido e se criam conexões entre 

o lido, visto, ouvido e a vida.   

A ação cultural é o diferencial para que os usuários da informação façam parte da 

biblioteca, não como meros objetos, mas como sujeitos que são capazes de fazer mudanças e 

de criar. Por meio de projetos socioculturais a ação cultural nas bibliotecas promove, nos 

usuários uma consciência e vivência da cidadania, através das artes e da cultura em geral. Para 

Coelho (1997, p. 174) “Políticas culturais que respeitam os interesses dos indivíduos, públicos 

e comunidades optam por programas de ação cultural.”  

A criação cultural é possibilitada por uma biblioteca que funciona como um organismo 

vivo em crescimento, não só de acervo, mas também de usuários, de ações, de projetos, 

agenda cultural. Na biblioteca, a ação cultural permite que os usuários não apenas consumam 

cultura, como a utilização do espaço somente para estudo, leitura, serviço de empréstimo e ser 

um espectador, mas sim como um criador, que participe das ações culturais propostas e sugira 

novas ações que sejam importantes para a comunidade. Sob essa ótica, Flusser (1983) defende 

as bibliotecas como núcleo de cultura viva, que a função de dar, oferecer cultura para um 

grupo de pessoas, seja agora a de propiciar, desenvolver uma dinâmica cultural e favorecer 

uma ação cultural com um grupo de pessoas.  



56 

Na elaboração e no desenvolvimento de todas as etapas do projeto sociocultural de 

uma biblioteca, o agente cultural deve escolher pessoas da comunidade e de instituições 

envolvidas com a comunidade, objetivando, assim, agrupar vários pontos de vista, pois cada 

indivíduo carrega sua bagagem cultural, podendo contribuir criativamente e também 

minimizar problemas no desenvolvimento do projeto. Na elaboração de uma ação cultural, 

Vieira (2014, p. 185) afirma que “[...] deve-se levar em conta seus principais objetivos: a 

disseminação da informação e a propagação da cultura e da cidadania”. 

Um projeto sociocultural permeia três questões primordiais para sua elaboração: Qual 

o objetivo do projeto? A que público se destina? Quais os benefícios para os participantes? O 

que se pretende agregar. Hillesheim (2004, p. 7) destaca que: 

 

[...] ao conquistar o leitor, permite-se que as bibliotecas se tornem o local onde a 

educação, o ensino e o lazer poderão encontrar-se, mostrando que a biblioteca 

escolar pode e colabora nas atividades de ensino-aprendizagem, transformando os 

alunos em cidadãos críticos e criativos, além de leitores natos. A Biblioteca escolar 

justifica sua própria existência no desempenho das atividades de ensino, cultura e 

lazer desenvolvidas dentro da escola. Cabe ao bibliotecário a função de priorizar 

entre as tarefas do processamento técnico e a satisfação do usuário, dando ênfase ao 

desenvolvimento de atividades culturais. 

 

 

A biblioteca escolar, mista e universitária enquanto partes integradoras do processo 

educativo são essenciais às estratégias de ensino, principalmente, no que tange às 

competências da leitura e da escrita, da pesquisa, do uso de fontes de informação, no 

desenvolvimento da ação cultural, fornecendo condições básicas para o aprendizado, 

contribuindo na formação de cidadãos mais críticos e reflexivos, sendo esses capazes de criar 

com autonomia. O (MANIFESTO DA UNESCO, 1976, p. 158) enfatiza a biblioteca escolar 

como um ambiente que:  

 

Propicia informação e idéias [sic] fundamentais para o funcionamento bem-sucedido 

da atual sociedade, baseada na informação e no conhecimento. A biblioteca escolar 

habilita os estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a 

imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. 

 

 

Becker e Faqueti (2015) afirmam que as bibliotecas dos Institutos Federais que 

compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica devem ser 

ambientes aconchegantes e organizados, compostos por acervo qualificado e em diferentes 

suportes; com profissionais comprometidos com a formação do leitor; através do incentivo 

promovido pela orientação à leitura e à pesquisa; com livre acesso à informação e com 

liberdade de uso. Bibliotecas com essas características e com bibliotecários nessas funções 
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possuem condições de atender com boa qualidade usuários da educação básica, profissional e 

universitária.  

 As bibliotecas dos Institutos Federais têm um público de adolescentes que frequenta 

cursos de nível médio integrado com cursos técnicos, e o acervo da biblioteca deve ter uma 

vasta literatura para esse público juvenil, que não é mais criança e também não é adulto, obras 

solicitadas nas bibliografias de vestibulares, livros nacionais e estrangeiros e o atendimento 

das sugestões dos próprios educandos. O espaço da biblioteca também deve ser adequado a 

presença desse público, que normalmente fica o dia inteiro nas instituições, pela longa carga 

de disciplinas, visto que está cursando o ensino médio e mais um curso técnico 

simultaneamente. Assim é necessária uma biblioteca com ambiente aconchegante, bem 

iluminada, pintura em bom estado, móveis confortáveis como sofás, pufs, espaço para estudo 

individual e grupo, auditório para atividades culturais, espaço para realização de exposição, 

rede willeress e até, se possível, uma antessala com café e música.  

O público adulto, composto por universitários, estudantes de nível técnico, de pós-

graduação e do Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) também irá se beneficiar 

de todos esses recursos e serviços prestados ao público adolescente, além de outros com foco 

maior no auxílio e treinamento para a pesquisa científica, e outros serviços que tenham 

integração com seu curso e possam contribuir para a aprendizagem.    

 É importante destacar a necessidade de que as bibliotecas de instituições de ensino, 

enquanto se constituem em um espaço social promotor de ação cultural, procurem realizar 

parcerias com os demais setores ligados à instituição, com os docentes, alunos e a 

comunidade. Assim, valorizam os saberes, habilidades e competências da coletividade 

escolar, integrando-os em um círculo de troca de aprendizagens, reflexão crítica e 

desenvolvimento cultural.  

 Após esse referencial teórico, apresentam-se, a seguir, dados referentes à coleta 

realizada, a partir da aplicação do questionário semiestruturado, centrando-se em questões 

propostas que se mostram articuladas aos fundamentos discutidos neste capítulo.  

 

4.3 Vivências de ação cultural nas bibliotecas nos três Institutos Federais do RS 

 Esta pesquisa survey, respondida entre os meses de junho e julho de 2017, por meio de 

questionário eletrônico, em termos de corpus, teve um total de 50 bibliotecários convidados, 

dos quais 30 responderam o questionário, 9 pertencem ao quadro de bibliotecários, do IFFar, 

11 do IFRS e 10 do IFSUL; destes, 17 bibliotecários declararam somente a Instituição a que 
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pertencem, sem mencionar o campus, os 13 que a identificaram são os mencionados no 

quadro abaixo:  

 

Quadro 2 - Bibliotecários que identificaram o campus em que atuam. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora com os dados retirados dos questionários 

respondidos 

 

 Inicialmente, buscou-se saber com o questionário, o tempo de existência das 

bibliotecas dos IFs do RS. Assim, nove bibliotecários afirmaram que as bibliotecas nas quais 

atuam têm a idade de 1 mês a cinco anos; 13 bibliotecários apontaram para a criação de 6 a 10 

anos, já para a opção que o questionário apresentou de 11 a 15 anos, não houve nenhuma 

biblioteca implantada nos Institutos Federais do Rio Grande do Sul. Esse período coincide 

com a época, que, conforme apresentado anteriormente no item 4.1 que faz um resgate da 

trajetória dos IFs neste capítulo, no período que compreende os anos de 1998-2004, foi vetada 

a criação de novas escolas técnicas federais com recursos da união e, portanto, esses dados 

comprovam que também foi gerado um impacto na implantação de novas bibliotecas nos IFs 

do Rio Grande do Sul. Já há dezesseis anos atrás, de acordo com 8 respondentes, foram 

implantadas bibliotecas, cuja idade varia de 20 a 71 anos.  

 Também foi levantado o quantitativo de servidores das bibliotecas dos IFs do RS, 

conforme se evidencia no quadro abaixo:  

Quadro 3 – Quantidade de bibliotecas versus servidores nas bibliotecas dos IFs do RS 

Bibliotecas Servidores 

1 1 

1 2 

13 3 

Campus de origem Número de bibliotecários respondentes 

IFFar Campus Avançado de Uruguaiana 1 

IFFar Santo Ângelo 1 

IFFar Júlio de Castilhos 1 

IFFar São Vicente do Sul 1 

IFRS Rio Grande 1 

IFRS Sertão 1 

IFRS Canoas 1 

IFRS Ibirubá 1 

IFRS Caxias do Sul 1 

IFRS Feliz 1 

IFSUL Pelotas 3 

IFSUL Bagé 1 

IFSUL Pelotas Visconde da Graça 1 
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7 4 

2 5 

2 7 

1 11 

3 14 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. (Coleta dos dados: jul. 2017) 

 Portanto, foi possível verificar, que existe somente uma biblioteca com um servidor 

que, no caso, é o bibliotecário documentalista; a biblioteca que apresenta dois servidores em 

seu quadro de pessoal possui o bibliotecário documentalista e o auxiliar de biblioteca. A 

maioria das bibliotecas têm três servidores, entre essas 13 bibliotecas, 11 contam com os 

cargos de bibliotecários documentalistas e auxiliar de biblioteca; duas bibliotecas têm, além 

desses dois cargos, o de auxiliar de administração. Sete bibliotecas possuem quatro 

servidores: esses são os bibliotecários documentalistas, auxiliar de biblioteca, auxiliar de 

administração e também bolsistas/estagiários. Duas bibliotecas possuem cinco servidores e 

duas têm sete servidores, uma biblioteca em seu quadro funcional possui 11 servidores, já três 

delas possuem 14 técnico-administrativos.  

A apresentação desses dados coletados teve a finalidade de descrever o perfil das 

bibliotecas pesquisadas. Para esse capítulo foram observadas as categorias de análise, em 

consonância com os fundamentos propostos por Bardin (1979): ações culturais desenvolvidas 

nas bibliotecas dos IFs do RS e ação cultural uma prática social.          

 Quanto à categoria ações culturais desenvolvidas nas bibliotecas dos IFs do RS, 

inicialmente, foi verificado que em 11
14

 bibliotecas foram realizadas atividades de ação 

cultural. Conforme o gráfico representativo abaixo:  

                                                 
14

  Não será identificado o campus ao qual a biblioteca pertence, com fins éticos de preservar a identidade 

do profissional. 
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Gráfico 1 – Ações culturais realizadas nas bibliotecas dos IFs do RS. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

  

 O gráfico 1 aponta que apenas 37% dos bibliotecários que responderam o questionário 

desenvolveram algum tipo de ação cultural, nas bibliotecas dos IFs do RS, enquanto 63% não 

realizaram atividades de ação cultural nas bibliotecas. Assim, buscou-se saber quais são os 

motivos de não elaborar atividades, através de uma pergunta, na qual foi oferecida a 

possibilidade de marcar todas as alternativas que se aplicavam à biblioteca e ainda redigir 

outras causas. 

Os motivos revelados pela pesquisa, foram identificados através de uma questão de 

múltipla escolha, que conforme mostra o gráfico, a seguir, aponta que nove respondentes têm 

dificuldades referentes a poucos recursos financeiros, seguido de oito que alegam a falta de 

estrutura, seis afirmam que não há interesse do campus e cinco assumem que não há interesse 

por parte da biblioteca. Também foi destacada pelos respondentes a falta de recursos 

humanos, falta de tempo e falta de motivação da equipe; um bibliotecário afirmou que a 

biblioteca está em implantação, mas estão trabalhando na criação de atividades culturais, para, 

em breve, colocá-las em prática. 
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Gráfico 2 – Motivos de não realizar ações culturais nas bibliotecas dos Ifs do RS. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 Assim, através dos resultados apresentados, constatou-se que os recursos financeiros 

destinados às bibliotecas são insuficientes, apontados como fator motivador pela maioria dos 

respondentes que não realizaram atividades culturais nas bibliotecas em questão. Levando-se 

em conta a natureza da Instituição, cada campus tem seu orçamento próprio e faz a destinação 

dos recursos, conforme seu planejamento anual, assim também as bibliotecas, projetando as 

atividades culturais, podem solicitar previamente a destinação de aporte financeiro, pois 

muitas instituições destinam seus recursos para as bibliotecas especificamente para a compra 

de acervo e bens patrimoniais, muitas vezes, não sendo previstas, no orçamentário, as 

atividades culturais desenvolvidas. 

