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RESUMO  

 

As bibliotecas públicas se caracterizam como importantes dispositivos para a democratização 

da cultura, o que justificou a escolha do tema da mediação para o acesso, uso e apropriação da 

informação, realizada por este tipo de biblioteca como objeto deste estudo descritivo, no 

universo das Bibliotecas Públicas Municipais (BPM) do Estado da Bahia. A questão que se 

buscou responder com a pesquisa foi se as BPM do Estado da Bahia vêm atuando no 

paradigma de apropriação cultural, com vistas à realização de ações mediadoras que 

favoreçam o processo de apropriação dos conteúdos informacionais pelos usuários. Para tanto, 

adotou-se o método de estudo de múltiplos casos, com o objetivo de verificar se as BPM do 

Estado da Bahia atuam como dispositivo de apropriação cultural, com ênfase ao processo de 

apropriação da informação, identificando suas configurações, bem como verificando se as 

práticas informacionais e culturais favorecem o processo de apropriação da informação, como 

também reconhecendo e analisando suas práticas de mediações interpessoais. A amostra da 

pesquisa foi composta por cinco municípios baianos (Alagoinhas, Barreiras, Ipirá, Salvador e 

Serrinha), perfazendo um total de seis BPM, sendo duas delas pertencentes ao município de 

Salvador. Os resultados obtidos permitem afirmar que as BPM do Estado da Bahia não 

possuem uma ambiência acolhedora e funcional, necessária ao conforto dos usuários. Seus 

repertórios informacionais pouco traduzem as necessidades do público local, não oferecendo 

acesso às diversas mídias e à internet. O quadro funcional é insuficiente e sem qualificação 

adequada, o que compromete o uso da linguagem informacional e a qualidade das mediações 

interpessoais. Essas BPM têm se restringido à realização de animações culturais, sem 

proporcionar as condições para o desenvolvimento de uma consciência crítica pelos sujeitos. 

Por fim, concluiu-se que as BPM do Estado da Bahia não têm atuado sob a perspectiva do 

paradigma da apropriação cultural, mediando o acesso, uso e apropriação da informação e, 

sim, do paradigma da biblioteca de conservação e difusão, limitadas à manutenção do acervo 

e disseminação da informação, sem a preocupação central de realizar a mediação para o 

acesso, uso e apropriação da informação. 

 

Palavras-chave: Mediação - Biblioteca pública. Apropriação cultural - Biblioteca pública. 

Mediação da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Public libraries are characterized as important devices for the democratization of culture, 

which justified the choice of the theme of mediation to access, use and ownership of 

information held by this type of library as an object of this descriptive study, the universe of 

Public Libraries Municipal (BPM) of the State of Bahia. The question sought to answer the 

research was that the BPM of Bahia have been working in the paradigm of cultural 

appropriation, performing actions that favor the mediating process of appropriation of 

informational content by users. Therefore we adopted the method of multiple cases, in order 

to verify that the BPM of Bahia device act as cultural appropriation, with emphasis on the 

process of appropriation of information, identifying your settings, making sure that the 

information practices and favor the process of cultural appropriation of information, as well as 

recognizing and analyzing their practices interpersonal mediations. The study sample was 

composed of five municipalities in Bahia (Alagoinhas, Barreiras, Ipirá, Salvador and 

Serrinha), making a total of six BPM, two of them belonging to the municipality of Salvador. 

The results allow us to affirm that the BPM of Bahia do not have a cozy ambience and 

functional, necessary to the comfort of the users. Their repertoires informational bit translate 

the needs of the local public, not offering access to various media and internet. The workforce 

is insufficient without proper qualification, which compromises the use of language and the 

informational quality of interpersonal mediation. These BPM have been restricted to carrying 

out cultural activities, without providing the conditions for the development of a critical 

awareness by the subjects. Finally, it was concluded that the BPM of Bahia have not acted 

from the perspective of the paradigm of cultural appropriation, mediating access, use and 

ownership information, and yes, the paradigm of library preservation and diffusion limited 

maintenance the collection and dissemination of information, not the central concern of 

performing mediation to access, use and ownership information. 

 

Keywords: Mediation - Public library. Cultural appropriation - Public library. Mediation of 

information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Já se tornou lugar comum, especialmente entre os teóricos da sociedade 

contemporânea, a afirmação de que vivemos na “era da informação e do conhecimento”. 

Neste novo contexto contemporâneo da informação, o conhecimento se expande e a 

informação se prolifera, estas últimas estão inscritas de todas as formas e suportes, 

multiplicando e diversificando os modos de saber e conhecer, acompanhada dos avanços 

tecnológicos, sobretudo do uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC).  As TIC 

proporcionaram uma revolução, pois trouxeram mudanças significativas em todos os sentidos, 

tanto para o indivíduo, como para as instituições, promovendo novos fazeres e saberes 

informacionais. 

Nas últimas décadas, observa-se uma demanda crescente de políticas públicas, através 

de programas, planos, projetos e campanhas, relacionadas à questão da leitura. Essas políticas  

atrelam a biblioteca pública como agente de promoção do livro, do incentivo à leitura e da 

formação de leitores, assim como de acesso à informação, agregando-as às TIC. As políticas 

públicas reforçam a ideia da biblioteca como instrumento social e cultural responsável pelas 

práticas de leitura e informação. Nessa perspectiva foram criados pelo governo federal 

brasileiro, através do Ministério da Cultura (MinC), o Plano Nacional do Livro e da Leitura 

(PNLL) e o Programa Mais Cultura, este voltado à democratização do acesso a ambientes de 

cultura como as bibliotecas públicas, com a meta de implantação de bibliotecas públicas 

municipais (BPM) em todo território brasileiro. 

No entanto, para que as BPM transformem-se em dispositivo social e cultural, devem 

atuar no paradigma da apropriação cultural, ou seja, a biblioteca deve redefinir suas 

configurações e práticas informacionais, reelaborando sua concepção, a fim de se estabelecer  

como um dispositivo de cultura, como um espaço inclusivo, visando a apropriação de 

conteúdos informacionais pelos usuários. 

A escolha desta temática surgiu a partir da experiência profissional da pesquisadora, 

enquanto gerente da Gerência do Sistema de Bibliotecas (GESB), integrante da Diretoria de 

Bibliotecas Públicas (DIBIP) da Fundação Pedro Calmon (FPC), instituição vinculada à  

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), na qual pôde trabalhar, no período de 

2007-2010, na operacionalização da meta do governo federal de zerar os municípios do 

território brasileiro sem bibliotecas públicas. 



16 
 

 
 

Durante essa experiência, pôde-se acompanhar todo o processo de implantação de 

BPM, para avaliar a situação real desses dispositivos. A meta do governo está estritamente 

relacionada à democratização do acesso aos livros, através de instalações de bibliotecas 

públicas, porém, a disponibilização do livro e a existência da biblioteca no município não 

garantem o acesso efetivo à informação, muito menos a apropriação delas pelos usuários. Essa 

experiência produziu a percepção de que as péssimas condições de instalação, acervos 

precários, equipamentos e mobiliários insuficientes, bem como a ausência do profissional 

bibliotecário e de funcionários qualificados, podem estar interferindo no atendimento de 

qualidade, no desenvolvimento de produtos e serviços pelas BPM do Estado da Bahia, 

limitando o processo de mediação para o acesso, uso e apropriação da informação nesses 

dispositivos de cultura. 

Assim, vivenciando tal realidade, surgiu o desejo de investigar se as BPM do Estado 

da Bahia vêm atuando no paradigma de apropriação cultural, através de ações mediadoras que 

favoreçam o processo de apropriação dos conteúdos informacionais pelos usuários, 

constituindo-se, desse modo, no problema norteador desta pesquisa. 

Para responder a esta indagação, estabeleceu-se como objetivo geral identificar se as 

BPM têm atuado como dispositivo de apropriação cultural, com ênfase ao processo de 

apropriação da informação. Para atender a esse objetivo geral, buscou-se alcançar os 

objetivos específicos para identificar as configurações das BPM; verificar se as práticas 

informacionais e culturais favorecem o processo de apropriação da informação e, finalmente, 

reconhecer e analisar as práticas de mediações interpessoais realizadas pelas BPM. 

Em razão da extensão do território baiano abranger 417 municípios, o universo da 

pesquisa, BPM do Estado da Bahia, exigiu que se trabalhasse a partir da seleção de uma 

amostra, com a finalidade de viabilizar a concretização da investigação dentro dos limites 

temporais para a conclusão do estudo. Desse modo, essa amostra foi composta por cinco 

municípios baianos (Alagoinhas, Barreiras, Ipirá, Salvador e Serrinha), com um total de seis 

BPM, em virtude de o município de Salvador só possuir duas BPM. 

Para a fundamentação teórica da pesquisa, adotou-se o conceito de mediação da 

informação de Almeida Júnior (2008), o qual está relacionado a todas as ações de 

interferência do profissional da informação e envolve todas as atividades de mediação 

implícita e explícita, direta e indireta, consciente e inconsciente, com o objetivo de facilitar a 

apropriação da informação, satisfazendo uma necessidade informacional do usuário. 
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Nesse sentido, as bibliotecas públicas precisam transformar-se em ambientes 

preparados para participar ativamente dos processos coletivos de construção de conhecimento 

e cultura, dotados de significados; isto é, transformando-se em “dispositivos” de cultura. 

Dispositivo é um termo de múltiplos olhares, dos vários campos do conhecimento. Nesta 

pesquisa adotou-se o conceito de Peraya (2002), denominado tecno-semiopragmático (DTSP), 

que é um conjunto formado pelo universo técnico, semiótico e pragmático que atua 

interagindo entre si na constituição desse dispositivo. 

A biblioteca enquanto um dispositivo, especificamente como um dispositivo de 

apropriação cultural (DAC), conceito formulado por Perrotti (2010), deve avançar na 

realização de atividades, não se restringindo àquelas destinadas a conservação do acervo e 

difusão da informação, porque, nesse sentido, ela passa a representar um espaço cultural de 

formação de leitores, com a responsabilidade de desenvolver novas concepções e práticas de 

formação cultural, a partir das quais os leitores possam se tornar aptos a acessar, analisar, 

filtrar, selecionar, interpretar e se apropriar dos conteúdos informacionais, na perspectiva da 

produção de sentidos, pois, assim, gera novos conhecimentos e transforma-se em 

“protagonistas culturais”, como defende Perrotti (2010). 

Outro conceito norteador desta pesquisa é o da “ordem informacional dialógica”, 

ordem estabelecida pelas configurações (espaço físico, repertório, linguagem informacional e 

mediadores) e práticas informacionais dialógicas (práticas de gestão e culturais) do 

dispositivo, que falam, narram e significam, gerando sentidos e significados para os sujeitos, 

conforme defende Pierruccini (2007). 

Considerando o Manisfesto UNESCO sobre bibliotecas públicas, que atrela a 

importância da biblioteca à transmissão, promoção, resgate ao diálogo da herança e da 

diversidade cultural, ressalta-se a necessidade da integração e socialização da biblioteca junto 

à comunidade na qual está inserida, pois irá atuar no sentido de contribuir para o pleno 

exercício da expressão, da criatividade, do consumo e da reelaboração crítica da informação e 

do conhecimento, no processo da democratização da cultura. 

A biblioteca pública deve constituir-se em dispositivo de cultura, em um espaço do 

diálogo, da convivência e convergência da comunidade, a fim de propiciar apoio às 

manifestações culturais. Um das estratégias utilizadas para tal finalidade é a realização de 

ações culturais. Assim, nesta pesquisa trabalhou-se com o conceito de ação cultural na 

perspectiva de Flusser (1983), Freire (1981), Milanesi (1986) e Coelho (1988, 1999, 2008). 