 Outra forma de obter recursos institucionais para as ações culturais, no caso dos 

Institutos Federais, é a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, que atendem a 

comunidade externa e interna. Focando especificamente nos projetos de extensão, Ferreira 

(2012) afirma que tais projetos viabilizam formas de ação direcionadas às necessidades 

sociais de informação dos segmentos populares da sociedade. Com isso, os bibliotecários são 

colocados como agentes de intervenção na realidade de desigualdade social do Brasil, 

possibilitando, através desses projetos, o acesso às TIC, a cultura, arte e educação de 

qualidade, ampliando o conhecimento e as condições para uma vida mais cidadã.  

 Vindo ao encontro dessas afirmações, foi realizado o questionamento, no sentido de 

verificar se os bibliotecários fazem projetos de ação cultural, pois é importante que, para a 

realização das ações culturais, sejam feitos projetos, já que essa é uma das formas de angariar 
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recursos financeiros, que foram apontados como um dos motivadores da não realização da 

ação cultural.  

 Assim, conforme ilustrado no gráfico abaixo, quando perguntado se as ações culturais 

estão ligadas a algum projeto da instituição, quatro profissionais afirmaram estar ligadas a 

projetos de ensino, cinco afirmam estar ligadas a projetos de extensão, três afirmam estar 

vinculadas somente à biblioteca, nove não fizeram projetos e um é ligado ao NEABI (Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas). 

Gráfico 3 – As ações culturais estão ligadas a algum projeto da Instituição. 

  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

  

 Portanto, constatou-se que a maioria dos bibliotecários não elaborou um projeto de 

ação cultural, revelando que as ações executadas, nesses casos, não recebem recursos por 

meio de participação de editais de pesquisa e extensão, os quais exigem um projeto. Da 

mesma forma, percebeu-se que algumas bibliotecas ao mesmo tempo que os projetos são 

ligados ao ensino, são também de extensão ou a outros setores e núcleos, como o caso da 

biblioteca que tem o projeto ligado ao NEABI, denotando o uso da interdisciplinaridade e 

parceria entre diferentes profissionais da instituição.  

 Quanto à abrangência do público, conforme ilustrado no gráfico abaixo, destaca-se a 

oferta para o público externo e interno com oito respondentes, não houve retorno, quanto à 

oferta somente para o público externo, já para o público interno constitui-se de seis 

respondentes.  

Gráfico 4 – Público participante das ações culturais. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

 Hall (2000, p. 60) afirma que “cultura não é uma prática, nem é simplesmente a 

descrição da soma dos hábitos e costumes de uma sociedade. Passa por todas as práticas 

sociais e é a soma das suas inter-relações”. As iniciativas de ação cultural das bibliotecas dos 

Institutos Federais do Rio Grande do Sul perpassam as práticas socioculturais e as inter-

relações dos hábitos, costumes e produção cultural da sociedade, portanto, no intuito de 

conhecer e resgatando a categoria de análise de dados, buscou-se saber quais as ações 

culturais são realizadas por essas bibliotecas, chegando ao resultado evidenciado no gráfico 

abaixo: as ações culturais, em sua maioria, são exposições (7), seguido de roda de 

leitura/conversa (5), concursos culturais (frases, poemas, contos e textos) (4), contação de 

história (3), teatro (2), clube da leitura e outros. 
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Gráfico 5 – Ações culturais desenvolvidas pelas bibliotecas dos IFs do RS. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.   

 

 Ao encontro, dessas ações culturais desenvolvidas pelas bibliotecas dos IFs do RS 

resgatou-se as afirmações de Almeida Júnior (1997) que destacaram a importância da função 

cultural das bibliotecas, exercida com a realização de exposições, palestras, teatro, cursos, 

saraus, concursos, rodas de leitura, conversa, clube do livro e outros. Na oferta dessas 

atividades, o autor recomenda o cuidado para que sejam de ação cultural e não propostas de 

consumo cultural, semelhantes ao que os meios de comunicação de massa disponibilizam. 

  A biblioteca com função cultural exige um dinamismo, a comunicação com outras 

áreas, deixando de ser um espaço exclusivamente de acesso a informações e passando a ser 

um espaço educativo e de ação cultural, exercendo um importante papel sociocultural para a 

comunidade, seja através de ações onde não foi criado um projeto, ou ações onde o projeto foi 

proveniente da própria biblioteca, da pesquisa e da extensão.   

 Conforme aponta o gráfico 5, constatou-se a preferência, pela prática de exposições 

culturais, com sete dos questionados, assim foram buscados alguns fundamentos teóricos 

sobre as exposições culturais, que nas bibliotecas acabam por ter semelhanças com as 

exposições realizadas nos museus, pois em sua maioria não são vinculadas a oferecer 

produtos para consumo, mas exposições de arte, literatura, históricas, temáticas e também de 

empoderamento a produção de determinados grupos, incluindo a comunidade escolar, com 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos, professores e funcionários.  

 Para Dean (1994, p. 161), “Uma exposição é o conjunto polivalente de elementos que, 

de forma completa, apresenta ao público uma coleção e ao mesmo tempo que disponibiliza 
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um conjunto de informação no sentido de permitir a sua acepção pelo público”. Na mesma 

direção, Verhaar, Meeter (p. 26, 1989) apud Vieira (p. 5, 2009) afirmam que uma exposição é 

como “um meio de comunicação dirigido a um público alargado e que tem como fim 

transmitir informações, ideias, emoções relativas às evidencias materiais do homem e dos 

meios circundantes, com o auxílio de métodos visuais e multidimensionais”.  

 Assim, as exposições culturais são meios de ação cultural que propiciam um contato 

com a obra de arte, cultura, capaz de trazer sentimentos, reflexões e gerar um crescimento 

cultural, mudando, por vezes, algumas crenças e opiniões, com a geração de novos 

conhecimentos, pois:   

 

Conjugando os vários sentidos: visão, audição, olfacto, tacto e por vezes até mesmo 

o paladar, as exposições proporcionam novas experiências e, de forma informal, 

permitem a desmontagem de alguns factos, o contacto com novas interpretações, a 

construção de novos conhecimentos, a estruturação de novas representações e o 

desenvolvimento de valores e atitudes ao mesmo tempo que se apresentam como 

locais de lazer capazes de criar momentos de evasão para os seus visitantes 

(VIEIRA, 2009, p. 1).  
 

 

 Com as definições dos autores acima mencionados pode-se chegar à constatação de 

que esses conceitos são aplicáveis às exposições nas bibliotecas, pois essas pretendem atingir 

os mesmos objetivos, transmitir a informação, resgatar a história, provocar as emoções, 

reflexões e também unir o conhecimento que cada indivíduo carrega em si ao que está sendo 

exposto.   

 De acordo com Melo e Cruz (p. 32, 2014), as rodas de conversa têm a “característica 

de permitir que os participantes expressem, concomitantemente, suas impressões, conceitos, 

opiniões e concepções sobre o tema proposto, assim como permite trabalhar reflexivamente as 

manifestações apresentadas pelo grupo.” Nessa perspectiva, a opção de ação cultural roda de 

leitura e conversa nos IFs do RS contou com 5 respondentes, sendo uma forma de ação 

cultural bastante utilizada pelas bibliotecas. Essas rodas podem ser de leitura e, após a 

discussão do lido, é oportunizado um espaço para as diversas opiniões, resgatando as 

experiências de vida dos participantes, o contexto sociocultural e possibilitando, através da 

discussão de um tema, trazer leituras que embasam e venham a qualificar ainda mais as 

reflexões. 

 A seguir, vêm os concursos culturais que fazem parte das ações de quatro inqueridos 

da pesquisa, esses concursos buscam incentivar a leitura e a produção textual, oportunizando 

o fazer literário e até um engajamento de toda comunidade escolar. De acordo com Durban 
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Roca (2012), a implementação de programas de leitura e escrita nas escolas contribui para 

criar oportunidades leitoras entre os alunos por meio de um ambiente de vivências, interações, 

reflexões em torno da leitura, bem como desenvolver habilidades informacionais e 

intelectuais e uso dos recursos da biblioteca.  Os concursos culturais podem ser de frases, 

poemas, contos e textos, incentivando a criatividade, o desenvolvimento cognitivo da escrita e 

o empoderamento dos participantes.  

 A contação de história, para Côrte e Bandeira (2011) é uma forma de apresentar às 

crianças o mundo maravilhoso da fantasia, o contador de história, vai apresentando cada 

personagem e sua história, podendo também fazer a dramatização da história que acaba de ser 

contada. Conforme ilustrado no gráfico 5, três bibliotecários afirmaram que fizeram  contação 

de histórias nas bibliotecas dos Ifs do RS, como uma ação cultural, destaca-se a importância 

dessa atividade para familiarizar de forma positiva as crianças, jovens e idosos com o 

ambiente da biblioteca, com os livros, a leitura, a oralidade, ludicidade, fazendo uma viagem 

pelo mundo da literatura, através da história e seus personagens.  

 O teatro, durante séculos, é um meio de expressão e desenvolvimento cultural, sendo 

uma ação cultural que pode estar associada a outras ou de forma individualizada, visando 

possibilitar, além da dramatização, a oportunidade dos usuários de participarem da criação da 

peça teatral, tanto da escrita do roteiro, como da adaptação de um texto, composição do 

cenário, elenco e a encenação. Conforme afirma (BIBLIOTECA, p.113, 2010) “A atividade 

teatral funciona como poderoso meio de valorização do grupo e desenvolvimento da 

capacidade de expressão e de compreensão dos textos combatendo a timidez e a inibição”. 

Possibilita a desinibição no palco, a reflexão crítica e como passar isso ao público. Dessa 

forma constatou-se que nos Ifs do RS, de acordo com o gráfico 5, dois respondentes 

afirmaram a prática do teatro como ação cultural, da mesma forma que o  clube da leitura.  

 Bortolin, Santos (2014) fizeram a reflexão de que a intenção do clube da leitura vai 

além de propor a leitura, mas compartilhar as experiências de diversas narrativas, buscando 

valorizar a leitura dos adolescentes que já leem, com a intenção de atrair mais jovens 

considerados leitores não ávidos, valorizando a biblioteca da escola, desafiando os jovens a 

conhecer o acervo literário, encontrando novas possibilidades de leituras, sentindo-se 

satisfeito em passar parte de seu tempo em contato com o livro, e a leitura na biblioteca. Já 

para (BIBLIOTECA, 2010), os clubes de leitura são formados por grupos de pessoas da 

mesma idade ou de diferentes faixas etárias que se reúnem periodicamente com o objetivo de 

trocar opiniões sobre livros, autores, ou temas específicos.  
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 Outras ações culturais realizadas pelas bibliotecas dos IF’s do RS foram participação 

em feira do livro, um dia cultural, gincanas, feira-troca-livros, mural interativo de troca 

literária, selfie com o livro, varal de poesias, essas ações revelam que os bibliotecários e 

demais colaboradores tiveram criatividade em desenvolver ações diferenciadas de incentivo à 

escrita, à leitura e que se estendem às mais variadas faixas etárias, colaborando para o 

desenvolvimento social, cultural e acadêmico.  

 Como se vê, a presente pesquisa destacou a importância da avaliação das ações 

culturais, para melhorar essas atividades das bibliotecas e também receber o feedback
15

 do 

trabalho realizado, contando com opiniões, críticas sugestões e outros.  

Cabral (1999) recomenda a avaliação da ação cultural como um processo continuado, 

que garanta a participação dos envolvidos no trabalho, de modo que tenham total liberdade de 

expressar ideias e opiniões. Entre os aspectos avaliados devem ser incluídos os objetivos, as 

metodologias de trabalho, as técnicas adotadas nas interações entre os grupos, a infraestrutura, 

os recursos oferecidos pela biblioteca, com o objetivo de aperfeiçoar e aprimorar os trabalhos 

realizados. Com base nessas reflexões sobre a importância da realização da avaliação das 

ações culturais desenvolvidas, chegou-se ao resultado apresentado no gráfico 6:  

Gráfico 6 – Realização das ações culturais desenvolvidas. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  

 Após os dados apresentados no gráfico 6, constatou-se que a maioria dos 

bibliotecários avaliaram as ações culturais, logo após o término das atividades, em um número 
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  Retorno, retroalimentação.  
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total de cinco respondentes, três afirmaram não fazer avaliação, um afirmou que 

semestralmente, anualmente e frequentemente. Revelou-se que as bibliotecas consideram 

importante a avaliação das ações culturais, sendo que a maioria realizou a avaliação, que esta 

exerce o papel de trazer elementos que contribuem para a verificação e análise dos resultados, 

além de servir como ferramenta para a busca de recursos, parcerias e continuidade dos 

projetos culturais.  

 Dentro da categoria de análise: ações culturais realizadas pelas bibliotecas dos IF’s do 

RS e conforme representado na Matriz de Análise de Conteúdo que consta no apêndice C 

desta dissertação, além das ações culturais realizadas pelas bibliotecas, pertence a essa 

categoria a verificação dos obstáculos, com a pergunta Quais são as maiores barreiras 

encontradas para o desenvolvimento de ações culturais, na sua unidade?   

 Ao mencionar as dificuldades encontradas à realização das atividades de ação cultural, 

dezoito bibliotecários responderam esse questionamento, alguns afirmaram que faltam 

mobiliários adequados e consideram importante a existência de estofados para acomodar o 

público. Metade dos respondentes afirmaram que faltam recursos humanos nas bibliotecas 

para o planejamento e o desenvolvimento da ação cultural, sendo essa barreira frisada por 

nove respondentes, acarretando também na falta de tempo, já que os servidores têm muitas 

atividades, como atendimento ao público, preparo do material, processamento técnico, 

pesquisa e outras o que pode ser observado pela própria fala dos bibliotecários
16

:  

 

Creio que o maior empecilho ocorre pela falta de tempo e de pessoas envolvidas 

para realizar a ação. No caso de minha biblioteca, somos apenas duas pessoas e 

realizar uma ação cultural interessante e bem atrativa envolve além de recursos, 

tempo e pessoas, o que é restrito aqui. Na experiência que tivemos, onde realizamos 

uma exposição, precisamos de materiais emprestados de outra instituição, o que nem 

sempre é fácil de conseguir (RESPONDENTE 10). 

 

 

 Assim, verificou-se que são várias as barreiras que a mesma unidade de informação 

enfrenta, pois se alia a falta de recursos humanos com a motivação e o tempo para realizar as 

ações culturais, também devido a muitos campi terem pouca idade, como foi elencado no 

início do tópico, onde, nove respondentes afirmaram que o setor tem entre um mês e cinco 

anos, então, ocorreu que alguns serviços tiveram que ser priorizados, como a estruturação da 

biblioteca, o que fica evidente na fala abaixo:  

 

                                                 
16

  As respostas foram registradas de forma literal, sem correção ortográfico-gramatical a fim de preservar 

a fidedignidade. 
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Neste momento inicial estamos trabalhando na organização física da biblioteca, já 

que até então não existia. Acredito que a maior barreira será arrumar tempo para 

desenvolver e pensar em ações culturais que envolvam os alunos. Pois nos institutos 

federais são div ersas as oportunidades concedidas para realização de projetos, que 

inclusive nos possibilitam a concessão de bolsas aos alunos que estiverem 

envolvidos na organização. Dessa forma, isso leva tempo, já que por agora 

concentramos nossos esforços em oferecer os serviços básicos da biblioteca 

(RESPONDENTE 22).  

 

  A motivação também foi apontada como uma barreira para a realização das ações 

culturais, como afirma o respondente 19: “Poucos servidores, muito serviço, faltam recursos 

financeiros. No momento, não conseguimos tempo e motivação para fazer projetos de ações 

culturais.” 

Todos esses fatores citados como falta de pessoal, recursos financeiros, excesso de 

trabalho e falta de tempo contribuem para a desmotivação em realizar as ações culturais, a 

motivação tem fundamental importância, pois equipes motivadas tendem a estarem mais 

unidas na realização de um projeto, trabalho, objetivo, se comunicam melhor e produzem 

serviços de qualidade e valor social.  De acordo com Knapik (2008), motivar quer dizer 

“mover para a ação”, mobilizar energia e esforços na busca da realização de determinadas 

meta. Motivação, portanto, é o que move uma pessoa para uma determinada direção; 

buscando incentivar as pessoas para a ação, para a realização e a conquista de objetivos, de 

modo a evitar a acomodação e a estagnação da criatividade e da inventividade. 

 Tanto no serviço público como na iniciativa privada a motivação é o resultado de 

vários fatores, um deles é o fato de o bibliotecário enquanto líder motivar sua equipe, se ele 

próprio estiver motivado e engajado, outro é a geração de um ambiente de trabalho onde se 

promove o respeito às individualidades, valorização, organização, treinamento, cursos, 

palestras, criando uma cultura de aprendizagem, demonstrações de confiança, rotatividade de 

tarefas e setores para que os colaboradores tenham a noção do todo da biblioteca. Outro fator 

é a busca de diálogo com os gestores para melhoria das condições de trabalho e progressão, 

bem como a comunicação interna sem ruídos, esta oportunizada por ferramentas que podem 

ser propiciadas por meio da internet, como: e-mail, um grupo no aplicativo WhatsApp
17

 e 

outras como telefone e bilhetes. Também é importante um ambiente interno para a equipe, 

como banheiros e copa, para que assim tenham momentos de descontração e também de 

diálogo.  

 Vale ressaltar, que é necessário um estímulo à motivação de cada colaborador, visto 

como Oliveira (1997) afirma que uma biblioteca sem recursos humanos é estática e 
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  Aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz para celulares.  
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impotente, basta imaginá-la nos dias em que ela esta fechada, ficando só o acervo sem 

serviços, sem vida. A dinâmica de seu movimento se faz com a presença, a ação e a emoção 

de seres humanos e da motivação de cada indivíduo para o trabalho. Um bom desempenho 

depende de quão motivado estão os funcionários.  

 A falta de recursos financeiros, também volta a ser abordada pelos bibliotecários. O 

que foi apresentado como barreira pela maioria deles, no total de onze respondentes, o que 

fica evidente conforme afirma o respondente 9 ao afirmar a “Falta de independência 

financeira da Biblioteca”, revelando a importância da biblioteca ter um recurso próprio na 

instituição e não somente recursos para a compra de materiais de patrimônio, como acervo e 

mobiliário.  A mesma situação foi explicitada em outras falas:  

 

Inicialmente, verba! Hoje temos um Grêmio Estudantil mega atuante que nos ajuda 

bastante! Já passamos da fase em que o instituto não era muito conhecido e foi 

inicialmente desvalorizado pelas instâncias municipais (secretarias de educação e 

cultura) no início, não conseguindo parcerias. Hoje é outra realidade!!! 

(RESPONDENTE 26).  

 

 

 Entretanto, um respondente afirma que os servidores também não consideram 

relevante (RESPONDENTE 30): “Falta de interesse da biblioteca, falta de interesse do 

campus, não há estrutura, falta de recursos financeiros e o fato de nenhum dos servidores da 

biblioteca considerarem a ação cultural relevante”. Verificou-se nas respostas desse 

respondente o fato de não ter cursado a disciplina de Ação Cultural e também por acreditar 

que a realização de ações culturais corresponde a um perfil específico de profissional, também 

demostra em sua fala uma desmotivação em realizar ações devido ao desinteresse do campus, 

falta de estrutura e recursos financeiros.   

 Como afirmado por Milanesi (1986, p. 96), “[...] atrás de uma boa biblioteca há 

sempre um esforço pessoal”. Essa força de vontade deve existir tanto dos colaboradores, 

como também o apoio e estímulo dos gestores das instituições de ensino, em promover, 

valorizar, incorporar a biblioteca, dando visibilidade aos seus serviços e ações culturais nos 

seus meios e ferramentas institucionais como agenda do estudante, site, redes sociais, 

calendário acadêmico de eventos, projeto político pedagógico, projeto de desenvolvimento 

institucional, organograma, eventos, feiras, mostras.   

  A questão de número 17 referiu-se ao fato de a biblioteca possuir um calendário, 

agenda de ações culturais programadas para o ano, e em caso afirmativo, quais os eventos 

presentes. Aqui houve um total de 22 respondentes e, destes, 15 afirmaram que não há uma 
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programação, agenda de ações da biblioteca no campus para o ano, conjectura essa presente 

na seguinte resposta: 

 

Infelizmente, devido aos cortes do governo, tivemos que priorizar atividades e 

acredito que esse ano não aconteçam atividades culturais ou que envolvam algum 

tipo de despesa externa (aluguel de equipamentos, pagamento de serviços (contador 

de histórias) e ou despesas com materiais). (RESPONDENTE 16).  

 

 

 Percebeu-se, assim, os inúmeros desafios que as bibliotecas enfrentam para realizar e 

manter um calendário de ações culturais, o momento de crise econômica do Brasil e os cortes 

orçamentários na Rede Federal de Ensino afetaram diretamente as bibliotecas e a viabilização 

das ações culturais.  

 No entanto, apesar das dificuldades enfrentadas, sete bibliotecários afirmaram que têm 

um calendário para as ações culturais, e a maioria dessas atividades é em alusão à Semana do 

Livro e da Biblioteca, Dia Mundial do Livro, datas comemorativas e outros, o que pode ser 

evidenciado na resposta:  

 

Sim. Praticamente todo mês buscamos ter ações ligadas a datas comemorativas no 

mês. Ex.: Esse ano, a Feira-Troca-Livros será em junho em homenagem ao 

nascimento de Ariano Suassuna, no mês anterior tivemos a Semana da Enfermagem 

com exposição de livros, equipamentos e informes sobre o curso e a carreira 

profissional entre outras ações consolidadas (RESPONDENTE 4).  

 

 

 Deste modo, com base na afirmação do respondente 4, verifica-se que há importância 

do uso de datas comemorativas como temática para as ações culturais, e que também há uma 

relação de interdisciplinaridade da biblioteca com a realidade dos alunos, transportando e 

valorizando o que é estudado nos cursos.  

 

 

SIM...EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS ....PROJETO DE EXTENSÃO DE 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS 

SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I... ORGANIZAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO....SEMANA DA 

BIBLIOTECA E DO LIVRO.... ORIENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIA À PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

.....PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COMO 

PALESTRANTE... (RESPONDENTE 24). 

 

 

 Com essa resposta, fica evidente a variedade de ações culturais que podem ser 

protagonizadas pela biblioteca, desde exposições, projetos de extensão, em que a biblioteca 

funciona como promotora da aprendizagem. Destaca-se que esse bibliotecário também 

participou como palestrante da Semana da Consciência Negra, portanto, com todas essas 
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ações efetivamente a biblioteca cumpriu seu papel social de informar e transmitir 

conhecimentos.  

 A seguir, foram analisadas as respostas referentes à categoria de análise de conteúdo: 

ação cultural uma prática social, que corresponde mais efetivamente às questões 18 e 19 do 

instrumento do questionário eletrônico. Pode-se perceber, como demonstrado no gráfico 7, 

que 62% dos bibliotecários que atuaram no desenvolvimento da ação cultural nas bibliotecas, 

verificaram engajamento e transformação nos participantes da ação: 

 Gráfico 7 – Engajamento e transformação nos participantes da ação cultural 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

 A questão 19 foi respondida por 9 bibliotecários que fizeram o relato de como se dá a 

transformação dos participantes das ações culturais. O respondente 1 afirmou que  “na minha 

percepção a transformação ocorre pela construção de conhecimento de forma coletiva através 

do diálogo, o que contribui para o senso crítico”. Fica, assim, evidente o mérito de uma 

relação dialógica de participação democrática na biblioteca, onde a coletividade se faça 

presente.  

 O respondente 3 considera que com as ações culturais houve um crescente interesse no 

acervo e a biblioteca como um todo: “O interesse pela biblioteca e livros aumenta 

significativamente. A biblioteca sai das paredes. Mostra que é um setor em constante 

movimento” (RESPONDENTE 3). De tal modo, nota-se que através das ações culturais os 

usuários passam a frequentar mais a biblioteca e há um aumento de interesse por ela, 

transformando-se em um espaço de convívio e de interação, portanto pode-se afirmar que 

aonde há usuários há vida, aprendizagem e troca, provocando um reconhecimento da 

importância da biblioteca e sua relevância para a comunidade escolar.  
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 Freire (2015) tem o entendimento de que, para o educando conhecer o que antes não 

conhecia, deve engajar-se num autêntico processo de abstração por meio do qual reflete sobre 

a totalidade “ação-objeto” ou, em outras palavras, sobre formas de “orientação no mundo”, 

sentindo-se desafiado a analisá-las criticamente. Do mesmo modo afirma o respondente 10: 

“As pessoas passam a perceber coisas que antes não percebiam, tem a sua curiosidade 

aguçada. Elas têm um tempo exclusivo para prestigiar e dar atenção para a cultura, algo que 

nem sempre observam, mas de uma forma artística.”  