18 
 

 
 

Os resultados obtidos na pesquisa apontam que as BPM não vêm atuando enquanto 

dispositivo de apropriação cultural, que favorece o processo de apropriação da informação. Os 

espaços físicos não traduzem uma ambiência acolhedora e funcional, necessária para atrair e 

manter os usuários confortáveis nos dispositivos. Seus repertórios informacionais pouco 

traduzem as necessidades do público local, não ofertando acesso às diversas mídias e à 

internet. Os funcionários são em número insuficiente e sem qualificação adequada, o que 

compromete o uso da linguagem informacional e a qualidade das mediações interpessoais. Por 

fim, as BPM não realizam ações culturais, restringindo-se à realização de atividades que se 

caracterizam como animações culturais, apenas com a intenção de proporcionar 

entretenimento e lazer, sem o compromisso da interação na comunidade e sem a preocupação 

de oferecer as condições para o desenvolvimento de uma consciência crítica pelos sujeitos. 

Diante do quadro precário das BPM, que foram analisadas na pesquisa, concluiu-se 

que elas atuam no paradigma de bibliotecas de conservação, voltadas para a preservação e 

controle do acervo (mais especificamente do livro) e para difusão da cultura, cuja 

preocupação maior se refere à sua disseminação, circulação e assimilação, portanto, não 

exercendo, plenamente a mediação da informação para o acesso, uso e apropriação cultural. 

A compreensão mais aprofundada acerca da realização da pesquisa, dos resultados 

obtidos e analisados à luz da literatura adotada, das suas conclusões e recomendações pode ser 

constatada a partir da leitura dos capítulos subsequentes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta uma breve discussão da literatura produzida pela comunidade 

científica a respeito da temática desta pesquisa. Procura-se delinear as concepções e os 

conceitos utilizados acerca da mediação e apropriação da informação e os temas 

intrinsecamente relacionados à temática. São apresentadas as abordagens sobre a informação, 

destacando o conceito que melhor se aplica a pesquisa, bem como, a sua evolução e os seus 

paradigmas. Outro tema abordado é a mediação da informação como prática necessária ao 

processo de apropriação da informação. O capítulo também discute as práticas culturais 

realizadas nas bibliotecas públicas, a partir do conceito de ação cultural na visão de quatro 

teóricos: Paulo Freire, Victor Flusser, Luis Milanesi, Teixeira Coelho. Na subseção seguinte 

se discorre sobre a biblioteca pública, interpretada nessa pesquisa a partir das suas funções 

sociais.  Por fim, na última subseção, buscou-se abordar a biblioteca pública na concepção de 

um “dispositivo” de mediação. 

 

2.1 INFORMAÇÃO 

 

Para melhor entendimento da importância do processo de mediação e apropriação da 

informação nos dispositivos bibliotecas, faz-se necessário distinguir os conceitos do 

fenômeno informação, entre tantas definições e abordagens existentes, para definir qual 

melhor se aplica e norteia o estudo empírico.  

Informação é de fato um termo complexo, polissêmico, de difícil definição, em função 

do seu caráter inter, trans, multidisciplinar, além do que, seu uso em determinados contextos 

geram atributos diferenciados e específicos. Vários autores destacam a importância de 

compreender, definir o termo informação, como pressuposto para o entendimento do que vem 

a ser o fenômeno. Segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 1615), informação é o “[...] ato ou 

efeito de informar(se); comunicação ou recepção de um conhecimento ou juízo; interpretação 

ou significação ou significados dos dados.”  

Partindo da sua etimologia, informação é uma palavra latina, que deriva do verbo 

informare que significa da forma a alguma coisa, criar, representar. Segundo Capurro e 

Hjørland (2007), ao remeter os estudos à origem da palavra, contribui-se para uma melhor 

compreensão acerca da informação, estabelecendo-se a ligação do passado com o presente, 

acompanhando o seu desenvolvimento e, propiciando-se uma melhor definição para o futuro, 

a partir de seu atual contexto no momento em que ao “[...] olhar mais atentamente as relações 

entre signos, significados e referências e prestar atenção às mudanças históricas no contexto, 
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ajuda-nos a entender como os usos atuais e futuros estão interligados.” (CAPURRO; 

HJØRLAND, 2007, p. 155). 

A partir da etimologia da palavra informação, percebe-se a condição intrínseca de 

ordenação e estruturação, do objetivo de representação do conhecimento para ser transmitido. 

Para McGarry (1999) a transmissão se processa através dos sinais, signos e símbolos.  

Apoiando-se no pensamento de McGarry (1999), Araújo (2012), mostra que a 

informação como fenômeno, inexiste sem o processo de transmitir, comunicar, significar. 

[...] podemos considerar que a informação é também a comunicação dos significados 

criados no momento da representação, no momento inicial em que se deu a forma. 

[...] Assim, a informação é um processo sócio-cognitivo da atribuição e 

comunicação de significados que pode provocar transformações nas estruturas 

cognitivas e sociais por meio da geração de novos estados de conhecimento. Vale 

salientar que este conceito liga a ação de informar à ação de comunicar e que tal 

ligação gera um ciclo onde informar e comunicar se complementam. (ARAÚJO, 

2012, p.39-40). 

Para Capurro e Hjørland (2007), há uma dificuldade de definição do uso do termo 

informação, que inclui traços da relevância, ou seja, o que importa é a seleção e interpretação 

segundo o contexto específico do sujeito, e a novidade, que é o recriar e transformá-la em 

conhecimento. Capurro (2003) apresenta três dificuldades para conceituar a informação: 

univocidade, analogia e equivocidade, batizado por seus colegas Fleissner e Hofkirner, como 

o trilema de Capurro:              

a) univocidade [do inglês univocity] – informação com o mesmo significado em 

todos os níveis [e áreas do conhecimento], o que pode causar a perda de todas as 

diferenças qualitativas, como ocorre, por exemplo, ao se tentar usar o termo 

informação com o mesmo significado em processos celulares e computacionais 

[Este dilema implicaria em perda de informação qualitativa]; 

b) analogia [do inglês analogy]– informação como algo similar, onde se deve definir 

qual é o significado original, e que é representado por antropomorfismos e 

naturalismos, quando, por exemplo, se diz que os átomos, de alguma maneira, falam 

uns com os outros [Este dilema implicaria na dificuldade de identificar o conceito 

básico ou primário ao qual as analogias se referem]; 

c) equivocidade [do inglês equivocity] – informação como algo diferente, como 

ocorre, por exemplo, com a informação na física e na educação [Este dilema 

implicaria em enganos, uma vez que os conceitos são diferentes]”. (MATHEUS, 

2005, p. 154, comentários do autor). 

A informação tem um significado diferente para cada sujeito, em função de diferentes 

interesses, onde a interpretação depende do contexto, da realidade, da experiência de vida de 

cada um. Informação “[...] é o que pode responder questões importantes relacionadas às 

atividades do grupo-alvo.” (CAPURRO; HJØRLAND, 2007, p. 187). 
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McGarry (1999, p. 2) reafirma que informação se estabelece em uma relação de 

permuta do sujeito com o mundo exterior, quem determina se há informação ou não, é o 

sujeito cognoscente, o grupo-alvo, utilizando o critério de relevância, por meio das escolhas 

ou rejeições, conforme suas necessidades e intenções: “[...] somos seres humanos obstinados e 

caprichosos que decidem por conta própria qual a informação será utilizada ou rejeitada [...]” 

Outro conceito que reforça a ideia da informação como atribuição, assimilação de 

sentidos, através da transmissão de um significado a um ser cognoscente, mas vincula a 

informação a uma inscrição em um suporte, caracterizando-se como um registro, é o de Le 

Coadic (2004, p.4): “A informação é um conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita 

(impressa) ou digital, oral ou audiovisual, em um suporte.” 

Como se pode observar há uma complexidade na definição do termo informação, além 

do que, constantemente é confundido com “dado” e “conhecimento”, uma vez que existe uma 

proximidade nos significados. Para melhor esclarecimento da questão da informação a ser 

apropriada pelos sujeitos, – foco desta pesquisa – estabelece-se um comparativo a fim de se 

adquirir um melhor entendimento do que é considerado na literatura como a tríade da Ciência 

da Informação (CI): dado, informação e conhecimento. 

O termo “dado” é muito recorrente na área de Informática. Do latim Datum, quer dizer 

“[...] representação de uma informação, instrução, ou conceito de modo que possa ser 

armazenado e processado por computador.” (DIC WEB, 2012). 

Ainda no âmbito da informática, Le Coadic (2004, p. 8) define dado como “[...] a 

representação convencional, codificada, de uma informação em uma forma que permita 

submetê-la a processamento eletrônico.” 

Na visão do gerenciamento estratégico da informação, um dado pode ser ilimitado e 

entendido separadamente, e para se transformar em informação precisa ser organizado, 

contextualizado e significado pelos criadores, que após a interpretação, se transforma em 

informação. Segundo McGee e Prusak (1994, p. 23-24), “Para que os dados se tornem úteis 

como informação a uma pessoa encarregada do processo decisório é preciso que sejam 

apresentados de tal forma que essa pessoa possa relacioná-los e atuar sobre eles.” 

Quanto às diferenças entre informação e conhecimento, Burke (2003, p.19) inicia a 

distinção, fazendo uma analogia que informação é o que está “cru” e o conhecimento o que já 

foi “cozido” processado e sistematizado. De acordo com o pensamento de Burke, a 

informação representa a matéria-prima para o conhecimento, é o que está “cru”. Após o 

sujeito associar a informação recebida ao seu quadro de referencial adquirido ao longo de sua 

existência, selecioná-la, interpretá-la, ocorre o conhecimento, ou seja, o que foi “cozido”.  
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Nessa mesma linha, Barreto (2002, p. 50) estabelece a relação da informação e do 

conhecimento através das seguintes definições: 

A informação, em nosso entender, se qualifica como um instrumento modificador da 

consciência do indivíduo e de seu grupo social, pois sintoniza o homem com a 

memória de seu passado e com as perspectivas de seu futuro [...] Conhecer é um ato 

de interpretação, uma assimilação da informação pelas estruturas mentais do sujeito 

que percebe o meio. A produção ou geração de conhecimento é uma reconstrução 

das estruturas mentais do indivíduo através de sua competência cognitiva, ou seja, 

uma modificação em seu estoque mental de saber acumulado. Nossa argumentação é 

que, conhecimento se completa ou se realiza, com assimilação da informação pelo 

receptor como um destino final do acontecimento fenômeno.  

Em consonância com essa tese de Barreto (2002), Davenport e Prusak (1998) 

apresentam uma análise sintetizada no Quadro 1, na qual buscam caracterizar o que seja um 

dado, informação e conhecimento. Para esses autores dado é um material bruto, uma 

representação quantificada, que precisa ser estruturado, avaliado, contextualizado para se 

transformar em informação e esta, por sua vez, ao ser processada, interpretada, analisada e 

utilizada, passa a ser conhecimento, isto é, no momento em que ocorre uma compreensão e 

assimilação dos padrões e significados da informação e relacionando-a e restringindo-a a uma 

experiência pessoal, direta e real do sujeito. 

 

Quadro 1 – Dados, Informação e Conhecimento 

Dados, Informação e Conhecimento 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observação sobre o 

estado do mundo 

Dados dotados de relevância e 

propósito 

Informação valiosa da mente 

humana. Inclui reflexão, 

síntese, contexto. 

 Facilmente estruturado 

 

 Requer unidade de análise  De difícil estruturação 

 Facilmente obtido por 

máquinas 

 Exige consenso em relação 

ao significado 

 De difícil captura em 

máquinas 

 Frequentemente 

quantificável 

 Exige necessariamente a 

mediação humana 

 Frequentemente tácito 

 Facilmente transferível 

 

  De difícil transferência 

  Fonte: DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 18. 