 Tanto o autor como o respondente acreditam que novos conhecimentos propiciados 

tanto pela arte, pela cultura ou pela palavra provocam desafios nos sujeitos capazes de leva-

los além da posição de receptores, atuando como observadores, aprendizes e também a ter um 

discernimento crítico. Somam-se a isso, atividades em que o sujeito possa também demonstrar 

seus conhecimentos:  

 

Quando da realização do Dia Cultural, principalmente os discentes se empolgaram 

em mostrar seus talentos, em participar, porém tivemos pouca participação em rodas 

de leitura, como se "estivessem cansados de ler e estudar" e precisassem de outra 

atividade que não fosse ler. (RESPONDENTE 16). 

 

 

 A educação é um direito de todos, sendo importante nesse processo, verificou-se que 

através do Dia Cultural legitimaram-se os saberes dos educandos, nessa direção Freire (1996, 

p. 15) afirma: “[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever 

de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, 

chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária”. Os quais, carregam 

sua bagagem cultural, sua experiência social como indivíduos que se sentiram valorizados 

quando estimulados a demostrarem suas habilidades e todo seu esforço pessoal que foi 

dispendido para chegar a apresentar suas aptidões. 

  

O público ao qual é destinado os projetos tem uma aceitação enorme. Os professores 

acabam fazendo uma releitura juntamente com seus alunos a fim de almejar novos 

resultados que no caso aqui é de incentivo a leitura através de contação de histórias e 

participação do autor no final do projeto. (RESPONDENTE 24).  

 

 

 A metodologia aplicada objetivou o incentivo à leitura, como relata o respondente 24, 

através de ações em conjunto entre a biblioteca, a sala de aula e o autor presente, sendo 

possível uma reflexão da história contada e confrontar a releitura, muitas vezes, com a 

realidade vivida pelos alunos, tematizando e discutindo em uma plena construção de saberes 

provocados por toda essa ação emancipatória.  
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 Ainda, de acordo com Freire (2015, p. 57), “O papel do trabalhador social se 

desenvolve num domínio mais amplo, no qual a mudança é um dos aspectos. O trabalhador 

social atua, com outros, na estrutura social.” A escola é vista aqui como parte dessa estrutura 

social que vai além da setorização, criando parceria entre a sala de aula, a biblioteca, 

assistência aos estudantes, setor pedagógico, núcleos, ensino, pesquisa e extensão, juntos 

chegando aos objetivos que vão além da educação formal, possibilitando uma educação 

voltada para a cidadania, justiça social e valores que esses educandos levarão consigo como 

parte da sua história.  
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5 BIBLIOTECÁRIOS MEDIADORES CULTURAIS 

 A abordagem do quinto capítulo alude a posição dos bibliotecários como agentes 

culturais, mediadores. O primeiro tópico intitula-se: Mediação cultural: contextualização; o 

segundo tópico é denominado: Preparação de agentes culturais: ação cultural como disciplina 

nos currículos dos cursos de biblioteconomia e, por fim, o terceiro tópico: Bibliotecários dos 

IFs do RS como mediadores culturais, percepções acerca de sua atuação. 

 

5.1 Mediação cultural: contextualização 

A mediação cultural para efetivar-se necessita do mediador, cuja palavra deriva do 

latim, mediatore, que significa aquele que medeia, intercede ou intervém, que faz parte do 

processo de ponte para o acesso entre o usuário, a obra de arte e a cultura. Lima e Perrotti 

(2016) afirmam que a mediação cultural engloba a mediação da informação, por ser a 

informação um objeto cultural, requerendo do mediador competências e atitudes de um 

protagonista cultural, com conhecimentos interdisciplinares e consciência de sua função 

social. 

Valentim (2010), por sua vez, acrescenta que a mediação da informação que volta o 

olhar para as atividades culturais, a ação cultural, a leitura, a mediação da leitura, a animação 

da leitura, preocupa-se com a recepção da informação e direciona suas análises para os 

interesses, os embates, as lutas de ideias e concepções que estão presentes na construção do 

conhecimento.  

Coelho (1997) configura a mediação cultural como um processo de aproximação entre 

a obra de arte e cultura e o público com objetivos não exclusivamente econômicos, existindo 

diferentes níveis para as atividades culturais que se caracterizam como modos diversos de 

mediação cultural como a ação cultural, a animação cultural e a fabricação cultural, cujos 

conceitos foram abordados no item 3.2.1. 

 A mediação cultural para Perrotti (2016) emerge na contemporaneidade como 

formulação teórica e metodológica que estabelece elos que viabilizem diálogos necessários à 

geração de ordens culturais mais democráticas e plurais. Na diversidade que caracteriza o 

espaço público, sem silenciar conflitos nem vozes discordantes, sem isolar ou impedir a 

emergência da pluralidade, das tensões que lhe são próprias, a mediação cultural apresenta-se, 

pois, como um território discursivo, de embates e possibilidades. Apresenta-se também, ao 

mesmo tempo, como um território de afirmação da esfera pública como instância superior 

organizadora e legitimadora do campo simbólico. 
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O conceito de mediador cultural é amplo e utilizado para pessoas que medeiam a 

cultura, a arte e o público. Ainda conforme Coelho (1997), o uso do termo mediador cultural 

generalizou-se no Brasil na década de 80, sendo denominado agente cultural o mediador que 

exerce a ação cultural propriamente dita. De acordo com Almeida (1987, p. 32):  

 

O trabalho do agente cultural implica, mais que animar, agir sobre, transformar a 

partir da existência de uma intenção e de um alvo. A expressão "ação cultural" ou 

mesmo, "ação sócio-cultural" (já que não há ação cultural que não seja social), é 

muito mais carregada de poder transformador do que "animação cultural", que 

muitas vezes se refere até à animação institucionalizada, voltada para o consumo, 

utilitária e alienante. 

 

  

Assim, o agir sobre, pressupõe o empoderamento dos dois sujeitos os mediadores e os 

usuários. A formação de leitores implica mediadores da leitura, a mediação concebida como 

processo de negociação, não como imposição, possibilitando a condição de diálogo.  

 Os bibliotecários mediadores são esses profissionais que atuam como um elo entre a 

informação e os usuários, que trabalham a arte e a cultura na biblioteca, que buscam 

aproximar-se de seu público, entendendo as necessidades informacionais que, muitas vezes, 

vão além do acervo bibliográfico, realizando e ensinando a fazer buscas na internet, em bases 

de dados, introduzindo o usuário na pesquisa científica, auxiliando no uso das normas da 

ABNT, mediando o processo de busca da informação é possibilitada a autonomia do usuário 

em escolher o que melhor será útil para a construção do seu conhecimento.  

 A mediação pressupõe trabalhar temáticas na biblioteca que vão ao encontro da 

realidade dos usuários, com o que eles se identificam como indivíduos e também com o que 

está sendo trabalhado em sala de aula ou vice-versa; o que está sendo trabalhado na biblioteca 

pode ser trabalhado em sala de aula, formando parcerias entre os docentes, alunos e 

bibliotecários.  

 A ação cultural, para Cabral (1999), tem uma dimensão educativa e política por estar 

revestida de um caráter transformador, que visa operar mudanças na realidade. A autora 

acredita que ao fazer sua opção para atuar como agente cultural, o bibliotecário deve dar 

início a um processo de ação cultural emancipatória, de conteúdo ideológico, que propicie a 

emergência das manifestações culturais do público infantil e adulto. O agente cultural é o 

mediador que organiza as atividades que são protagonizadas pelo indivíduo. 

 Logo, o bibliotecário enquanto agente e mediador cultural tem um papel social, que é 

o de garantir que a sociedade tenha o acesso a bibliotecas mais humanizadas, de uma 

importância e valor aumentado, tendo, nos profissionais que nela atuam, uma postura de 
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facilitador. Ao mesmo tempo em que o bibliotecário é transparente não é neutro, revelando 

sua posição sem direcionamento e imposição, buscando despertar, no usuário, o pensamento 

crítico empoderador.  

 

5.2 Preparação de agentes culturais: ação cultural como disciplina nos currículos dos 

cursos de biblioteconomia 

 Os primeiros cursos de Biblioteconomia, no Brasil, foram ofertados pela Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro (1915), Instituto Mackenzie em São Paulo (1929) e da Divisão de 

Bibliotecas da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo (1936). Os cursos adotavam 

filosofias diferentes em termos de concepção e prática profissional, alguns inspirados no 

modelo francês com enfoque pragmático-humanista e outros no padrão americano com a 

formação mais voltada às técnicas de organização e tratamento de documentos, com a 

abordagem pragmático-técnico-racionalista (LIMA, 1999). 

 Enquanto formação universitária, a Biblioteconomia brasileira é regulamentada pela 

Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962, a qual, segundo Brasil (1962) , dispõe sobre a profissão 

de bibliotecário e regula seu exercício privativo aos bacharéis em Biblioteconomia portadores 

de diploma expedidos por escolas de Biblioteconomia de nível superior, oficiais, equiparadas, 

ou oficialmente reconhecidas e aos bibliotecários portadores de diplomas de instituições 

estrangeiras, revalidados no Brasil.  

 A lei, conforme Brasil (1962), atribui ao bibliotecário a organização, direção e 

execução dos serviços técnicos concernentes ao ensino da Biblioteconomia, a fiscalização de 

estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia, administração e direção de bibliotecas, 

organização e direção dos serviços de documentação, execução de catalogação e classificação 

de documentos, como: livros, mapas e outros. Ainda declara que os bibliotecários terão 

preferência nas atividades de: a) demonstrações práticas e teóricas da técnica 

biblioteconômica; b) padronização dos serviços técnicos de Biblioteconomia, inspeção, sob o 

ponto de vista de incentivar e orientar os trabalhos de recenseamento, estatística e cadastro de 

bibliotecas, publicidade sobre material bibliográfico e atividades da biblioteca, planejamento 

de difusão cultural, na parte que se refere a serviços de bibliotecas, organização de 

congressos, seminários, cursos e exposições nacionais ou estrangeiras, relativas a sua área de 

atuação.   

 A Biblioteconomia, atualmente, decorre de toda a trajetória histórica de lutas e 

avanços, a fim de consolidar a profissão enquanto formação universitária e ter sua atuação 

respaldada legalmente por meio de leis e decretos. Valentim (2000) afirma que, no caso 



78 

brasileiro, a formação passou por fases técnicas e fases humanistas. Hoje, as estruturas dos 

cursos estão, na sua maioria, direcionadas para o paradigma da informação, buscando um 

profissional dinâmico e competitivo que de fato atenda aos anseios da sociedade brasileira. 

No entanto, a maioria dos cursos ainda evidencia mais a formação técnica do que a formação 

humanista. Esta última tem relevo ao se evidenciar a importância dos estudos voltados para o 

homem, às tradições e complexidades. Assim, Varella (2014, p. 11) afirma que: “[...] a cultura 

é um dos principais fatores de desenvolvimento da sociedade, seja através da 

instrumentalização que proporciona para o exercício da cidadania, para a preservação da 

diversidade e das identidades, seja através de sua dimensão econômica [...]”. 

 Diante da importância da cultura para o desenvolvimento da sociedade e o exercício 

da cidadania levando ao âmbito das atividades em bibliotecas, centros culturais e congêneres, 

entende-se que, em algum momento de sua vida profissional, o bibliotecário irá se deparar 

com demandas de trabalho relacionadas ao setor cultural, em específico, os bibliotecários dos 

Institutos Federais do RS, que sua atuação é em biblioteca mista, atendendo o público 

universitário e escolar. Coelho (1997, p. 31) afirma que: “Para efetivar-se, a ação cultural 

recorre a agentes culturais previamente preparados”. Assim, depara-se com o questionamento 

se a academia está preparando os bibliotecários para exercer sua função como agentes de 

difusão da cultura?  

 Essa formação na área cultural é tão relevante que uma das metas do Plano Nacional 

da Cultura é a capacitação de educadores, bibliotecários e agentes do setor público e da 

sociedade civil para a atuação como agentes de difusão da leitura, contadores de histórias e 

mediadores de leitura em escolas, bibliotecas e museus, entre outros equipamentos culturais e 

espaços comunitários (BRASIL, 2010). 

  A Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, ABECIN (2001) 

destaca para os aspectos que convergem para a formação de alunos com visão científica e 

clareza no reconhecimento da dimensão social da profissão de bibliotecário e da atuação 

solidária. Tal atuação busca modificar o meio onde o profissional atua de modo a reduzir 

desigualdades, compreendendo e atuando junto às diversidades socioculturais. As diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Biblioteconomia recomendam “[...] que os projetos 

acadêmicos acentuem a adoção de uma perspectiva humanística na formulação de conteúdos, 

conferindo-lhes um sentido social e cultural que ultrapasse os aspectos utilitários mais 

imediatos sugeridos por determinados itens” (BRASIL, 2001, p. 33).  

 Milanesi (2003, p. 121) afirma que “Quando se entende que os recursos humanos são 

fundamentais em quaisquer atividades de cultura, principalmente naquelas que trabalham 
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rigorosamente com o acesso à informação, formar recursos humanos passa a ser essencial.” 

Portanto, a ação cultural enquanto disciplina é importante na formação no sentido de reflexão 

e discussão dos papéis do bibliotecário enquanto mediador da informação, da cultura e agente 

cultural. Possibilitando o conhecimento das identidades culturais presentes na realidade local 

e em um contexto global, e fornecendo um embasamento teórico e por vezes prático para a 

realização de projetos socioculturais de ação cultural. Ainda, de acordo com (MILANESI, 

2003, p. 122):  

 

Quaisquer recursos, quer para o acervo ou para a construção de prédios modernos, 

tornam-se inúteis se a questão humana não for levada em consideração. Parece fácil 

entender que bons recursos humanos estarão capacitados a formar um bom acervo e 

administrar um adequado serviço de informação. No entanto, a prática parece dizer o 

contrário: o acervo é prioritário na política oficial, mesmo que não sirva para 

ninguém.  

 

 

 As bibliotecas, enquanto equipamentos culturais, são ou deveriam ser promotoras de 

serviços que vão além da disponibilização do acervo, fornecendo subsídios para a formação 

dos indivíduos como membros de uma sociedade, possibilitando o compartilhamento de 

conhecimentos entre si e com o mundo. Assim, torna-se vital que os cursos de 

biblioteconomia tenham em seus currículos disciplinas de formação cultural e humanística, 

que aliadas às disciplinas técnicas se complementam formando um profissional que possa 

corresponder aos anseios da sociedade. 

 Para Coelho (1986, p. 16), as universidades não oferecem cursos que formam 

“ativistas ou agente culturais”, e a preparação das pessoas que atuam nessa atividade é feita de 

maneira empírica e tateante, por meio de cursos, palestras, improvisados por instituições 

particulares como o Sesc, ou ocasionalmente patrocinados por Secretarias de Cultura. A 

crítica do autor se refere à falta de disciplinas nas grades curriculares para a formação de 

agentes culturais, sendo necessário que os interessados em atuar na área tenham que recorrer a 

outras formas de preparação que não fornecem o mesmo aporte como uma disciplina 

estruturada.   

 Assim, destaca-se que a pesquisa buscou, com um questionário semiestruturado, 

atender ao objetivo específico de verificar a ocorrência e a importância da disciplina de Ação 

Cultural na formação dos bibliotecários que atuam nas bibliotecas dos IFs RS. Os seguintes 

questionamentos formam feitos, nas perguntas, a seguir relacionadas, com os números 

utilizados no questionário: 

6) Na graduação você cursou a disciplina de Ação Cultural? 
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7) Você acha importante que haja, na graduação, a disciplina de Ação Cultural? 

Explique. 

8) No caso de não ter cursado a disciplina de Ação Cultural na graduação, em sua 

prática profissional, você sentiu necessidade de ter maiores conhecimentos na área, a fim de 

desenvolver os projetos culturais? Explique. 

22) Como bibliotecário(a) você já fez algum curso de capacitação na área cultural? 

Qual curso? Qual curso indicaria? 

Para análise dos questionamentos e suas respostas, foi utilizada a categoria de análise 

de conteúdo: formação e capacitação de agentes culturais. Inicialmente, ficou evidenciado que 

cinco bibliotecários cursaram a disciplina de Ação Cultural, dentre esses, três realizam ações 

culturais nas bibliotecas dos IFs do RS. Os dois bibliotecários que cursaram, mas não 

realizaram até o momento, afirmaram que o motivo da não realização da ação cultural é a falta 

de recursos financeiros para aprovação dos projetos de extensão, uma das bibliotecas. O 

respondente 17 afirmou ter uma ação cultural prevista, intitulada “Pedágio do brinquedo”, que 

visa à doação de brinquedos às crianças carentes, revelando o quanto a existência da 

disciplina é de fundamental importância para essa prática sociocultural. 

O gráfico 8 retrata essa situação, revelando que 83% dos bibliotecários dos IFs do RS, 

que responderam a pesquisa, não cursaram a disciplina de Ação Cultural:  

Gráfico 8 – Bibliotecários que cursaram a disciplina Ação Cultural na graduação. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

A pesquisa permitiu concluir que o fato de o bibliotecário não ter cursado a disciplina 

pode ser porque esta é recente em alguns currículos de Biblioteconomia, a autora desta 
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dissertação, por exemplo, não a cursou, uma vez que a disciplina não era ofertada na época 

em que realizou seu Bacharelado em Biblioteconomia. Por outro lado, destaca-se que houve 

alterações curriculares, e a disciplina, hoje, faz parte da matriz curricular do curso. Também é 

pertinente afirmar que em muitos casos o próprio aluno prefere não se matricular nessa 

matéria, já que em alguns currículos a disciplina é ofertada de forma optativa:  

 

 

Por ter optado em não fazer a disciplina não me sinto preparada para coordenar 

algum projeto, porém sempre deixei claro e aberto à direção que o espaço da 

biblioteca pode ser utilizado para esse tipo de ação (pode ser promovida por outras 

pessoas que tenham perfil e preparo para esse tipo de trabalho) e que a biblioteca 

sempre apoiaria o desenvolvimento dessas atividades (RESPONDENTE 23). 

 

 

Outro egresso do curso de Biblioteconomia também afirmou ter preferido não cursar a 

disciplina: “Sim, havia a disciplina como optativa. Não a cursei porque não tinha identificação 

ideológica com a professora que ministrava a optativa” (RESPONDENTE 1). Analisando 

mais detidamente, verificou-se a importância de uma relação consolidada entre professor-

aluno, em que todas as diversidades de pensamento sejam respeitadas sem autoritarismo. 

Assim, constatou-se a necessidade de que os professores de Ação Cultural tenham capacitação 

para formar agentes culturais, promovida por cursos, estudos e experiências na área cultural.  

De acordo com a afirmação de Libâneo (2006), a atividade de ensino está ligada à vida 

social, à prática social, exercendo a mediação entre o indivíduo e a sociedade. Essa mediação 

significa tanto a explicitação dos objetivos de formação escolar frente às exigências do 

contexto social, político e cultural de uma sociedade marcada pelos interesses dos grupos 

sociais, quanto ao entendimento de que o domínio de conhecimentos e habilidades é 

instrumento para a superação das condições de origem social dos alunos, para a melhoria das 

condições de vida e a luta pela transformação social.  

A transição de uma educação propiciada pela sociedade industrial para a uma 

educação inovadora e desafiadora, na percepção de Delors (2010), ocorre de uma forma 

gradativa, situa-se, no âmago do desenvolvimento da pessoa e das comunidades. Sua missão 

consiste em permitir que todos façam frutificar seus talentos e suas potencialidades criativas, 

o que implica, por parte de cada um, a capacidade de assumir sua própria responsabilidade e 

de realizar seu projeto pessoal.  

Nessa direção, tanto o professor quanto o bibliotecário são agentes de transformação 

social ativa, através do processo de ensino-aprendizagem, integrando as bibliotecas enquanto 

equipamentos culturais da escola, sua articulação de saberes por meio de seus serviços com a 
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sala de aula, ambos caminhando em uníssono para o progresso do educando, e a sua formação 

alicerçada em valores que promovam a liberdade em uma dimensão mais humana.  

A disciplina de Ação Cultural fomenta as discussões em torno da cultura, da 

relevância dos projetos culturais, movimentando as bibliotecas, provocando o diálogo, 

engajando os alunos a participar em um verdadeiro processo democrático, questionando e 

transformando a realidade que o cerca. 

Assim, verificou-se que, atualmente, há uma maior valorização da disciplina de Ação 

cultural, pois esta é ofertada em todos os currículos dos cursos de Biblioteconomia do Rio 

Grande do Sul, conforme pesquisa realizada nas matrizes curriculares, nos sites dos cursos, 

observou-se que a denominação da disciplina sofre uma variação devido à instituição em que 

é realizada a oferta, como se vê no quadro abaixo:  

Quadro 4 – Nomenclatura da disciplina de Ação Cultural nos cursos de Biblioteconomia 

do RS. 

Instituição Nomenclatura da disciplina 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Ação Cultural em Bibliotecas 

Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande (Furg) 

Ação Cultural: teoria e prática 

Centro Universitário Claretiano (Ceuclar) Ação Cultural: projetos culturais e atuação 

do bibliotecário 

Universidade de Caxias do Sul (UCS) Práticas Culturais 

Universidade Salgado de Oliveira 

(Universo) 

Ação Cultural 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base nas matrizes curriculares dos cursos de 

Biblioteconomia do RS. 

 

Quando perguntados acerca da relevância da disciplina de Ação Cultural na graduação 

em Biblioteconomia, os 30 bibliotecários responderam que sim, que consideram importante, 

ou seja, todos os respondentes, o que alicerça ainda mais o mérito da oferta da disciplina nos 

currículos, conforme foi frisado pelo respondente 26: “Sem dúvida! Inclusive que tivesse com 

bastante ênfase assim como é com a catalogação. Ação cultural é o que promove a biblioteca, 

desperta a luz que está às vezes escondida nos alunos esperando um incentivo. É 

movimento!!”  
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Esse respondente destacou as ações culturais como meio de promoção da biblioteca, 

colocando-a em movimento e como fonte de estímulo para o usuário como incentivo à leitura, 

ao pensamento reflexivo e à aprendizagem. Também a colocou no patamar de importância 

como disciplina, equiparando-a com a catalogação, a qual é considerada fundamental nas 

grades curriculares dos cursos de Biblioteconomia brasileiros, ficando, assim, claro que 

disciplinas técnicas e humanísticas têm o mesmo valor teoricamente e, inclusive, na prática 

bibliotecária.  

Alguns bibliotecários sugerem uma abordagem para disciplina de Ação Cultural 

centrada em competências que permitam elaborar um contrato, participar de seleções de 

projetos que gerem recursos para a execução das ações culturais, como foi afirmado pelos 

respondentes: “Sim. Na disciplina poderia abordar questões como contratos, formas de ações 

culturais, enfim, abordar a questão operacional” (RESPONDENTE 11). 

  

Sim. É importante que haja a disciplina de ação cultural na graduação para que o 

bibliotecário conheça meios e alternativas práticas de promover ações culturais, 

assim como, compreenda os tramites legais para aprovação de ações culturais que 

necessitem de arrecadação de recursos ou esteja vinculado a projetos e programas 

culturais (RESPONDENTE 17). 

 

 

Tanto o respondente 11 como o 17 almejam o domínio do conhecimento de 

ferramentas que possibilitem o planejamento, elaboração, execução, avaliação e prestação de 

contas de um projeto cultural; os meios e estratégias existem e essas informações podem ser 

ensinadas através da disciplina de Ação Cultural. Nesse sentido, é recomendável que os 

projetos considerem:  

 

- Levar em conta o público que pretende beneficiar;  

- Compreender o contexto social, histórico e cultural no qual está inserido; 

- Possuir um percurso lógico próprio.  

- Compreende-se que cada projeto é “único” e, portanto, deve ser planejado e 

desenhado de acordo com as características propostas (CUNHA, [201-]). 

    

 

Portanto, acredita-se que não há uma receita pronta para desenvolver atividades 

culturais, pois cada comunidade possui suas características e potencialidades pertencentes à 

cultura local. Ainda sobre a relevância da disciplina, o respondente 25 afirmou: “Muito 

importante! Faz parte da prática da biblioteca o oferecimento de atividades culturais ou a 

participação na promoção delas”. O respondente 4 vê a oportunidade que a disciplina e seus 

conhecimentos podem contribuir para a realização das ações culturais:  “Sim. O conhecimento 

técnico pode favorecer o crescimento destas ações em Bibliotecas.”  
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Por vezes as atividades culturais e de mediação da leitura ficam em segundo plano, 

conforme elucidado pelos respondentes: respondente 13 “Sim, para habilitar o bibliotecário e 

esta prática tão importante que é sempre deixada em segundo plano.” E o respondente 7: 

“Sim, pois talvez por falta desta disciplina tenhamos tantas dificuldades de promover ações 

culturais em nossos espaços de informação, deixando sempre para segundo plano”. Ambos 

admitem a necessidade da disciplina de Ação Cultural para que, assim, tenham conhecimentos 

que facilitem a realização de atividades culturais e essas não fiquem relegadas a atividades 

esporádicas e com pouca relevância. 