 

De acordo com o Quadro 1 os dados são quantificáveis, descritos, estruturados, 

processados e transferidos inclusive por computador, haja vista a expressão “banco de dados”, 

enquanto a informação está atrelada a semântica, ao significado e precisa ter confiabilidade, 

relevância e importância para o sujeito, já o conhecimento é subjetivo, decorre da 



23 

 

interpretação, reflexão e síntese elaborada pelo sujeito receptor em função do seu contexto 

social, é difícil de ser formalizado e transferido para outros indivíduos. 

Brown e Duguid (2001) consideraram que o conhecimento só existe atrelado a uma 

pessoa – de acordo com Davenport e Prusak –, de forma tácita, fruto do acúmulo e da 

experiência de vida do sujeito, sendo difícil a transferência em decorrência de ser subjetivo e 

não mensurável.  

Em primeiro lugar, o conhecimento geralmente vincula um conhecedor. Ou seja, nos 

locais onde as pessoas tratam a informação como independente e mais ou menos 

auto-suficiente, elas parecem mais inclinadas associarem o conhecimento com 

alguém [...] Em segundo lugar, dada esta ligação pessoal, parece ser mais difícil 

desprender o conhecimento que a informação. As pessoas tratam a informação como 

uma substância autônoma. A informação é algo que as pessoas coletam, possuem 

passam para os outros, colocam em banco de dados, perdem, acham, anotam, 

acumulam, contam, comparam e assim por diante. Em contrapartida, o 

conhecimento não aceita tão amavelmente essas ideias de recebimento, transporte e 

quantificação. Ele é difícil de ser coletado e transferido [...] Em terceiro lugar, uma 

razão para que o conhecimento possa ser tão difícil de dar e receber é que o mesmo 

parece exigir mais dos caminhos, via assimilação. O conhecimento é algo que 

absorvemos em vez de meramente determos. (BROWN; DUGUID, 2001, p.105-

106). 

O conhecimento é de âmbito pessoal, que ocorre por meio de uma vivência, de uma 

experiência direta do sujeito. Diferentemente da informação, o conhecimento não é facilmente 

transferido, recebido, muito menos quantificável, ele é absorvido, assimilado, interpretado e 

incorporado a história de vida do sujeito. 

Na interpretação de Tuomi (1999) há uma inversão da visão convencional e 

hierárquica da tríade da CI até então apresentada, esquematizada na Figura 1. A ideia de que 

um dado é pré-requisito para a informação, bem como, a informação é um pré-requisito para o 

conhecimento, é representada.  
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Figura 1 – A visão convencional da hierarquia do conhecimento 
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                            Informação 

 

                 Dado 

 

            Fonte: TUOMI, 1999, p. 106.  

 

Na representação da visão convencional da tríade da CI, Tuomi (1999) introduz a 

sabedoria e a inteligência como tipos de conhecimento. A curva simbólica mostra o 

crescimento do dado, informação e conhecimento, através do aumento do nível da 

aprendizagem e a experiência, quanto mais trabalhado, refinado, significado e 

contextualizado, chega-se ao nível maior de conhecimento: a sabedoria. 

Tuomi (1999) apresenta na Figura 2 uma hierarquia oposta, onde o processo da gestão 

do conhecimento inicia com o próprio conhecimento, que uma vez articulado e estruturado 

em um contexto linguístico e conceitual, emerge a informação que é representada e 

interpretada, daí emergem os dados. O autor afirma que os dados não transformam-se em 

informação após serem significados, os dados são criados a partir de uma informação, são o 

produto do conhecimento, não considera-os em estado bruto.  

Nesse sentido, Araújo (2001, p. 5) afirma que para a informação ser comunicada e 

estabelecer um sentido para o sujeito receptor, primeiro há uma mediação com o 

conhecimento já estabelecido, ou seja, com o seu acervo social. A partir dessa mediação é que 

o sujeito seleciona a informação “[...] quanto menor for o acervo social do conhecimento 

desse sujeito menos apto ele se sente para entender determinada informação e 

consequentemente, mais propício estará a seguir o caminho traçado pelo sujeito emissor.” 
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Figura 2 – A hierarquia invertida 
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Fonte: TUOMI, 1999, p. 108. 

 

Como percebe-se nas definições dos teóricos, a informação é um processo que para ser 

considerada, deve estabelecer uma ligação com os conhecimentos pré-existentes dos sujeitos, 

“entende-se que as dimensões históricas, culturais, econômicas, tecnológicas, sociais e 

políticas são pré-condições para o entendimento da ‘informação’ (NASCIMENTO; 

MARTELETO, 2004, p. 4) informação só se concretiza no momento em que cria-se um elo 

com o acervo social dos sujeitos. 

A informação enquanto uma representação física do conhecimento, um registro escrito 

ou falado, dotado de sentido, transmitido por meio da linguagem e signos, é o objeto de 

estudo da Ciência da Informação. 
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2.1.1 Informação: objeto de estudo da Ciência da Informação 

 

Apesar da informação ser um objeto de estudo transversal, perpassando e alimentando 

todas as áreas do conhecimento humano, é na CI que ela se constitui como objeto de estudo 

central. Conforme Saracevic (1996), a CI surge após a Segunda Guerra Mundial, tendo como 

marco à publicação do artigo intitulado As we may thing, de Vannevar Bush
1
 em 1945, que 

cunhou a expressão explosão informacional para designar o crescimento vertiginoso da 

informação, especialmente na área de ciência e tecnologia. Nesse artigo, Bush, idealiza uma 

máquina que funcionaria como a extensão da memória – a Memex
2
, uma máquina com a 

pretensão de armazenar e disponibilizar facilmente todo o conhecimento produzido, e 

recuperado por associações de ideias, correspondente ao funcionamento da mente humana, 

segundo afirma o autor. A Memex é compreendida hoje como precursora do hipertexto.  

Para Saracevic (1996), três são as características da existência e evolução da CI. A 

primeira é a interdisciplinaridade com quatro áreas: biblioteconomia – tendo em comum com 

a instituição biblioteca o seu papel social e seus registros gráficos; ciência da computação – 

convergindo com a representação e a recuperação da informação; ciência cognitiva – 

representada pela inteligência artificial (IA); e a comunicação – as relações interdisciplinares 

evidenciam-se através do estudo da “informação como fenômeno e a comunicação como 

processo.” 

A segunda característica é a tecnologia da informação, em decorrência da explosão 

informacional, a CI tem na recuperação e no controle da informação um dos seus principais 

aportes para sua evolução, a partir do surgimento de uma indústria informacional, 

disponibilizando no mercado uma gama de serviços, produtos, sistemas, técnicas e máquinas 

voltadas para atender a demanda da recuperação e disseminação da informação.  

A terceira e última característica é o contexto da sociedade da informação, no qual a 

informação deixa de ser um problema individual e a CI tende a localizar os seus problemas 

nos aspectos humano e social.  

Mas, talvez uma perspectiva de maior esforço de síntese para a definição dos 

contornos epistemológicos da CI, se apresenta aquela estabelecida por Borko, uma das mais 

                                                           
1
 Matemático, Inventor e Dr. em Engenheira pelo Instituto de Tecnologia de Massachuster - MIT, nasceu em 

1890, em Massachusetts, EUA. Morreu em 30 de junho de 1974. Disponível em: 

http://www.ibiblio.org/pioneers/index.html.  
2
[...] seria um computador provido com um banco de dados, contendo a literatura técnico-científica necessária ao 

exercício profissional do pesquisador moderno - permitiria estabelecer comunicação com os pares, hoje realizada 

por meio da internet. (CUNHA, 2008, p. 4). 
 

http://www.ibiblio.org/pioneers/index.html
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citadas na literatura, provavelmente por representar as questões mais discutidas na década de 

1960, como também por sua complementaridade, ao afirmar que a 

Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento da informação, as forças que regem seu fluxo e os métodos para 

processá-la, a fim de obter acessibilidade e utilização ótimas. Está interessada num 

conjunto de conhecimentos relacionados com a origem, coleção, organização, 

armazenagem, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização 

da informação. (BORKO, 1968, p. 2). 

Naturalmente, com a evolução do campo, através da interdisciplinaridade, do avanço 

da TIC e da propalada “sociedade do conhecimento ou da informação”, surge um novo 

conceito, introduzindo as TIC e enfocando o problema para o humano e o social. 

A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO é um campo dedicado às questões científicas e à 

prática profissional voltadas para os problemas da efetiva comunicação do 

conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, 

institucional ou individual do uso e das necessidades de informação. No tratamento 

destas questões são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas 

tecnologias informacionais. (SARACEVIC, 1996, p. 47). 

A CI, como toda a ciência em evolução, se adapta a nova realidade informacional, aos 

novos fazeres e saberes, ditados pelas TIC, que redefinem o uso e as necessidades 

informacionais dos indivíduos e, em razão disso, no seu percurso histórico a CI se 

desenvolveu sob a influência de três paradigmas apresentados a seguir. 

 

2.1.2 Os paradigmas da Ciência da Informação 

 

Atualmente tornou-se costumeiro o uso da palavra paradigma. O termo tem origem no 

grego paradeigma que significa “modelo, exemplo, padrão”, e é comumente utilizado para 

definir um modelo teórico, uma interpretação sobre determinado fenômeno da realidade 

social, estabelecendo conceitos e definições, através de um conjunto de normas, limites e 

princípios a serem seguidos. Os conceitos e as definições estão relacionados ou são 

influenciados pelos paradigmas vigentes ou adotadas pelos seus autores, que, enfim, são 

estudiosos de um domínio do conhecimento. Por isso é importante discutir os paradigmas, os 

modelos teóricos em ciências. 

Segundo Kunh (1992, p.13) a ciência se desenvolve a partir de dois pontos: evolução e 

revolução. A revolução se dá nas mudanças fundamentais das ideias, as quais ele nomeou de 

paradigma: “Considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 
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de praticantes de uma ciência”. O paradigma tem como características o surgimento de 

problemas, situações que o paradigma atual não consegue responder, explicar. 

[...] o novo paradigma vem para substituir o anterior e resolver uma grande parte das 

anomalias existentes. Elimina, ainda, entre os participantes da ciência, as crises 

decorrentes do surgimento de anomalias, pois o surgimento delas vem acompanhado 

de um período de crises no qual formam-se grupos que disputam entre si a 

prevalência de ideias novas ou revolucionárias; quando uma destas idéias se torna 

um paradigma há um retorno à situação normal. Também apresenta-se hegemônico: 

a característica fundamental do paradigma é que ele se impõe e domina todo o grupo 

de praticantes daquela ciência. (EUGÊNIO; FRANÇA; PEREZ, 1996, p. 31). 

Para Capurro (2003), a CI, ao longo da sua existência, e do seu desenvolvimento, pode 

ser compreendida a partir de três paradigmas epistemológicos: Paradigma físico, Paradigma 

cognitivista e Paradigma social.  

Uma das abordagens mais referenciada na CI, e que melhor representa o Paradigma 

Físico é a Teoria da Matemática e da Comunicação, de Shannon e Weaver
3
 (1970), criada em 

1949, originada das telecomunicações, que concebe a comunicação como transmissão de 

sinais, e parte do princípio de que informação é a mensagem, os signos ou “coisa”, não 

estando atrelada a um suporte físico. A mensagem a ser transmitida e codificada pelo emissor 

é decodificada, gerando e construindo sentidos para o receptor.   

Segundo Shannon e Weaver (1970, p. 9) a “Informação é a medida de liberdade de 

alguém para escolher, quando está diante do processo de selecionar uma mensagem.” Esta 

teoria não trata da interpretação e nem do significado das mensagens, e sim da quantidade de 

informação contida nas mensagens selecionadas, bem como, da capacidade dos canais de 

comunicação, em transmitir a mensagem. Apresenta a informação como algo quantificável, 

evitando o caráter qualitativo, separando-a da questão dos sentidos. 

O paradigma cognitivista faz contraponto com a abordagem da informação 

“coisificada” e quantificável, que não leva em consideração o sujeito cognoscente e a 

semântica das mensagens. Os autores Belkin e Robertson (1976) apresentam um novo aporte 

para a informação como “[...] algo capaz de transformar estrutura cognitiva.”, ou seja, a 

informação que propicia a construção, geração e representação de sentidos, causando um 

reordenamento mental no receptor, a partir de novos conhecimentos extraídos de novas 

informações. 