  Silva (2018), por sua vez, pondera que a mediação da leitura e cultural exige 

formação que englobe aspectos científicos e educacionais, além de compromisso e disposição 

para que os projetos da biblioteca não sejam descontínuos, nem tampouco alheios às 

discussões pedagógicas da escola.  

A biblioteca tanto escolar quanto universitária deve estar alicerçada aos valores da 

escola, sua missão e visão, não sendo um setor a parte, oportuniza a participação da 

comunidade escolar no seu dia a dia, usando de ferramentas criadoras e criativas, que, 

conforme o respondente 15 destaca: “Sim, é importante, pois poderá ajudar a ampliar a nossa 

criatividade no momento de criarmos ações culturais”. Acreditando que a disciplina de Ação 

Cultural tenha como função trazer subsídios que sirvam também para estimular a criatividade 

dos bibliotecários.  

A maioria dos respondentes não cursou a disciplina de Ação Cultural. Alguns 

bibliotecários responderam o questionamento, dizendo que sentiram a necessidade de ter 

maiores conhecimentos sobre a ação cultural, como destaco o respondente 29: “Sim, pois é 

necessário ter conhecimento para fazer bons projetos.”  

A disciplina mostra-se importante para, assim, desenvolver projetos culturais, 

revelando a falta que a disciplina fez na prática profissional do bibliotecário: 

 

Sim, inclusive na minha primeira experiência profissional (fora do IFFar) trabalhei 

com alunos do ensino fundamental e não tinha segurança de quais atividades deveria 

desenvolver, o que me levou a fazer hora do conto, algo que não acreditava ser 

transformador, porém com a cobrança da escola de que fizesse atividades foi o que 

realizei primeiro. Acredito que por falta de visão, e de experiência sobre outras 

atividades, e também falta de reflexões mais profundas sobre qual o objetivo de 

realizar atividades na biblioteca (RESPONDENTE 1).  

 

 

Ficou claro que o respondente 1, atuando em biblioteca escolar sentiu uma cobrança 

para realizar ações culturais, no âmbito da biblioteca da escola, optando pela hora do conto 

por talvez essa ação ser a que mais é difundida, porém reconhece que a falta da disciplina 
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acarretou na falta de visão, reflexões e conhecimentos para realizar as atividades na 

biblioteca. Essas conclusões do respondente o levaram a mudar suas práticas, pois, quando se 

reconhece o que falta, há a busca pela informação que possibilite agregar em seu cotidiano 

profissional essas práticas.    

Há uma procura por modelos de projetos e ações culturais, como se pôde verificar 

pelas respostas dos respondentes: “Com certeza, e como o IFRS é uma instituição nova, não 

temos muitos parâmetros, temos que utilizar outras instituições como base”  

(RESPONDENTE 16). E também o respondente 19: “Acredito que seria muito interessante 

adquirir conhecimentos sobre cultura relacionados com a realidade das bibliotecas. Talvez 

com possibilidade de troca de experiências em algum trabalho desenvolvido na própria 

disciplina.”.  

Inclusive, há modelos de projetos culturais, cartilhas como do Sebrae Nacional, 

Instituto Alvorada Brasil (2014) que destacam algumas especificidades de um projeto 

cultural: possui como eixo principal a cultura e as artes, quaisquer que sejam as linguagens 

artísticas, não precisa contemplar um retorno financeiro, pode resultar em ações e produtos 

culturais, não existe modelo único de projeto cultural, considerando que dependerá da ação, 

serviço, produto ou bem a ser produzido, da complexidade e do contexto sociocultural  no 

qual está inserido. No âmbito dos Institutos Federais, há o GT-10 Grupo de Trabalho Ação 

Cultural, no qual a autora desta dissertação está na coordenação, podendo, por meio do grupo, 

fazer um estudo, a fim de sugerir algumas diretrizes que poderão servir de alicerce para quem 

tem dificuldades em planejar um projeto cultural. 

O respondente 10, além de destacar a importância da disciplina, também sugere que é 

necessária a experiência prática, esta pode ser com a oferta de estágios, congregando o 

conhecimento teórico em sala de aula ao efetivo exercício no mercado de trabalho, conforme 

enfatiza: “Sim, embora possamos buscar esse conhecimento, a realização de práticas culturais 

em estágios por exemplo, é importante para que possamos dar continuidade as mesmas nas 

bibliotecas ou espaços em que trabalhamos” (RESPONDENTE 10).  

O repensar currículos de Biblioteconomia, oferecendo a disciplina de Ação Cultural 

foi abordado por um respondente, que possui formação na área cultural em Artes Visuais, 

ficando mais evidente a necessidade e a importância da matéria:  

 

 
Como possuo uma formação em Artes Visuais (graduação e especialização), sempre 

tive bastante contato com esta área cultural. Mas acho muito importante que as 

universidades repensem novos currículos na Biblioteconomia, que abordem essa 

prática e que tragam novas visões de ação (RESPONDENTE 22). 
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A questão de número 22 do questionário pergunta se o bibliotecário(a) já fez algum 

curso de capacitação na área cultural? Qual curso? Qual curso indicaria? Dos 30 respondentes 

23 afirmaram não ter feito nenhum curso nessa área e sete respondentes fizeram cursos de 

capacitação, o que pode ser visualizado no gráfico, a seguir:  

Gráfico 9 – Realização de cursos na área cultural. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

 Os bibliotecários, sujeitos desta pesquisa, que realizaram cursos na área cultural 

optaram por cursos de contação de história; novos paradigmas para bibliotecas escolares; 

literatura infantojuvenil análise, avaliação e seleção para bibliotecas; mediação e práticas 

culturais dialógicas com crianças em bibliotecas interativas infantis, escolas e públicas e curso 

de paleografia. A possibilidade de participar de cursos nas áreas culturais deve ser incentivada 

pelas instituições de ensino, uma vez que se trata não só de um desenvolvimento pessoal e 

profissional, mas um ganho em aspectos que transcendem a formação tecnicista e, 

consequentemente, a biblioteca passa a ser um equipamento cultural ativo nos institutos 

federais.  

 Esse item abordou um dos objetivos específicos desta dissertação, que foi o de 

verificar a ocorrência e a importância da disciplina de Ação Cultural na formação dos 

bibliotecários que atuam nas bibliotecas dos IFs RS, portanto através das respostas dos 

bibliotecários alguns denominadores em comum foram elencados, os quais constam na matriz 

de análise de conteúdo (Apêndice C). Primeiramente todos assumiram que consideram a 
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disciplina importante e assim fizeram suas considerações, com o destaque para o 

desenvolvimento de projetos, sendo importante que agregue conhecimentos capazes de 

alavancar, promover a biblioteca, angariar fundos para os projetos, planejar, elaborar e 

executar e avaliar. Também afirmaram que acreditam que a disciplina seja um estímulo à 

criatividade nas atividades culturais. Por fim, sugerem um repensar de currículos, no qual a 

disciplina seja contemplada nas Instituições de ensino de Biblioteconomia e (através de 

pesquisa preliminar, se chegou à constatação de que esta já é uma realidade no Rio Grande do 

Sul, pois todos os cursos ofertam a disciplina em suas grades curriculares) recomendam 

também a troca de experiências e a possibilidade da disciplina estar associada ao estágio nessa 

área, estabelecendo um contributo de formação teórica e prática.   

 

5.3 Bibliotecários dos IFs do RS como agentes culturais: percepções acerca de sua 

atuação 

 A ação cultural é um rico campo de atuação do bibliotecário nos Institutos Federais do 

RS, abrindo possibilidades de realizar um trabalho sociocultural junto à comunidade escolar e 

externa, contribuindo para o paradigma da nova Biblioteconomia, cujo objeto de atuação vai 

além do acesso à informação, oportunizando espaços e momentos de reflexão e de 

empoderamento do sujeito. 

O trabalho do bibliotecário como agente cultural permite uma aproximação com os 

alunos de forma ativa, possibilitando a abertura de espaços para o educando e a comunidade 

escolar discutir temáticas, permitindo uma convivência cultural entre biblioteca e sociedade. 

De acordo com Silva (1995), alguns autores batizaram o bibliotecário como “agente cultural 

de mudança”, demonstrando que o profissional tem uma preocupação com o contexto social, 

com os aspectos políticos da socialização do saber, vinculando o fazer do bibliotecário aos 

valores humanos, por isso de cunho político e social, colocando-o na categoria mais 

abrangente de práticas educativas, que, devido sua natureza específica, devem ser 

conscientizadas, libertadoras, transformadoras e criadoras.  

Freire (2015, p.112) afirma que: “Para os seres humanos, como seres das práxis, 

transformar o mundo, processo em que se transformam também, significa impregná-lo de sua 

presença criadora, deixando nele marcas de seu trabalho”. O bibliotecário atua como um 

intercessor, como o mediador de todo o processo de ação cultural, fazendo a ligação entre o 

usuário e a criação artística, cultural, permitindo, assim, que o indivíduo se desenvolva de 

uma forma crítica e reflexiva, buscando a transformação e crescimento de si próprio e do 

sujeito cultural. 
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A seguir, são apresentadas as questões referentes à percepção da atuação do 

bibliotecário enquanto agente cultural, integrantes do questionário semiestruturado proposto 

na presente pesquisa, bem como a discussão e interpretação de dados, à luz das seguintes 

categorias de análise de conteúdo: a) conceito de ação cultural e b) ação cultural uma prática 

social.  

Questão número 13: Enquanto bibliotecário (a), quais as suas percepções acerca das 

ações culturais desenvolvidas pela biblioteca?  

Alguns respondentes afirmaram que consideram a ação cultural importante para o 

desenvolvimento do usuário, sendo positivas para a biblioteca e os participantes das ações. 

Outro respondente afirmou que são “necessárias e indispensáveis” (BIBLIOTECÁRIO 1). 

Outro, afirmou: “Considero importante toda a ação que aproxime o usuário da biblioteca e 

incentive o ato da leitura” (BIBLIOTECÁRIO 2). De opinião semelhante, afirmou o 

respondente: “Acho de extrema importância pois proporciona a aproximação dos alunos com 

a biblioteca e motiva o seu uso integrando o espaço ao fazer pedagógico da instituição” 

(BIBLIOTECÁRIO 3). 

E também há um reconhecimento que biblioteca não é só um local de leitura, estudo e 

de silêncio, mas de vida e movimento, estimulando as potencialidades dos usuários e 

aprimoramento do conhecimento com diálogo, o que fica evidente na resposta, a seguir:  

 

As bibliotecas estão em transformação, hoje em dia não se resume somente em um 

espaço silencioso de leitura, mas sim um lugar de memória, conhecimento, troca de 

experiências e conversas. Mas por incrível que pareça, ainda existem pessoas, 

inclusive da área de Educação, que acreditam que biblioteca escolar ou híbrida 

(Caso dos IFs) significa silêncio, que precisa só de um funcionário para fazer tudo, 

que é somente um depósito de livros e que aos poucos deixará de existir com a 

chegada do livro digital. Fico pensando o que aconteceu com essas pessoas, não 

tiveram bibliotecas vivas na sua formação?! É triste, mas essa é ainda a realidade de 

muitas bibliotecas escolares e até mesmo universitárias no Brasil 

(BIBLIOTECÁRIO 4). 

 

 

Um respondente, afirmou que considera as ações culturais desenvolvidas pela 

biblioteca: “eu as considero criativas e com viés político, social e cultural” 

(BIBLIOTECÁRIO 5). E, conforme outro respondente: “As ações culturais são essenciais 

para a promoção da cidadania, inclusão social” (BIBLIOTECÁRIO 6). 

Essas respostas vão ao encontro da afirmação de Coelho (2012), de que há um 

objetivo social que move a ação cultural, que é a preocupação com o retorno ao coletivo 

daquilo que foi dado ao indivíduo, também alerta que não cabe à ação cultural o objetivo de 

despertar a consciência política, sendo que o projeto cultural vai além do projeto político, 
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muito menos fazer da ação cultural um instrumento de lazer para o tempo livre. A seguir, o 

relato de um respondente: “É nestes momentos que percebo que temos alunos brilhantes com 

tesouros escondidos esperando uma oportunidade de trazer isso à tona. Eles se sentem muito à 

vontade quando trouxemos escritores aqui no campus... é muito recompensador!” 

(BIBLIOTECÁRIO 8).  

A ação cultural é o grande diferencial, para que os usuários da informação façam parte 

da biblioteca, como sujeitos que através da crítica-reflexiva são capazes de fazer mudanças 

em suas vidas e na comunidade. Coelho (2012 p. 14) afirma que: “[...] 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-sujeitos da cultura, não seus objetos”. 

A ação cultural é uma prática sociocultural que possibilita ao indivíduo participar não 

como objeto manipulável, e sim com liberdade de criar e inventar os seus próprios fins, uma 

vez que a ação cultural tem um caráter transformador, na qual o indivíduo é sujeito da cultura, 

ou seja, ele participa ativamente na criação e execução das atividades culturais.  

A pesquisa também revelou as dificuldades de alguns bibliotecários para a realização 

da ação cultural, seja por falta de recursos financeiros, recursos humanos e, tempo para o 

planejamento e envolvimento nas atividades culturais. Conforme os relatos: 

 

Infelizmente, nosso tempo tem que ser priorizado e nem sempre temos tempo ou 

pessoal suficiente para programar um projeto, uma ação. Muitas vezes, temos que 

nos ocupar com o atendimento ao usuário e as outras atividades do profissional 

bibliotecário tem que ficar aguardando. (temos falta de servidores na biblioteca e no 

campus em geral)” (BIBLIOTECÁRIO 9). 

 

 

“Algumas ações são desenvolvidas pelo campus e envolvem a Biblioteca, mas não 

costuma partir daqui as iniciativas, infelizmente” (BIBLIOTECÁRIO 10). 

 

As minhas respostas podem parecer contraditórias, pois evidenciam que eu acho 

importante a realização de ações culturais, mas não as realizo. A realidade é que não 

tenho como fazer tudo o que é necessário na biblioteca. Ações culturais são algumas 

das atividades que não fazemos, entre outras que também são importantes e não são 

realizadas. Não tenho perspectiva de que isso mude no curto prazo, mas trabalho 

para que as coisas melhorem e que, no futuro, possamos atender melhor a nossa 

comunidade. (BIBLIOTECÁRIO 12) 

 

 

O questionário revelou a visão dos bibliotecários dos Institutos Federais do RS, no que 

concerne a sua atuação como mediadores culturais e as ações culturais realizadas nas 

bibliotecas que exercem suas atividades, demonstrando satisfação em realizar as atividades e 
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ver o quanto despertam interesse dos usuários, tanto pelas discussões como pelo aumento da 

frequência na biblioteca.  

Conforme explicitado por Cunha (2003, p. 43) “Como nossa profissão é uma profissão 

essencialmente social, uma profissão de mediação e de contato, ‘de fazer com o outro’ de 

fazer para o outro, o bibliotecário só tem a ganhar com a colaboração de outros profissionais”. 

Assim sendo, foi possível perceber a compreensão dos bibliotecários quanto à importância 

sociocultural de realizar atividades de ação cultural, ampliando e transformando o espaço de 

atuação da biblioteca, com o incentivo da cultura, leitura e a aprendizagem demonstrando que 

essas ações são significativas para a cidadania e inclusão social revelando o compromisso do 

seu trabalho com e na sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa intitulada A ação cultural como prática social: bibliotecas dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul teve o problema investigado, dividido em três 

questionamentos: 

a) Existe uma proposta de ação cultural inserida nas atividades das bibliotecas dos 

institutos federais do Rio Grande do Sul? 

A pesquisa aponta que não há uma proposta única de ações culturais, mas sim 

propostas isoladas, apresentando um desafio em termos de conscientização institucional da 

importância da biblioteca e da realização de atividades culturais que possam ser 

protagonizadas pela própria, visto que várias respostas apontam a falta de recursos humanos e 

financeiros. No entanto ficou evidente o esforço de vários bibliotecários em realizar uma 

multiplicidade de ações culturais que visaram à promoção e o incentivo a leitura. 

b) Como estão sendo realizadas essas ações, enquanto prática sociocultural nas 

bibliotecas dos institutos federais do Rio Grande do Sul?  

São realizadas de modo parcial, já que 11 bibliotecários dos 30 que responderam o 

questionário, afirmaram que desenvolveram atividades culturais nos campus que trabalham, 

atuando como agente e mediadores culturais, cumprindo seu papel social em uma postura de 

facilitadores da difusão da cultura, da construção do conhecimento e do pensamento crítico-

reflexivo.  

Foram descobertas barreiras para o desenvolvimento das atividades de ação cultural,  

dentre elas: falta de mobiliário adequado, poucos recursos humanos e financeiros, falta de 

tempo, prioridade na execução de atividades técnicas e falta de motivação da equipe. Há uma 

evidente insatisfação por parte dos sujeitos em relação a não terem condições de exercer a 

ação cultural nas bibliotecas que atuam. Deste modo, comprovou-se a importância da 

destinação de recursos financeiros próprios à biblioteca, para que assim tenha condições de 

realizar seus projetos culturais, compra de mobiliário, recursos tecnológicos e acervo, a 

necessidade de aumento no quadro de bibliotecários por campus e a formação e valorização 

dos profissionais atuantes em bibliotecas.  

As principais atividades culturais realizadas foram em sua maioria exposições, em 

segundo lugar roda de leitura/conversa, a seguir, concursos culturais (frases, poemas, contos e 

textos), contação de histórias, teatro, clube da leitura, participação em feira do livro, dia 

cultural, gincanas, troca literária, selfie com o livro e varal de poesias. Essa diversidade de 

ações levaram à conclusão de que os bibliotecários e demais colaboradores tiveram 
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criatividade em desenvolver ações diferenciadas, a fim de propiciar o incentivo à escrita, à 

leitura, ao trabalho em equipe, estendendo-se as mais variadas faixas etárias, colaborando para 

o desenvolvimento social, cultural e acadêmico.   

c) No desenvolvimento da ação cultural, nas bibliotecas, o bibliotecário verifica 

avanços com relação à mudança na realidade do sujeito da cultura? 

A pesquisa revelou que os sujeitos que promoveram ações culturais, observaram que 

os participantes das ações culturais se sentem motivados a frequentar a biblioteca, esse fator 

demonstra o papel da ação cultural na promoção da biblioteca e do incentivo a leitura, a 

cultura e a cidadania. Resgatando o objetivo geral, a ação cultural assim constitui-se como 

uma prática sociocultural essencial à transformação da sociedade na qual se insere. Quanto à 

hipótese da pesquisa essa foi confirmada, considerando que foram realizadas ações culturais 

nas bibliotecas dos IF’s do RS, mesmo que seja por uma minoria, bem como todos 

questionados afirmaram que consideram importante a realização de ações culturais, muitos já 

tem atividades planejadas ou pretendem concretizar.  

 A partir da análise dos dados coletados também se evidenciou o reconhecimento da 

importância da avaliação das ações culturais, já que a maioria dos respondentes avaliaram as 

atividades desenvolvidas. Isso serviu como parâmetro para qualificar as ações, através do 

feedback, normalmente composto por críticas, sugestões, determinando a relevância, o 

impacto social, educacional e cultural, bem como o atendimento ao que foi proposto, 

funcionando como uma ferramenta para a busca de recursos, parcerias e continuidade dos 

projetos culturais. 

Dentre os fatores motivacionais destacaram-se: a necessidade do respeito às 

individualidades; crescimento pessoal e profissional; ambiente aconchegante e ergonômico 

para o trabalho; capacitação dos colaboradores das bibliotecas para alicerçar a atuação como 

agentes culturais, mediadores da informação e da cultura e também o apoio e o estímulo dos 

gestores das instituições de ensino em promover, valorizar, incorporar a biblioteca, dando 

visibilidade aos seus serviços e ações culturais nos seus meios e ferramentas institucionais 

como agenda do estudante, site, redes sociais, calendário acadêmico de eventos, projeto 

político pedagógico, projeto de desenvolvimento institucional, organograma, eventos, feiras, 

mostras. 

 Por conseguinte, foram analisadas as respostas referentes à categoria: ação cultural 

uma prática social, na qual foi constatado que as ações culturais têm uma perspectiva 

dialógica, que possibilita a construção democrática do conhecimento. Os eventos culturais 

atraíram os usuários para a biblioteca, aumentando o interesse pelo acervo e pelos serviços 
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disponibilizados pelo setor. Foi possível perceber a existência de uma transformação 

sociocultural, através da valorização dos saberes dos participantes e o estímulo em adquirir e 

compartilhar novos conhecimentos de arte, manifestações artísticas e culturais. 

 Foi constatado, a partir de algumas falas dos bibliotecários que alguns não se sentem 

preparados para realizar a ação cultural nas bibliotecas, devido a não terem conhecimentos 

suficientes para subsidiar suas ações, projetar, executar e avaliar projetos culturais. Isso foi 

observado detidamente com a análise da categoria formação e capacitação de agentes 

culturais, chegando-se à conclusão de que todos os respondentes alegam a importância da 

disciplina de Ação Cultural, no entanto apenas 17% dos bibliotecários cursaram a disciplina, 

sendo que os motivos são por opção do próprio bacharelando, ou por não ter sido ofertada.  

 Portanto, ficou evidente a importância da disciplina de Ação Cultural como passo 

inicial para construir a base teórico-prática, tanto nos fundamentos do que é cultura, do que 

seja a ação cultural, a diferenciação desta com a animação e a fabricação cultural, como dos 

aspectos teóricos de legislação. Inclusive as leis de incentivo à cultura, projetos e as 

implicações da ação cultural na vida da comunidade, valorizando a cultura local e regional, 

fazendo parcerias na escola com os professores, direção e demais setores e também com 

empresas, participando de editais, projetos, o sistema de renúncia fiscal e também com outras 

bibliotecas, como a biblioteca pública municipal, de outras instituições e comunitária. A 

prática da disciplina, como foi sugerido em uma espécie de estágio, bem como a troca de 

experiências também é um diferencial enriquecedor no campo da ação cultural, que irá 

ocorrer através da experiência geral, com maior confiança e conhecimento da prática. 

 Foi reconhecido que a disciplina Ação Cultural possibilita a abertura para o diálogo e a 

discussão de várias temáticas, dando vida à biblioteca em um engajamento dos educandos, 

levando à participação em um processo democrático, questionando e transformando-se e a 

realidade que os cerca. A pesquisa averiguou que houve uma valorização da disciplina de 

Ação cultural, pois atualmente é ofertada em todos os currículos dos cursos de 

Biblioteconomia do Rio Grande do Sul, conforme levantamento feito nas matrizes 

curriculares, nos sites dos cursos. Isso permitiu conferir a relevância e a atualidade da 

temática a essa pesquisa de mestrado. 

 Tendo em vista os aspectos observados, apenas 7 bibliotecários realizaram cursos na 

área cultural, portanto fica evidente que as instituições de ensino devem investir e incentivar a 

qualificação, por meio de cursos, eventos, palestras, visitas técnicas e experiências, os quais 

são fundamentais para a motivação, estimulam a criatividade, trazem novos conhecimentos 
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que transcendem a formação tecnicista, lançando alicerces para uma atuação como agentes 

culturais. 

Continuando a abordagem da categoria ação cultural como uma prática social, 

juntamente com o conceito de ação cultural, levando em conta o que foi observado na 

pesquisa, pode-se afirmar que a ação cultural é uma prática sociocultural essencial e 

transformadora, que promove o incentivo à leitura, aproximando o usuário da biblioteca, 

promovendo a cidadania, justiça e inclusão social, indo ao encontro dos fundamentos teóricos 

que afirmam que há um objetivo social que move a ação cultural. 

 Diante das respostas do questionário também se apontou para a necessidade de existir 

modelos de ação e de projetos culturais, então, apresenta-se como sugestão, no âmbito dos 

Institutos Federais, que o GT-10 Grupo de Trabalho Ação cultural possa elaborar algumas 

diretrizes que poderão embasar o trabalho dos bibliotecários que não têm conhecimentos na 

área e ou dificuldades em planejar um projeto cultural, o que foi expresso por vários 

respondentes dessa pesquisa. 