                                                           
3
 Claude Elwood Shannon (1916-2001) nasceu nos EUA, formou-se em Matemática e Engenharia na 

Universidade de Michigan. Fez Mestrado e Doutorado na Massachusetts Instituteof Technology – MIT (Boston). 

Warren Weaver, americano, formou-se em Matemática, foi docente e diretor da Rockfeller Fundations’s. 

Disponível em: http://scienceworld.wolfram.com/biography 
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Segundo Mostafa e Moreira (1999), o paradigma cognitivista tem como idealizador 

Brookes, um matemático, que considera a informação inseparável do sujeito. O pressuposto 

básico é entender as necessidades informacionais dos sujeitos, do produtor e do receptor das 

mensagens, pois, em ambos os lados ocorrem os processos cognitivos. Esse paradigma foca 

na interação e aproximação do usuário e o sistema de informação, reproduz-se os “esquemas 

mentais” e os “modelos mentais dos usuários” na construção das estratégias de busca a partir 

das representações dos sistemas de recuperação da informação. Ainda para Mostafa e Moreira 

(1999, p. 3), “[...] a grande maioria dos autores iniciam suas teorizações com essa 

compreensão de que o processamento da informação desempenhado pelo sistema simula o 

processamento mental que fazemos para entender o mundo.” 

Foskett (1980, p.16) corrobora com esse pensamento, reforçando a importância dos 

serviços de informação, porque são eles que ensinam e apoiam o estabelecimento de 

estratégias de busca. Eles fazem o levantamento, formam os usuários para compreenderem a 

lógica das representações, reproduzem os modelos mentais dos usuários e “[...] só poderemos 

mostrar o valor de um serviço de informação, de maneira convincente, se ele puder ser visto 

como diretamente relacionado aos processos que passam pela mente do usuário.” 

Assim, a abordagem cognitivista se caracteriza por entender a informação como 

fenômeno subjetivo gerado a partir do usuário, tendo como um dos pontos sinalizados como 

negativo o “olhar” muito centrado no individualismo. 

As necessidades informacionais não são, contudo, problematizadas em nível político 

da coletividade. O social para a corrente cognitivista é a soma das individualidades. 

Cada indivíduo possui seu “esquema cognitivo”. O contexto é o grupo dos 

indivíduos que conhecem [...] Esse voltar-se para dentro é tido pelos críticos de 

“mentalismo ou individualismos radicais” [...] Faltam aos cognitivistas as 

ideologias, as interpretações, os conflitos, os jogos de poder, as negociações, a luta 

dos atores em campo. Fica tudo parecendo um simples processamento ou fluxo de 

sinais na mente. Por mais que eles se orgulhem de lidar com a mente (por oposição à 

matematizada teoria da informação de Shannon), é uma redução da transferência de 

informação via sinais na mente do emissor e do receptor (o chamado processamento 

da informação). (MOSTAFA; MOREIRA, 1999, p.19). 

No paradigma social a informação é entendida como atrelada ao contexto histórico-

social, tem origem na “Epistemologia Social”, uma disciplina científica, com abordagem 

social que contribui para CI perceber-se como uma Ciência Social, tendo sido concebida por 

dois bibliotecários: Margaret Egan e Jesse Shera. 

A nova disciplina que aqui focalizamos (e a qual por falta de melhor nome nós 

chamamos de epistemologia social) deveria fornecer uma estrutura para a 

investigação eficiente de todo o complexo problema dos processos intelectuais das 

sociedades – um estudo pelo qual a sociedade como um todo procura uma relação 

perceptiva para seu ambiente total. Levantaria o estudo da vida intelectual a partir do 
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escrutínio do indivíduo para uma pesquisa sobre os meios pelos quais uma 

sociedade, nação, ou cultura alcança compreensão da totalidade dos estímulos que 

atuam sobre ela. O foco desta nova disciplina seria sobre a produção, fluxo, 

integração, e consumo de todas as formas de pensamento comunicado através de 

todo o modelo social. De tal disciplina poderia emergir um novo corpo de 

conhecimento e uma nova síntese da interação entre conhecimento e atividade 

social. (SHERA, 1997, p. 11). 

A epistemologia social surge com a preocupação de entender os processos intelectuais 

da sociedade e sua relação com o conhecimento, o que, no paradigma anterior é tratado sob o 

ponto de vista do indivíduo.  

Pode-se dizer que dentro dessa perspectiva se tem o início da construção do paradigma 

social que foi proposto por Hjørland, relacionado com a teoria da atividade dos russos Lev 

Vygotsky e Alexeey Leontiv. Nesse paradigma, a informação assume uma importância social, 

atrelada às questões sócio-político-econômica, não mais individual e sim a problemas de 

natureza social. 

Divergindo do paradigma cognitivista, que tem um caráter individualista (sistema e 

usuário), no paradigma social a informação é vista como um instrumento de produção de 

sentidos, significados, história e memória, sendo constituída por meio do “acervo social” do 

conhecimento, ou seja, o acúmulo da experiência histórico-social dos indivíduos, formada na 

consciência do receptor. (BERGER; LUCKMANN, 1985). 

A informação se estabelece, é constituída, no momento da recepção, que atrelada à 

história de vida do receptor, da sua realidade vivenciada a partir da compreensão dos códigos 

(linguagens e signos) não é mais vista como “coisa” 

[...] e sim historicamente construída, pois é ela que ‘dá forma a alguma coisa’ pode-

se concluir que os sujeitos criam mecanismos informacionais (percepção, memória, 

imagem, etc.) para reconhecer, interpretar e transmitir significados. Ou seja, agir. 

Como resultado, entende-se a informação, renascida do seu sentido ontológico, 

apenas se inserida dentro de seu contexto cultural e social, e não apenas causal ou 

natural. (NASCIMENTO; MARTELETO, 2004, p. 2). 

Os paradigmas epistemológicos da CI mostram a evolução dos conceitos e das 

abordagens da informação, desde o seu surgimento. A informação na perspectiva do 

paradigma físico é vista como um objeto, uma “coisa”, existente independente dos sujeitos e 

dos contextos, podendo ser até quantificada. Já no paradigma cognitivo, a informação volta-se 

para o sujeito cognoscente e seu contexto sócio-cultural. E o paradigma social surge como 

uma superação dos limites dos dois anteriores. Neste último paradigma, a informação é vista 

como produto do coletivo, fruto de uma construção social, baseada em interações humanas, 

fazendo emergir o campo da informação social. 
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2.1.3 Informação social 

 

Em decorrência do paradigma social, surge um campo
4
 teórico da informação que 

ocupa-se da leitura crítica da realidade social, no qual a captação, tratamento, organização e 

interpretação têm ênfase nas dimensões culturais e sociais, destacando as práticas das 

instituições sociais, voltadas para a cidadania. Na perspectiva desse campo surgem estudos 

acerca da informação social que 

[...] procuram situar-se cultural e historicamente dentro de uma perspectiva sócio-

antropológica que utiliza um referencial metodológico das ciências humanas e 

sociais para a elaboração de seus projetos, programas e análises, compreendendo o 

trabalho de produção/difusão do conhecimento como um compromisso ético que 

supõe a intervenção sobre o real para sua transformação [...] o atributo SOCIAL no 

conceito Informação Social não é a designação de uma qualidade inerente, e sim, 

traduz a pluralidade dos trabalhos (teóricos e práticos) informados por uma visão 

específica da ciência e do mundo [...]. (CARDOSO, 1994, p. 112-113). 

O surgimento do campo de estudos sobre a informação social no Brasil se dá a partir 

da convergência de alguns fatores: o surgimento dos movimentos sociais organizados a partir 

de 1970; o aparecimento de cursos de pós-graduação em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, introduzindo reflexões teóricas e a produção e uso da informação, fora das 

universidades e espaços científicos. (CARDOSO, 1994). 

Partindo do princípio de que o homem é o resultado de uma sociedade, é um produto 

social, a informação é vista como uma prática social, desenvolvida pelos e para os sujeitos 

enquanto atores, respeitando as características sociais e culturais na perspectiva da 

democratização, com o intuito de relacioná-la com a construção da cidadania. Conforme 

Cardoso (1994, p. 111), 

[...] toda informação é social. Entretanto, quando adotamos esta terminologia como 

definidora de uma área de estudo, o fazemos como recurso pedagógico que permite 

identificar o conhecimento e analisar metodologias acerca da produção, organização, 

disseminação, consumo e incorporação da informação, enfatizando a diversidade de 

processos e relações que ocorrem no cotidiano dos indivíduos, segmentos, classes e 

instituições sociais. 

A informação social, na perspectiva de Cardoso (1994), tem como referência três 

pressupostos: a historicidade dos sujeitos cognoscentes, levando em consideração todo 

conhecimento acumulado desde a sua existência, agregando novas informações no seu dia-a-

                                                           
4
 “Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e dominados, há relações 

constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também um campo 

de lutas para transformar ou conversar esse campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em 

sua concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em 

consequências, suas estratégias.” (BOURDIEU, 1997, p. 57). 
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dia, “alimentando o processo reflexivo e produtivo” e a totalidade dos fenômenos sociais, 

assim o fenômeno informação não pode ser analisado de forma fragmentada, fora do contexto 

da sociedade, como também da tensionalidade que determina as relações hegemônicas e de 

poder na sociedade. 

Este pensamento é compartilhado por Nascimento e Marteleto (2004) ao apresentarem 

o conceito de informação construída, como prática e ação social, a partir da compreensão da 

informação atrelada aos contextos social e cultural das relações entre os sujeitos.  

Perceber a informação sob o ponto de vista social significa considerar os sujeitos 

envolvidos na produção, recepção e expressão do processo informacional, na construção e 

significação da realidade, abarcando a historicidade dos sujeitos, a tensionalidade e a 

totalidade, apontadas por Cardoso (1994) como pressupostos da informação social. 

As abordagens teóricas aqui apresentadas sobre a informação permitem apontar o 

marco de referência desta pesquisa, qual seja o paradigma social e, consequentemente, o 

conceito de informação social. Nesta perspectiva teórica se desenvolveu a pesquisa sobre 

mediação e apropriação da informação nas BPM estudadas, o que ocorre no seio das 

comunidades e das relações sociais. 

 

2.2 MEDIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Compreendendo a biblioteca enquanto um espaço social de interações e intenções, no 

qual são desenvolvidas ações mediadoras para o processo de apropriação da informação, 

entende-se informação aqui a partir da visão social, torna-se agora necessário apresentar as 

bases teóricas e conceituais de mediação da informação, tomadas como referência neste 

trabalho, como também o objetivo finalístico desse processo: a apropriação da informação.  

2.2.1 Mediação da informação 

O termo mediação advém do latim mediatione que designa “intercessão, interposição, 

intervenção” (HOUAISS, 2001, p. 1876), indicando uma característica inicial de ação 

equivalente a uma ponte ou elo entre duas pontas que media, facilita o encontro, concretizado 

por um dispositivo ou agente mediador. O conceito de mediação, ao perpassar diferentes 

campos, recebe diferentes olhares, tornando-se assim polissêmico, com várias conotações, o 

que dificulta sua precisão conceitual.  

Na CI brasileira o termo mediação aparece habitualmente atrelado ao termo 

informação, formando o conceito de mediação da informação, designando a estreita relação 

da mediação com as práticas relacionadas ao fenômeno informação. Com a intenção de 
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mapear, investigar as múltiplas atribuições imputadas ao termo mediação na CI brasileira, a 

partir das publicações tecno-científicas, Martins (2010) constatou a falta de tratamento teórico 

e conceitual, reflexão e problematização do termo na área, bem como, a ausência de 

conceituação da expressão mediação da informação. Artigo similar é apresentado por Gomes 

(2010), enfocando as tendências dos trabalhos apresentados no período de 2008 a 2010 no GT 

3 – Mediação, circulação e apropriação da informação, do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ciência da Informação (ENANCIB), além da análise dos artigos publicados em cinco 

periódicos da área. Neste artigo a autora concluiu que uma das tendências temáticas mais 

presente na CI brasileira é da mediação cultural, humana e tecnológica. 

Vista na perspectiva da cultura, a mediação é vinculada à figura do mediador 

(profissionais da informação, da comunicação, da educação etc.), com competências para o 

uso dos novos recursos informacionais, como elemento fundamental para propiciar o pleno 

acesso, a ligação, a intermediação do público com os artefatos, com as produções culturais em 

diversas linguagens, em espaços como museus, bibliotecas, centro culturais etc. Nessa 

perspectiva esses espaços são configurados não mais como instância de manutenção e 

conservação dos bens culturais, e sim como espaços relacionais que favorecem a apropriação 

e a significação dos artefatos culturais e informações. Coelho (1999) define mediação cultural 

como mecanismos de atrair e aproximar o público e a produção cultural e artística com o 

objetivo de  

“[...] facilitar a compreensão da obra, seu conhecimento sensível e intelectual com o 

que se desenvolvem apreciadores ou espectadores, na busca de formação de públicos 

para a cultura – ou de iniciar esses indivíduos e coletividades na prática efetiva de 

uma determinada atividade cultural. (COELHO, 1999, p. 248). 

Uma questão que merece ser destacada nessa pesquisa é o uso da expressão mediação 

cultural como sinônimo da expressão mediação da informação, discussão apontada por Souza 

e Crippa (2009). Para esses autores, o uso de ambas as expressões está direcionado ao 

ambiente que realiza a mediação: quando a instituição é um museu, prefere-se utilizar a 

expressão mediação cultural, assim como, quando a mediação acontece em uma biblioteca à 

expressão preferida é mediação da informação. Desta maneira, os autores sinalizam a 

ausência de uma discussão do uso e das definições dos termos. Entretanto, Souza e Crippa 

(2009, p. 62) identificam dois outros autores que também apontam que a mediação da 

informação é também mediação cultural, afirmando que em: “[...] alguns casos, como em 

Perrotti e Pierruccini (2007) esclarece-se que toda mediação da informação também é cultural, 

pois envolve produção de significados, linguagens e discursos.” 
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Cultura, comunicação e mediação são termos que se apresentam intrinsecamente 

relacionados, como para Martin-Barbero, que destaca essa relação no seu livro intitulado Dos 

meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia, obra de grande repercussão da 

Teoria das Mediações.  Esse autor afirma que no campo da comunicação é muito recorrente o 

uso dos termos meios, mediação, midiatização e mediar, sem que necessariamente sejam 

apresentadas definições precisas. Usualmente a comunicação é vista como a mediação das 

relações sociais. Do ponto de vista desse autor, há uma interdependência entre comunicação e 

cultura, e entre comunicação e mediação. Segundo o autor, a comunicação se tornou “[...] 

uma questão de mediações mais do que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de 

conhecimentos, mas de reconhecimento.” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 28). O autor 

caracteriza a comunicação como uma ação mediadora de cultura e analisa a comunicação a 

partir da cultura.  

Na visão de Martín-Barbero (2003, p. 298) mediação “[...] é o lugar de onde se 

outorga sentido à comunicação [...]” e sugere três lugares de práticas de mediação: 

a) cotidianidade familiar – é o espaço das relações sociais onde os sujeitos se 

confrontam e manifestam suas relações mais intrínsecas, por meio da sociabilidade 

e das interações com as instituições; 

b) temporalidade social – é o espaço que contrapõe o tempo do cotidiano repetitivo, 

ao tempo produtivo de interesse do capital por ser rentável, e numa visão mais 

ampla é o lugar que introduz a dimensão histórica nos processos de comunicação; 

c) competência cultural – corresponde a vivência cultural que o indivíduo adquire ao 

longo da vida, por meio das experiências adquiridas em seu cotidiano. Equivale a 

definição de “acervo social”, não se restringe a educação formal, abrange a cultura 

de rua, de bairros e cidades. 

O autor elaborou um “mapa” referente às mediações, esquematizado na Figura 3, que 

em decorrência das novas complexidades no campo social, tecnológico, econômico e cultural, 

atualizou-se, deslocando as mediações culturais da comunicação, para as mediações 

comunicativas da cultura. 
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Figura 3 - Mapa das mediações  

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Martín-Barbero, 2003, p. 16. 

O mapa é composto de dois eixos: diacrônicos: formados pelas dimensões “matrizes 

culturais” e “formatos industriais”; e os eixos sincrônicos: formados pelas dimensões da 

“lógica de produção” e de “competências de recepção (consumo)”. 

 A socialidade é o tipo de mediação estabelecida por meio das relações cotidianas em 

diversas formas de interações que os sujeitos estabelecem entre si, com os meios e as 

instituições como, por exemplo, a biblioteca. 

A ritualidade se refere a como os sujeitos utilizam diferenciadamente os meios e as 

múltiplas leituras em consequência das condições sociais e da sociabilidade.      

Institucionalidade é a produção dos discursos públicos, dos poderes, constituídos no 

Estado, nas organizações sociais, empresas e instituições. 

Através da tecnicidade, Martín-Barbero aponta para as novas interações 

comunicacionais, proporcionadas pelas TIC e que ditam novas formas de produção, recepção 

e circulação da informação, assim como os novos meios de comunicação, que propiciam 

alterações na socialidade e na ritualidade. As TIC ocupam um papel importante nesse 

processo, configurando-se também como um recurso relevante para as práticas da mediação 

realizadas nas bibliotecas públicas. 

Uma das temáticas que predominam nos estudos da mediação apresentadas nos 

ENANCIB, conforme defendeu Martins (2010), é a das “Novas tecnologias e a Sociedade da 

Informação”. Com o advento das TIC muda o panorama social, sobretudo do setor da 

informação, e daí surge um novo olhar para as práticas de mediação e transformações 

provenientes do uso dos recursos tecnológicos, que promoveram novos modos de mediação. 

As tecnologias constituem-se em instrumentos simbólicos, que permitem interações humanas 
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e constroem uma realidade cultural e uma nova forma de mediação, denominada de 

midiatização, por fazer uso das mídias, dos recursos técnicos e tecnológicos.  Essas mudanças 

na forma de mediação têm implicações no que se refere às práticas de mediação da 

informação. Conforme Pierruccini (2007, p. 5), 

Mediatizada por meio das novas técnicas e tecnologias eletrônicas de registro, 

circulação e recepção, a informação ganhou territórios antes inalcançáveis, lançando 

mão dessas instâncias de mediação que modificam extraordinariamente a relação 

entre sujeitos, conhecimento e memória social. Por isso, Peraya prefere falar hoje 

em mediatização (da informação), já que estão em pauta novas propriedades de 

regulação da produção, organização, circulação e distribuição da informação [...]. 

A mediatização atua diretamente no processo de desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo, revelando novas necessidades e posturas ao processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Através de uma dinâmica própria de interação, colaboração e cooperação 

das relações sociais, a mediatização proporciona mudanças qualitativas comportamentais e 

cognitivas nos indivíduos. 

A relação entre mediação e psicologia tem como grande destaque a contribuição da 

teoria da Psicologia Histórico-Cultural, desenvolvida pelo psicólogo russo Lev Vygotsky. 

Essa teoria tem como foco o desenvolvimento do indivíduo, através do processo de mediação, 

e apresenta três conceitos fundamentais: mediação, interação, internalização e a zona de 

desenvolvimento proximal. 

 Para Vygotsky a mediação é o processo de intervenção de um elemento na relação 

entre o homem e o mundo. A relação do homem com o mundo é uma relação mediada, o 

homem não age diretamente sobre o mundo, e sim, através de elementos mediadores que 

auxiliam nas atividades humanas, como: signos e instrumentos. Os signos são “instrumentos 

psicológicos” que auxiliam, facilitam a vida do homem nas ações psicológicas, é um 

instrumento de mediação no plano interno ao homem. Já os instrumentos, são objetos criados 

pelo homem com um fim específico, para auxiliá-lo no plano externo. 

O nível de aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos está diretamente 

relacionado com a interação dos indivíduos com o meio em que vivem. É a partir das relações 

interpessoais, das relações de troca de experiências com o mundo que os sujeitos constroem 

conhecimento. As características individuais de cada pessoa sofrem influências do meio, são 

frutos da relação de troca com o coletivo. Essa troca, essa interação, se dá essencialmente a 

partir da linguagem. 

A internalização, segundo Vygotsky (1998) é o processo interno de mediação, que ao 

longo do processo de desenvolvimento do indivíduo, substitui o elemento mediador signo, os 
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objetos do mundo real, pelas representações mentais. É o momento em que a aprendizagem se 

completa a partir da compreensão dos conceitos. 

 Vygotsky traz também o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) que 

define a “área” ou “distância” entre o conhecimento já adquirido e assimilado pelo sujeito, 

sozinho, de forma autônoma sem ajuda de outras pessoas, denominada de Zona de 

Desenvolvimento Real, daquilo que o sujeito pode vir a realizar, mediado, sob orientação, ou 

apoio de outras pessoas, denominado de Zona de Desenvolvimento Potencial. Melhor 

dizendo, a ZDP é 

[...] distância entre o nível do desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1998, p. 

112). 

Como se pode observar o termo mediação é discutido no campo da comunicação, da 

educação, psicologia entre outros, e tem, atualmente, a tecnologia como grande aliada, a 

ponto de se obter o seu desdobramento enquanto termo para outro especifico, para melhor 

explicação da mediação por meio das tecnologias, o termo midiatização. Porém na CI, o 

termo mediação é adotado em associação ao termo informação, ficando subjacentes os 

recursos de apoio à ação mediadora. 

A expressão “mediação da informação” aqui apresentada, e adotada como conceito 

norteador desta pesquisa, não se refere única e exclusivamente à transferência e disseminação 

da informação, aos serviços de atendimento do usuário, ou à intermediação face a face, muito 

menos ao sentido de elo ou ponte, mas como uma ação inerente a todo fazer do profissional 

da informação, envolvendo, desde a aquisição do acervo até a disseminação, realizada tanto 

de forma implícita quanto explicita, em um processo dialógico entre os sujeitos, visão  

presente no conceito de mediação da informação elaborado por Almeida Junior, quando este 

autor afirma que a mediação da informação corresponde a 

[...] toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação –, direta 

ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; 

que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma 

necessidade informacional. (ALMEIDA JUNIOR, 2009). 

Partindo do pressuposto de que a mediação da informação abrange todo o fazer do 

profissional da informação, Almeida Junior (2009) propõe que o objeto de estudo da CI seja a 

mediação e não a informação, devido ao fato da informação ser intangível e só existir a partir 

dos processos de mediação, de recepção e na relação do usuário com os conteúdos presentes 
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nos suportes informacionais, além disso, por estar presente de forma implícita em todas as 

atividades do bibliotecário. Sendo assim, “O que diferencia a área da Ciência da Informação 

das outras áreas que lidam, também, com a informação, seria o fato de que o objeto da 

Ciência da Informação não é a informação em si, mas a mediação dela.” (ALMEIDA 

JUNIOR, 2008, p. 6). 

Para o autor a mediação da informação é uma ação de interferência, não sendo neutra e 

nem imparcial, e sim carregada de intencionalidade, podendo se desenvolver em dois níveis: 

mediação implícita, que ocorre nos fazeres voltados aos usuários, mas sem a presença física e 

imediata deles, a exemplo da: aquisição, seleção, representação e organização da informação e 

da mediação explícita, que se desenvolve com a presença do usuário, ainda que esta não seja 

física, ou seja, podendo envolver o usuário no ambiente virtual. (ALMEIDA JUNIOR, 2009). 