Por fim, chegou-se à conclusão de que as bibliotecas dos institutos federais, na 

condição de mistas, atendendo o público escolar, universitário e a comunidade, por mais que 

tenha seus projetos, suas ações e intervenções com os educandos devem trabalhar com 

sinergia com outros setores da instituição, principalmente o pedagógico, pesquisa, extensão, 

assistência estudantil e direção, fazendo parte da escola e das propostas pedagógicas em um 

contexto de colaboração na formação e na aprendizagem. Também é interessante a 

participação nos editais oriundos de políticas culturais e a formação de parcerias com o 

cenário cultural da cidade, trazendo para dentro da escola e oportunizando o conhecimento às 

mais diversas expressões artísticas locais e regionais. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A AÇÃO CULTURAL COMO PRÁTICA SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO NAS 

BIBLIOTECAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

Prezado(a) Bibliotecário(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo/pesquisa 

intitulado, A ação cultural como prática social: um estudo de caso nas bibliotecas dos 

Institutos Federais do Rio Grande do Sul, conduzida pela pesquisadora responsável Criselen 

Jarabiza, mestranda do Programa de Mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 

Social da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. 

O estudo tem como objetivo analisar a ação cultural, no âmbito das bibliotecas dos 

institutos federais do Rio Grande do Sul, como prática sociocultural essencial à transformação 

da sociedade na qual se insere. 

Sua participação implica em responder um questionário eletrônico com perguntas 

relacionadas à ação cultural nas bibliotecas dos institutos federais do RS. Sua participação é 

voluntária, você poderá desistir a qualquer momento do estudo e sua recusa não trará nenhum 

prejuízo à pesquisa.   

Os riscos e desconfortos que podem ser provocados pela pesquisa são mínimos. Caso 

o(a) senhor(a) sinta qualquer desconforto ou risco, tem o direito de não continuar a pesquisa, 

sem quaisquer prejuízos.  

Sua identidade será mantida em sigilo, serão omitidas todas as informações que 

permitam identificá-lo(a). Sua resposta será enviada automaticamente à mestranda Criselen 

Jarabiza. Mesmo não tendo benefícios diretos, como ganho financeiro, indiretamente você 

estará contribuindo para compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico.  

Contato da pesquisadora responsável: Criselen Jarabiza, e-mail: 

crysbiblio@yahoo.com.br, telefone para contato: (55) 999589910. 

Contato da Professora Orientadora: Dra. Carla Rosane da Silva Tavares Alves, e-mail: 

ctavares@unicruz.edu.br, telefone para contato: (55) 991580227. 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cruz Alta:  

e-mail: comitedeetica@unicruz.edu.br, telefone para contato: (55) 3321 – 1618.  

 

Consentimento de participação da pessoa como sujeito da pesquisa  

 

            Declaro que li os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para 

aceitar ou recusar e que eu posso interromper minha participação a qualquer momento. Eu 

concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para os propósitos acima 

descritos. Para participar da pesquisa, é necessário que você concorde com o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Você concorda em participar desta pesquisa?  

Sim Não 

 

Enviar
 

 

mailto:comitedeetica@unicruz.edu.br
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Apêndice B – Questionário  

 

 
 

Prezado Sr(a). 

 

Temos o prazer de convidá-lo(a) para participar da pesquisa de dissertação de 

mestrado, intitulada, "A AÇÃO CULTURAL COMO PRÁTICA SOCIAL: UM ESTUDO 

DE CASO NAS BIBLIOTECAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DO RIO GRANDE DO 

SUL", sob a responsabilidade da pesquisadora Criselen Jarabiza, com a orientação da Prof.ª 

Dr.ª Carla Rosane da Silva Tavares Alves. Sua participação é voluntária e se dará por meio de 

um questionário. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o aprimoramento dos 

estudantes do Curso de Mestrado em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da 

UNICRUZ. Desde já, agradecemos sua participação.  

 

 

1. Indique a sigla e o nome da sua instituição.  

 

 

 

2. Tempo de existência da biblioteca. 

___________________________________________________________________ 

3. Qual o quantitativo de servidores que compõe o quadro da biblioteca? 

___________________________________________________________________ 

4. Compõem o quadro de colaboradores da biblioteca: 
Marque todas alternativas que se aplicam. 

(  ) Bibliotecários documentalistas e auxiliares de biblioteca. 

( ) Bibliotecários documentalistas, auxiliares de biblioteca e auxiliares em administração. 

(  ) Bibliotecários documentalistas, assistentes em administração e assistentes de alunos. 

(  ) Bibliotecários documentalistas, auxiliares de bibliotecas, técnicos em assuntos 

educacionais. 

(  ) Bibliotecários documentalistas e assistentes em administração. 

(  ) Bolsistas/Estagiários 

(  ) Outro:_______________________________________________________ 

5. Em sua opinião, o que é ação cultural? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL-  MESTRADO 
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6. Na graduação, você cursou a disciplina de Ação Cultural? 

Marcar apenas uma alternativa 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

7. Você acha importante que haja, na graduação, a disciplina de Ação Cultural? 

Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

8. No caso de não ter cursado a disciplina de Ação Cultural na graduação, em sua 

prática profissional você sentiu necessidade de ter maiores conhecimentos na área, a fim 

de desenvolver os projetos culturais? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

9. Foi realizada alguma ação cultural na biblioteca? 
Marcar apenas uma alternativa 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

10. Em caso negativo, sinalize as opções que indicam os motivos pelos quais não foi 

possível realizar nenhuma ação cultural. 
Marque todas as alternativas que se aplicam. 

(  ) Falta de interesse da Biblioteca. 

(  ) Falta de interesse do campus. 

(  ) Não há estrutura. 

(  ) Falta de recursos financeiros. 

(  ) Não acha relevante. 

(  ) Outro:________________________________________________________ 

11. Em caso afirmativo, quais ações culturais foram desenvolvidas? 
Marque todas as alternativas que se aplicam. 

(  ) Contação de histórias. 

(  ) Clube da leitura. 

(  ) Concursos culturais (frases, poemas, contos e textos) . 

(  ) Teatro. 

(  ) Exposição. 

(  ) Roda de leitura/conversa. 

(  ) Outro:________________________________________________________ 

12. As ações culturais são ligadas a algum projeto da Instituição? 
Marque todas as alternativas que se aplicam. 

(  ) Projeto de ensino. 

(  ) Projeto de extensão. 

(  ) Assistência estudantil. 

(  ) O projeto está ligado somente à biblioteca. 
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(  ) Não foi feito projeto. 

(  ) Outro:________________________________________________________ 

13. Enquanto bibliotecário(a), quais as suas percepções acerca das ações culturais 

desenvolvidas pela biblioteca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

14. Qual a abrangência mais frequente de público participante das ações culturais? 
Marcar apenas uma alternativa  

(  ) Somente interno (servidores e discentes) . 

(  ) Somente externo (comunidade em geral) . 

(  ) Interno e externo. 

15. É realizada avaliação das ações culturais desenvolvidas? 
Marcar apenas uma alternativa 

(  ) Não são realizadas avaliações das ações culturais desenvolvidas. 

(  ) Sim, logo após o término das ações desenvolvidas. 

(  ) Sim, as avaliações são realizadas semestralmente. 

(  ) Sim, as avaliações são realizadas frequentemente. 

Outro:__________________________________________________________ 

16. Quais são as maiores barreiras encontradas para o desenvolvimento de ações 

culturais, na sua unidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

17. A biblioteca possui um calendário/agenda de ações culturais programadas para o 

ano? Em caso afirmativo, especifique os eventos. (Ex. Semana do Livro e da Biblioteca). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

18. No desenvolvimento da ação cultural, nas bibliotecas, o(a) bibliotecário(a) verifica 

engajamento e transformação nos participantes da ação? 
Marcar apenas uma alternativa 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

19. Se sua resposta anterior for sim, relate, na sua percepção, como se dá a 

transformação nos participantes da ação cultural na biblioteca. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

20. Você considera importante a realização de ações culturais nas bibliotecas dos 

Institutos Federais do Rio Grande do Sul? 
Marcar apenas uma alternativa  

(  ) Sim. 
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(  ) Não. 

21. Se sua resposta foi afirmativa, na questão anterior, responda: Por que você 

considera importante a realização de ações culturais nas bibliotecas dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

22. Como bibliotecário(a) já fez algum curso de capacitação na área cultural? Qual 

curso? Qual curso você indicaria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

23. Fique à vontade para falar mais alguma coisa, se assim o desejar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua participação nesta pesquisa! 
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Apêndice C – Matriz de análise de conteúdo  

Pesquisa: A ação cultural como prática social: um estudo nas bibliotecas dos Institutos Federais do Rio 

Grande do Sul 

Respondentes: Bibliotecários dos Institutos Federais do RS 

Método de coleta: Questionário eletrônico 

 

Objetivos específicos Categoria de análise Questões Conteúdos  
a) Investigar se as 

bibliotecas dos 

institutos federais do 

Rio Grande do Sul 

realizam ação cultural; 

- Ações culturais 

desenvolvidas nas 

bibliotecas dos IFs 

do RS 

 

9) Foi realizada alguma 

ação cultural na 

biblioteca? 

10) Em caso negativo, 

sinalize as opções que 

indicam os motivos 

pelos quais não foi 

possível realizar 

nenhuma ação cultural 

11)Em caso afirmativo, 

quais ações culturais 

foram desenvolvidas? 
 

- Motivação 

- Recursos humanos 

- Implantação 

- Ações: exposição, 

roda de conversa, 

concurso cultural, 

contação de história, 

teatro 

b) Averiguar o 

posicionamento dos 

bibliotecários dos 

IFs/RS, no que 

concerne à ação 

cultural.  

- Conceito de ação 

cultural; 

- Ação cultural uma 

prática social 

5) Em sua opinião, o que 

é ação cultural? 

 

13) Enquanto 

bibliotecário(a), quais as 

suas percepções acerca 

das ações culturais 

desenvolvidas pela 

biblioteca? 

 

20) Você considera 

importante a realização 

de ações culturais nas 

bibliotecas dos Institutos 

Federais do Rio Grande 

do Sul? 

21) Se sua resposta foi 

afirmativa, na questão 

anterior, responda: Por 

que você considera 

importante a realização 

de ações culturais nas 

bibliotecas dos Institutos 

Federais do Rio Grande 

do Sul? 

-Promove 

transformação social 

- Fomento à cultura  

-Promoção da 

biblioteca 
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c) Verificar a 

ocorrência e a 

importância da 

disciplina de Ação 

Cultural na formação 

dos bibliotecários que 

atuam nas bibliotecas 

dos IFs/RS; 

- Formação e 

capacitação de agentes 

culturais  

6) Na graduação você 

cursou a disciplina de 

Ação Cultural? 

 

7) Você acha importante 

que haja, na graduação, 

a disciplina de Ação 

Cultural? Explique. 

8) No caso de não ter 

cursado a disciplina de 

Ação Cultural na 

graduação, em sua 

prática profissional você 

sentiu necessidade de ter 

maiores conhecimentos 

na área, a fim de 

desenvolver os projetos 

culturais? Explique. 

22) Como 

bibliotecário(a) você já 

fez algum curso de 

capacitação na área 

cultural? Qual curso? 

Qual curso indicaria? 

- Desenvolvimento de 

projetos 

- Repensar currículos 

- Criatividade 

 

d) Examinar como são 

realizadas as atividades 

de ação cultural nas 

bibliotecas 

pesquisadas, bem 

como analisar as 

contribuições dessas 

ações como prática 

sociocultural 

transformadora; 

- Ações culturais 

desenvolvidas nas 

bibliotecas dos IFs do 

RS 

- Ação cultural uma 

prática social  

 

12) As ações culturais 

são ligadas a algum 

projeto da Instituição? 

14) Qual a abrangência 

mais frequente de 

público participante das 

ações culturais? 

15) É realizada 

avaliação das ações 

culturais desenvolvidas? 

16) Quais são as maiores 

barreiras encontradas 

para o desenvolvimento 

de ações culturais, na 

sua unidade? 

17) A biblioteca possui 

um calendário/agenda de 

ações culturais 

- Barreiras: Interesse, 

Recursos Humanos, 

Recursos Financeiros 

e  Conhecimentos 

- Inclusão social 

- Construção do 

conhecimento 

- Incentivo a leitura 

- Potencial artístico  

- Criatividade 

- Projetos 
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programadas para o ano? 

Em caso 

18) No desenvolvimento 

da ação cultural, nas 

bibliotecas, o(a) 

bibliotecário(a) verifica 

engajamento e 

transformação nos 

participantes da ação? 

19) Se sua resposta 

anterior for sim, relate, 

na sua percepção, como 

se dá a transformação 

nos participantes da ação 

cultural na biblioteca. 
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Anexo 1 – Parecer substanciado do Comitê de Ética e Pesquisa, CEP da 

Unicruz 
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Anexo 2 - Carta de Autorização do IFRS 

 

 

 

 

 

 



118 

Anexo 3 - Carta de Autorização do IFSul 
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Anexo 4 – Carta de autorização do IFFar 

 