Portanto, a mediação que versa esta pesquisa tem o objetivo finalístico da construção e 

apropriação de sentidos, como atos de significação, englobando não só a interação homem a 

homem, mas também a interação entre os homens e as instituições.  Os mediadores não são 

meros transmissores da informação, e sim, pessoas capazes de decifrar os códigos da 

realidade, estimular o processo cognitivo dos sujeitos, com capacidade de interação dialógica 

com o seu público, a fim de proporcionar um entendimento da informação, contextualizando-

a culturalmente. O mediador é um interlocutor do desejo, do seu próprio desejo e do desejo do 

outro: “E qual é esse desejo? O desejo de nomear, de atribuir sentidos, de significar o 

mundo.” (PERROTTI, 2010). É nessa linha de pensamento, com a qual concordamos, que 

Gomes (2010) trata a mediação como uma necessidade humana e social, quando diz:  

Para tratar de mediação, de início, é preciso situá-la como ação vinculada à vida, ao 

movimento, ao processo de construção de sentidos. Os seres humanos agem em 

relação à realidade tomando como referência o significado que atribuem a essa 

realidade, que é construída nas interações sociais e mediações simbólicas. [...] É 

através da mediação que as expectativas são manifestadas, sustentando as interações 

sociais. (GOMES, 2010, p. 87). 

A mediação está presente em todas as diversas formas de relações sociais e culturais 

dos sujeitos, atua em todo o fazer do ser humano, transformando e significando a realidade 

por meio das interações sociais, que proporcionam uma (re)leitura do contexto social e 

cultural no qual os sujeitos estão inseridos, favorecendo ao processo de apropriação da 

informação. 
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2.2.2 Apropriação da informação 

Para iniciar a discussão sobre apropriação da informação, faz-se necessário distinguir 

o termo apropriação e assimilação, muitas vezes tomados como sinônimo de forma 

equivocada. No dicionário Houaiss (2001, p. 321), entre vários significados, assimilação quer 

dizer: “processo pelo qual um grupo humano, uma minoria ou uma coletividade imigrante, é 

absorvido pela cultura de outro(s) grupo(s).” No geral tem-se a ideia de aculturação, de 

tornar-se igual algo ou alguém em uma relação passiva, de submissão, de anulação do sujeito. 

Já o termo apropriação, no dicionário Houaiss (2001, p. 263) refere-se ao “[...] ato ou efeito 

de apropriar (-se), de se tornar próprio, adequado; adequação, pertinência.” Transmite a ideia 

de tomar posse do que é do outro, de adaptação. 

Perrotti (2010) distingue os conceitos através da contextualização nos paradigmas da 

Assimilação Cultural e da Apropriação Cultural. Para esse autor, 

Assimilação cultural significa aculturação, ou seja, adoção da cultura do outro como 

cultura própria; significa dissolver-se no outro [...] é uma forma de sujeição dos 

sujeitos à cultura. Seu método é o transmissivismo (passivo, ativo ou interativo) 

monológico. Apropriação cultural significa negociação simbólica entre repertórios 

culturais, significa estabelecimento de vínculos com o outro sem perda de si mesmo 

(achar-se no outro) [...] é uma forma de afirmação da autonomia dos sujeitos face à 

cultura. Seu método é o construtivismo dialógico. (PERROTTI, 2010). 

A apropriação de que trata essa pesquisa, não equivale a posse de coisas materiais, 

posse jurídica, e sim, uma apropriação simbólica
5
, entendida também como apropriação 

cultural ou apropriação da informação, conforme os autores Perrotti e Pierruccini (2007). Da 

mesma forma os autores, utilizam os termos mediação cultural e mediação da informação, 

segundo apontam Souza e Crippa (2009): “Em alguns casos, como em Perrotti e Pieruccini 

(2007), esclarece-se que toda mediação da informação também é cultural, pois envolve 

produção de significados, linguagens, discursos [...]”, ou seja, tanto a apropriação simbólica, 

cultural e da informação, criam e instituem significados, representam a internalização dos 

instrumentos e signos do espaço social no qual os indivíduos convivem, daí a interligação 

desses conceitos. 

O processo de apropriação cultural requer uma negociação dialógica, não há uma 

imposição, uma dominação ideológica, e sim, uma negociação de sentidos “[...] apropriar-se é 

transformar o que se recebe em algo próprio, é produzir um ato de diferenciação que se 

                                                           
5
 Apropriação simbólica segundo Augel (2007, p. 183) é a “[...] internalização, por parte do indivíduo, do aparato 

simbólico dos elementos que constituem a marca cultural específica do espaço social do qual ele faz parte [...] 

faz referência ao ato de tornar seu – da pessoa ou do indivíduo – o que também é domínio de outros indivíduos, 

de muito, de todos [...].” 
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contrapõe a qualquer tentativa rígida imposta [...] é atividade de invenção, produção de 

significados.” (CHARTIER, 1999, p. 77). 

Nesse sentido, a apropriação não representa um processo de passividade da recepção 

da informação, ao contrário disso Chartier destaca que a apropriação 

[...] visa a elaboração de uma história social dos usos e das interpretações, 

relacionados às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas 

que os constroem. Prestar, assim, atenção às condições e aos processos que muito 

concretamente são portadores das operações de produção de sentido, significa 

reconhecer, em oposição à antiga história intelectual, que nem as idéias nem as 

interpretações são desencarnadas, e que, contrariamente ao que colocam os 

pensamentos universalizantes [...] (CHARTIER, 1995, p. 6). 

Ao refletir acerca do que diz Chartier, percebe-se que existem práticas que ajudam a 

construir o uso da informação e as próprias interpretações geradoras do processo de 

apropriação da informação. Assim, essas práticas devem ser analisadas de maneira que 

possam ser realizadas de modo consciente e deliberadas em apoio à apropriação.  

Para Fadel et al. (2010), o processo de apropriação da informação também depende 

das condições simbólicas dos dispositivos informacionais, que realizam essas práticas, isto é, 

traduzem a linguagem, os signos da realidade social, caracterizando-se como práticas de 

mediação. Daí surge à ligação da semiótica, na visão peirciana, com o processo de 

apropriação da informação, “Semelhante interesse pela semiótica é alcançado no estudo dos 

processos cognitivos da apropriação da informação, os quais são reconhecidamente atividades 

semióticas, regidas por precondições lógicas à atribuição de significados”. (FADEL et al, 

2010, p. 21).  

 Dando continuidade, os autores retomam o conceito de iconicidade, do arcabouço 

teórico de Pierce, para demonstrar que a apropriação da informação, estrategicamente, se dá 

em primeiro lugar por meio da familiaridade, da semelhança, por meio das quais se dá ligação 

do sujeito ao objeto e ao signo. (FADEL et al, 2010). 

Nesse âmbito, as práticas mediadoras que visam à apropriação da informação, devem 

motivar preocupações fundamentalmente com o desenvolvimento cognitivo do usuário, de 

forma a refletir o papel dos mediadores no entendimento da complexidade do usuário e da 

contemporaneidade. No momento em que os dispositivos informacionais, no caso deste 

trabalho, as bibliotecas públicas municipais, adotam o paradigma da apropriação cultural, 

pautando suas práticas mediadoras no diálogo, interferindo de forma consciente, explícita e 

implícita, direta e indiretamente (ALMEIDA JUNIOR, 2009) na produção de sentidos e 
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tradução dos signos e dos significados do contexto histórico, social e cultural dos sujeitos, 

contribuirão para a formação de um novo perfil de usuário: os “protagonistas culturais”. 

Conforme Houaiss (2001, p. 2316), a palavra protagonista vem do grego Protagoniste 

que significa “[...] o que desempenha o papel principal em uma peça teatral; ter o primeiro 

lugar [...]”, ou seja, corresponde a um sujeito ativo, que participa de forma crítica e criativa na 

sociedade, desempenhando o papel de ator principal e não apenas como coadjuvante do 

processo histórico. 

Nesse sentido, para Perrotti e Pierruccini (2007, p. 74) o protagonista cultural 

representa o sujeito social que se apropria da informação e da cultura. A apropriação da 

informação e da cultura é um 

[...] ato próprio de protagonistas, categoria que no âmbito da educação e da cultura 

distingue-se das de usuários e de consumidores culturais. Em suas relações com o 

conhecimento e a cultura, os protagonistas criam e se recriam, num movimento são, 

ao mesmo tempo, sujeito e objeto dos processos em que se acham inseridos. 

Desse modo, o protagonista cultural é o cidadão capaz de interpretar, refletir, 

(re)significar, (re)elaborar, (re)construir, (re)criar a sua própria história, transformando-se em 

um ator, capaz de modificar o contexto histórico e social no qual está inserido. 

Assim, percebe-se a relevância de se abordar as próprias práticas culturais, já que estas 

subsidiam o processo de significação e apropriação da informação, favorecendo a formação 

desses protagonistas culturais e sociais. 

2.3 PRÁTICAS CULTURAIS  

Com a finalidade de melhor compreender as bases de uma prática cultural
6
, daquelas 

que atuam na biblioteca pública, o entendimento acerca do que seja cultura é extremamente 

importante para a eficiência de suas ações. A concepção de cultura é importante para a 

definição e estabelecimento da ação cultural, compreendida como uma ação social e política, 

o que demanda que no planejamento dessas práticas, se reflita sobre o quê e como serão 

realizadas e a quem serão destinadas. 

2.3.1 Sobre a cultura 

O termo cultura é bastante amplo, ambíguo, com várias acepções e múltiplos olhares.  

Cultura vem do latim colere, que significa cultivo, cuidado. Daí a agricultura, cultivo e o 

                                                           
6
 “[...] manifestações simbólicas concebidas por uma dada sociedade ou por um determinado indivíduo para 

atribuir um olhar interpretativo ao mundo que o cerca.” (SILVEIRA; REIS, 2011, p. 39). 
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cuidado com a terra; puericultura, cuidado com as crianças e o culto, cuidado e o cultivo dos 

deuses e o sagrado (CHAUÍ, 2009). Há várias concepções da cultura: de civilização a 

expressão artística, manifestação, tradição, bens materiais e simbólicos de um povo, 

determinados pelo espaço e tempo, assim como, erudição e conhecimento.  

Numa concepção mais abrangente, a partir da abordagem da antropologia social e 

política, cultura se dá através da interação social dos indivíduos, considerando toda a 

elaboração e produção coletiva, simbólica e material do ser humano. A cultura é 

compreendida como 

[...] o campo em que os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem as 

práticas e os valores, definem para si próprios o possível e o impossível, a direção da 

linha do tempo (passado, presente e futuro), as diferenças no interior do espaço (a 

percepção do próximo e do distante, do grande e do pequeno, do visível e do 

invisível), os valores – o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto – 

que instauraram a idéia de lei e, portanto, do permitido e do proibido, determinando 

o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e profano. (CHAUÍ, 

2009, p. 24). 

Para Chauí (2009) cultura significa a elaboração de signos e símbolos pelos sujeitos 

humanos. Porém, não podemos dissociar a matéria da ideia, o material do imaterial, o acervo 

do contexto, pois eles são interdependentes, se inter-relacionam. A transformação da natureza, 

da matéria, o conjunto de artefatos criados pelo homem é o resultado das ideias, da visão de 

mundo desse homem. 

De acordo com Flusser (1983, p.147), a cultura pode ser conceituada sucintamente 

através de duas posições: acervo e contexto cultural. A definição de cultura enquanto acervo 

cultural é “o conjunto de objetos, obras, coisas feitas pelo homem”, a matéria transformada, 

através do trabalho humano, compreendida também como cultura material. Já o contexto 

cultural é a “visão de mundo, conjunto de suas práticas sociais ou individuais.” As ideias, o 

modo de agir e pensar, que regulam a sociedade, fruto das relações inter-humanas, representa 

o contexto cultural, a cultura imaterial. 

Já Coelho (2008) conceitua cultura através do ponto de vista da barbárie, esta, para 

ele, é o oposto da cultura. A barbárie em sua concepção é a indistinção, quando uma época 

não tem a capacidade de distinguir uma coisa do seu contrário.  

Quando tudo é cultura – a moda, o comportamento, o futebol, o modo de falar, o 

cinema, a publicidade –, nada é cultura. Mais relevante: quando em cultura tudo tem 

um mesmo valor, quando tudo é igualmente cultural, quando se diz ou se acredita 

que tudo serve do mesmo modo para os fins culturais, de fato nada serve [...] Uma 

distinção inicial, mínima, tem de ser feita entre cultura e barbárie, entre o que 

estimula e desenvolvimento humano individual e, em consequência (não o 
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contrário), o processo social e aquilo que o impede, distorce e aniquila. (COELHO, 

2008, p. 20). 

O autor define cultura na ótica da diferenciação, da capacidade de perceber e 

distinguir uma coisa da outra, do juízo crítico e da reflexão, o que torna cada ser em um ser 

único, e afirma que nem tudo é cultura: “cultura é o que move o indivíduo, o grupo, para 

longe da indiferença, da indistinção; é uma construção, que só pode proceder pela 

diferenciação. Seu oposto é a diluição.” (COELHO, 1988, p. 21).  

O homem como integrante de uma sociedade, herda uma herança cultural 

desenvolvida através do convívio social, da ética, dos costumes, das crenças, dos 

conhecimentos e das técnicas etc. Portanto, todos os homens possuem cultura, cada povo, 

cada sociedade tem o seu modo de vida próprio, sua própria lógica. Desse modo, não podem 

agir de forma etnocêntrica, não existe cultura inferior ou superior, apenas a diversidade 

cultural, culturas diferentes, realidades autônomas que só pode ser compreendidas a partir de 

si mesmas, o que prevê a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural: 

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 

manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 

grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 

necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 

patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 

beneficio das gerações presentes e futuras. (UNESCO, 2002, p. 3). 

A diversidade cultural é a pluralidade, multiculturalismos das manifestações de uma 

cultura de um povo, de um país, de uma nação. É a diversidade de hábitos, comportamentos, 

crenças e valores que deve ser preservada e, respeitada pela sociedade, assegurando-se o 

pleno exercício das manifestações através de ações culturais, fundamentadas no diálogo, troca 

e interações, garantindo a todos os sujeitos o direito de se expressar, promover e difundir as 

múltiplas formas de existência. 

2.3.2 Ação cultural 

Considerando o Manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas, que proclama a 

importância da biblioteca na transmissão, promoção, resgate e no fomento do diálogo da 

herança e da diversidade cultural, ressalta-se a necessidade da integração e socialização da 

biblioteca com a comunidade na qual está inserida, permitindo aos indivíduos o pleno acesso 

a cultura e o pleno exercício da expressão, da criatividade e reelaboração crítica da 

informação e do conhecimento, no processo da democratização da cultura. 
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A biblioteca pública necessita ser o espaço de diálogo, convivência e convergência 

da comunidade, a fim de propiciar apoio às manifestações culturais. Um das estratégias 

utilizadas para tal finalidade é o desenvolvimento de ações culturais.  Conforme o objetivo 

dessa pesquisa, a concepção de ação cultural será abordada a partir dos conceitos de quatro 

autores: Victor Flusser, Paulo Freire, Luis Milanesi e Teixeira Coelho. 

Flusser (1983, p.148) aborda a biblioteca como instrumento de ação cultural. Para 

tanto, apresenta o conceito de cultura
7
 em duas concepções: acervo e contexto cultural,  

definindo ação cultural como “[...] basicamente mediação e criação de acervo, inseridas em 

contexto cultural bem definido.” Do ponto de vista desse autor, ação cultural é uma prática 

política, no momento em que cada indivíduo tem uma postura crítica, que permite uma 

decodificação do seu acervo e contexto cultural.  

Ação cultural como prática política, envolve o fazer do bibliotecário que enquanto 

indivíduo, ao organizar a ação cultural de forma consciente ou inconsciente, introduz na 

essência do seu fazer, o seu acervo e contexto cultural de vida, a sua realidade e vivências 

individuais, assim como a biblioteca enquanto uma instituição social, na execução de suas 

atividades, no seu modo de interagir com a comunidade usuária, traduz o contexto sócio, 

histórico, cultural e político no qual está inserida. Por outro lado, o usuário, um indivíduo com 

postura crítica e dinâmica, com capacidade de reelaboração, participa ativamente da ação 

cultural como prática política. Ação cultural para Flusser (1983, p.155) 

[...] é a injeção de um pensamento político em uma atividade profissional, ou em 

outros termos, que ela é a síntese da interação entre moral e conhecimento, entre 

polis e logos. Essa síntese, por comportar uma opção política, pode ser orientada – 

grosso modo – em duas direções, que não se excluem mutuamente, mas apenas 

caracterizam-se pela motivação de base que as orientam. Poderíamos dividir esta 

ação de base em duas, sendo uma a motivação manipuladora e outra a que visaria 

promover a emergência cultural. A primeira seria normativa e a segunda 

transformadora.  

A ação cultural de base manipuladora, normativa, tem a função de manter o sistema 

sócio-econômico, o sistema cultural vigente, atendendo a uma classe dominante que detém o 

poder do Estado, dentro de uma ideologia explícita da cultura. É a ação dos aparelhos 

ideológicos do Estado (AIE). Conforme Althusser (1985, p. 68), “[...] designamos pelo nome 

de aparelhos ideológicos do Estado um certo número de realidades que se apresentam ao 

observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas.” Essas instituições 

reproduzem o sistema excludente e desigual, sob a forma de submissão dos indivíduos a 

                                                           
7
 No item 2.3.1 são apresentadas as duas concepções de cultura de Victor Flusser. 
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ordem vigente. Como diz Althusser (1985, p. 58), “[...] a escola (mas também outras 

instituições do Estado, como a Igreja e outros aparelhos como o Exército) ensina o ‘know-

how’ mas sob a forma de assegurar a submissão à ideologia dominante ou o domínio de sua 

‘prática’.” Eis alguns exemplos de instituições que Althusser considera como aparelhos 

ideológicos do Estado: escola, igreja, família, política, sindicato, instituições culturais, 

informacionais e outras.  

A outra base da ação cultural, fruto também da ideologia explícita da cultura, é a 

emergência cultural, a ação transformadora, que visa à libertação social e cultural, proposta 

por Flusser para ser desempenhada pela biblioteca, 

Uma cultura libertadora não consideraria as necessidades culturais como pretexto 

para alimentar um sistema comercial ou ideológico, mas se engajaria, em primeiro 

lugar, num processo que visaria dar a cada homem a possibilidade de descobrir suas 

verdadeiras necessidades – decorrentes de sua cultura-contexto – para num segundo 

tempo, lhe dar as possibilidades de satisfazê-las. Somente assim poderá ser evitada 

uma cultura elitista, alienada ou reacionária. (FLUSSER, 1983, p. 153). 

Para Flusser (1983), ação cultural como proposta emergente e libertadora, é 

articulada em torno de três problemas: a invenção, a formulação e a criação. A invenção é 

desenvolver no indivíduo a capacidade de inventar o seu próprio “código cultural”, é dar 

autonomia; a formulação é o modo de expressar, exteriorizar é a “passagem de um know-how” 

considerando a percepção, decodificação e a realização de um pensamento; e a criação é o 

objetivo final de toda ação cultural emergente e libertadora: permitir que o indivíduo trace, 

faça, crie o seu próprio caminho. 

A biblioteca para ser um instrumento de ação cultural, rompe com a unilateralidade 

das decisões, institui o diálogo com o seu público, permite ao usuário participar da 

formulação de uma política de funcionamento da instituição, sugerindo livros para a 

composição do acervo, opinando nas realizações de práticas culturais, enfim, permite ao 

usuário “pronunciar a sua palavra”.  

Outra questão levantada por Flusser (1983) é que a biblioteca como instrumento de 

ação cultural, volta-se para o “não público”, definido por Jeason (1973 apud FLUSSER, 1983, 

p. 162) como, a “[...] grande maioria da população: todos aqueles a quem a sociedade quase 

não fornece (ou recusa) os meios para optar livremente.” A biblioteca estrategicamente atrai 

esse público isolado, distante, que não se manifesta e, estabelece um diálogo.  

Finalizando o pensamento de Flusser, no momento em que a biblioteca atrair e 

permitir a palavra ao não público, desenvolver uma cultura literária integrada com a 

comunidade, através de uma dinâmica que promoverá uma política de criação cultural em 
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substituição a política tradicional de consumo cultural, se transformará em um instrumento 

dinâmico e dialógico, ou seja, em uma biblioteca de ação cultural.  

Paulo Freire compreende a ação cultural como uma ação libertadora, transformadora, 

que se dá através da consciência do ser humano acerca sua realidade – ser humano 

caracterizado como um ser inacabado em constante processo de autoformação –, através de 

um pensar crítico por meio do qual os sujeitos se transformam, evoluem, criando, recriando e 

transformando a percepção da realidade na qual estão inseridos. Fruto da prática de 

alfabetização como ato de conhecimento, a ação cultural é uma ação política, que envolve 

valores, métodos e objetivos, numa perspectiva de propiciar aos sujeitos a capacidade de 

“nomear o mundo”, transformar-se em seres autônomos, criadores e recriadores, 

[...] o processo de alfabetização, como ação cultural para a libertação, é um ato de 

conhecimento em que os educandos assumem o papel de sujeitos cognoscentes em 

diálogo com o educador, sujeito cognoscente também. Por isto, é uma tentativa 

corajosa de desmitologização da realidade, em espaço através do qual, num 

permanente tomar distância da realidade em que se encontram mais ou menos 

imersos, os alfabetizandos dela emergem para nela inserirem-se criticamente. 

(FREIRE, 1981, p. 39).  

A ação cultural como ato de conhecimento, segundo Freire (1981), só é possível 

através do diálogo, no momento em que o sujeito pode comunicar-se, expressar-se, “dizer a 

palavra”, conectada com a sua realidade, no processo de conscientização que implica em ação 

e reflexão crítica do mundo, proporcionando não só a capacidade de transformar, mas também 

de “pronunciar o mundo” partindo da análise de seu contexto, da sua percepção.  

Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e 

homens percebam o que realmente significa dizer a palavra: um comportamento 

humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o 

direito de expressar-se e expressar o mundo de criar e recriar, de decidir, de optar. 

(FREIRE, 1981, p. 41). 

Naturalmente, a ação cultural não deve ser desenvolvida como algo imposto pelas 

classes dominantes, que sobrepõem a sua visão de mundo, subestimando a capacidade 

criadora e transformadora dos demais, e transformando a ação cultural em uma ação 

manipuladora que provoca a invasão cultural. 

Ação cultural libertadora só é possível, por meio da consciência crítica da classe 

dominada, no momento de reflexão e criação, rompendo com a “cultura do silêncio”, que 

segundo Freire, é o silêncio da classe oprimida, que não se manifesta nem participa das 

discussões da sociedade. Através da conscientização, da visão crítica de mundo e para o 

mundo o homem se desenvolve e se dá a libertação. 
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 O papel da biblioteca como instrumento de ação cultural libertadora, de acordo com 

o pensamento de Paulo Freire, acontece no momento em que a biblioteca se estabelece como 

um espaço educativo de pertencimento para o público em geral, respeitando a história, 

traduzindo a realidade dos indivíduos e propiciando um diálogo constante com a sua 

comunidade, no sentido de dar a palavra ao “não público” e retirá-los da “cultura do silêncio”.  

Milanesi em consonância com Paulo Freire percebe a biblioteca como espaço de integração e 

desenvolvimento de sentidos.  

Na concepção de Milanesi (1986), a biblioteca pública é um centro de informação, 

transformado em um espaço de convivência, disseminador de informações. A partir do seu 

acervo ordenado e disponível, a biblioteca pública pode provocar uma “desordem”, um 

conflito, no momento em que há um confronto com o conhecimento já adquirido pelos 

sujeitos e os conteúdos disponíveis pela biblioteca, levando o sujeito a criar e recriar 

incessantemente o seu pensamento.  

A informação para Milanesi é um instrumento capaz de transformar uma sociedade, 

reelaborar o discurso explícito e implícito de um sistema, por meio do confronto das ideias em 

face de novas informações adquiridas pelo sujeito crítico, que produzira o seu próprio 

discurso. O ato de informar só se efetiva quando agrega valor e provoca mudanças na 

estrutura do sujeito. É o sujeito quem define se haverá ou não informação. Só há informação 

quando a informação interfere no pensar do sujeito, altera a prática no cotidiano, quando o ato 

de ler, reler, criar e recriar proporciona uma transformação permanente. “Na medida em que 

penso, formo e transformo as formas, inclusive as formas de vida. Informação + convivência 

= criação”. (MILANESI, 1986, p. 254). 

Nesse sentido, é necessário ordenar a informação para dispor ao público, porém, a 

organização da mesma, não poderá sobrepor à necessidade de transformá-la mais atraente e 

necessária para o público, disponibilizando-a como uma alternativa, como contradições aos 

discursos instituídos. Como afirma Milanesi “ordenar para desordenar” é importante “A 

biblioteca se ordena para desordenar, organiza as suas informações para perturbar os discursos 

explícitos daquilo que representa a autoridade legítima ou os discursos implícitos e diluídos 

nos meios de comunicação.” (MILANESI, 1986, p. 253). 

Assim, na perspectiva de Milanesi, a biblioteca pública como centro de informação, 

responsável pela disponibilização da informação, apresenta um novo papel na sociedade: tem 

o dever de dar continuidade ao processo da educação – não no sentido formal – mas, 

configurando-se como espaço de convivência e convergência, discussão e produção do saber, 

expandindo o ato da leitura para além de textos, através de outras mídias, formando leitores de 
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várias linguagens, a biblioteca permite troca de opiniões, reflexões e desdobramentos entre os 

usuários, resgatando suas memórias e sentimentos, numa perspectiva crítica possível de 

realizar a “leitura do mundo”. Para Milanesi (1986, p. 211) “A biblioteca deve ser nesse 

sentido o local onde [...] o público possa pensar as suas próprias normas e alterar os seus 

códigos, criando novas pontes com a realidade, estabelecendo novas relações com o mundo.” 

O autor Coelho (1988), contextualiza o surgimento do termo “ação cultural”, 

registrando que a expressão surge do termo “arte-ação”, de autoria de Mário de Andrade. É a 

arte com a finalidade de servir a sociedade, não só preocupada com a estética, mas sim, servir 

de instrumento de transformação social. Seria o “princípio de utilidade”, segundo Mário de 

Andrade.  Segundo Coelho (1988), o termo surge no Brasil, no final da década de 1970 com 

aparecimento dos Centros de Cultura, que buscavam atender a demanda da sociedade pelo 

bem cultural, daí a ação cultural como instrumento, que administrará o processo cultural e 

levará a cultura para a população de forma mais democrática e sistematizada. 

Para melhor entendimento, o autor apresenta as diferenças de alguns conceitos que 

confundem e dificultam a internalização da concepção de ação cultural, como por exemplo: 

ação; fabricação; animação; cultura e educação. A primeira distinção é entre ação
8
 e 

fabricação
9
 cultural. Conforme o autor, fabricação tem início, meio e fim pré-estabelecidos, 

há uma direção, uma condução para que o processo atenda a uma ideologia hegemônica, o 

agente cultural tem controle sobre a ação e a direciona para o fim que almejou alcançar. Já 

ação cultural, tem início e meio, porém, o fim não é previsto, não é controlado, o agente dá 

inicio ao processo, mas cada sujeito envolvido poderá inventar, criar seu próprio fim, de 

acordo com sua consciência crítica. 

Na fabricação, o sujeito produz um objeto, assim como o marceneiro faz um pé 

torneado. Na ação, o agente gera um processo, não um objeto. O objeto pode até 

resultar de todo o processo, mas não se pensou nele quando se deu início ao 

processo, e nisso está toda a diferença. (COELHO, 1988, p. 12-13). 

Animação
10

 ou ação cultural? Na animação cultural o agente mediador é um 

animador de práticas voltadas ao lazer, ao divertimento, sem envolver a participação do 

público. O agente é quem cria e inventa o processo integralmente (início, meio e fim), no qual 

                                                           
8
 Ato ou efeito de agir; evidência de uma força, de um agente etc; capacidade, possibilidade de executar alguma 

coisa; etc. (HOUAISS, 2001, p. 41-42). 
9
 Ato, processo ou efeito de produzir; ação de maquinar, ideação; etc. (HOUAISS, 2001, p. 1296). 

10
 Ato ou efeito de animar (se); ação ou efeito de dar alma ou vida a; ato ou efeito de imprimir movimento ou    

aceleração a; etc. (HOUAISS, 2001, p. 222). 
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o público é mero expectador, ficando a cargo do agente a completa produção das “atividades 

culturais”. 

Para abordar o significado da ação cultural Coelho (1988, p. 21) considera 

importante resgatar o próprio conceito de cultura, que como já foi exposto na subseção 2.3.1 

deste trabalho, é “[...] o que move o indivíduo, o grupo, para longe da indiferença, da 

indistinção; é uma construção, que só pode proceder pela diferenciação. Seu oposto é a 

diluição.”  

 Coelho (1988) busca distinguir cultura de educação
11

, e, consequentemente ação 

cultural de ação educativa. Esse autor afirma que nem tudo pode ser considerado ação 

cultural, assim como nem tudo é cultura. Para ele o processo da “[...] alfabetização não é ação 

cultural necessariamente, mas uma ação educativa [...]” (COELHO, 1988, p. 33), que visa à 

fabricação cultural, com início, meio e fim pré-estabelecidos de acordo com o sistema 

vigente. Ação educativa é uma ação formal e limitadora, uma modalidade da cultura, 

enquanto a ação cultural é um espaço aberto à criação, sem limitações. Para Coelho (1988) o 

termo ação cultural deve ser utilizado como sinônimo de “arte-ação”, termo que situa a arte 

como um processo livre, libertário e questionador a serviço da educação. 

O autor identifica ao longo da história três momentos da ação cultural. O primeiro a 

instituição, voltada para a valorização da obra; a preservação e o patrimônio; a arte para ser 

vista, reconhecida e cultuada de forma intangível pelo o público, tendência que foi 

representada pelo museu. O segundo, abordagem social, desloca a sua atenção para o coletivo, 

o que interessa não é mais a obra, o patrimônio, mas sim o homem integrante da comunidade 

em contato com a arte. O terceiro momento, os espaços culturais, que surgem no final da 

década de 1960, direcionados para o desenvolvimento da subjetividade dos indivíduos, 

tornando-os independentes e plenos, transformando em “indivíduo que se reconhece e se 

afirma enquanto tal, capaz de dispensar as muletas da massa informe, mas também do partido 

político aglutinante.” (COELHO, 1988, p. 38-39).  

Segundo Coelho (1988), toda ação cultural é uma ação social, no momento em que 

promove a transformação do indivíduo através de sua consciência crítica, e esse mesmo 

indivíduo, transmite esse conhecimento para a coletividade. Porém, Coelho (1988) expressa 

preocupação com situações ditas exacerbadas, que ocasionam a perda de identidade da ação 

cultural, como por exemplo, direcionar a ação cultural para ação política. Coelho (1988) 

                                                           
11

 Ato ou processo de educar (-se); aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano; etc. (HOUAISS, 2001, p. 1100). 
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ressalta que misturar política com ação cultural pode acarretar prejuízos para ambos os 

projetos: cultural e político.  

O despertar da consciência política é algo que cabe melhor no programa de atuação 

de um partido político propriamente dito. Transportar esse objetivo para ação 

cultural pode prejudicar tanto o projeto político quanto o cultural, que devem entrar 

em conjunção, mas num processo de totalização a operar-se num nível diverso 

daquele estritamente cultural. Existe uma especificidade do processo cultural que 

não pode ser atendida pelos mecanismos da prática política, e uma das 

consequências disso é que o projeto cultural vai sempre e necessariamente além, 

muito além do projeto político, de modo que insistir na ação cultural quando se quer 

uma ação política pode ser um equívoco tão grande quanto tentar chegar ao cultural 

via política. (COELHO, 1988, p.44-45). 

Outro ponto importante discutido é a não limitação da ação cultural a atividades de 

entretenimento e lazer, bem como, não é permitido o dirigismo, a fim de não transformá-la em 

instrumentalização da cultura. O agente cultural não dirige, e sim aciona, provoca o público 

no processo da ação cultural, para que ele mesmo (o público) acabe direcionando a ação. O 

agente é o mediador responsável por proporcionar o contato do público com a arte, com o 

artista, oferecendo as condições necessárias para a efetivação da ação cultural. Coelho (1988), 

assim como Flusser (1983), concorda que a ação cultural não pode atender aos interesses do 

sistema político. 

No entendimento de Coelho (1988) uma verdadeira ação cultural tem como um dos 

objetivos, contribuir para fazer aflorar no indivíduo: imaginação, ação e reflexão. Esses 

processos auxiliam no autoconhecimento, os atos de pensar, criar, refletir e produzir sentido à 

realidade na qual se está inserido contribui para o desenvolvimento da consciência crítica, 

tornando o público em sujeitos autônomos no processo de criação de novos conhecimentos e 

na capacidade de intervenção social. 

Conforme se observa na compreensão dos quatros autores (Victor Flusser, Paulo 

Freire, Luis Milanesi e Teixeira Coelho), a prática de ação cultural nas bibliotecas públicas 

tem um caráter educativo e transformador, que não se restringe apenas à disponibilização da 

informação em diferentes suportes. A informação deve ser ordenada e gerenciada com o 

intuito de proporcionar um acesso impulsionador de uma visão crítica dos conhecimentos já 

adquiridos, provocando nos sujeitos questionamentos, reflexões, debates e participação na 

elaboração dos bens culturais, oferecendo possibilidades de criação e recriação de novos 

caminhos. A ação cultural desenvolvida pela biblioteca pública deve ter uma perspectiva 

libertária e transformadora, em razão de que a biblioteca se permite, enquanto um espaço de 
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manifestações individuais e coletivas, proporcionar o exercício do diálogo, através da garantia 

do direito à palavra no desenvolvimento dessas ações.  

Com base nas abordagens desses autores, pode-se concluir que, para que a biblioteca 

pública se transforme em instrumento de ação cultural, atendendo as exigências da sociedade, 

envolvendo a diversidade do público ao qual está voltada, é necessário redefinir seus 

objetivos e funções, requalificar seus serviços, assim como redefinir o papel do profissional 

bibliotecário, tornando-o um agente cultural, um agente mediador do acesso, uso e 

apropriação da informação. 

É importante trazer para as suas dependências o aposentado, a dona de casa, o 

desempregado e outras pessoas de diferentes camadas sociais para usufruir os 

benefícios da educação e da cultura, ampliando assim o conhecimento do que seja 

ser cidadão. Desse modo poderão as bibliotecas públicas realizar sua função social, 

como verdadeiros centros de culturais e de educação permanente para a sociedade. 

(RIBEIRO; CUNHA, 2006, p. 11). 

A biblioteca pública, a fim de cumprir o seu papel social, tem de criar ações básicas 

de interação e convivência, sobretudo o diálogo com a comunidade na qual está inserida, 

atendendo as necessidades informacionais do seu público, tornando-se um espaço aberto de 

convergência para as manifestações culturais, em todas as suas formas de expressão. 

A efetivação da ação cultural só é plena quando é construída a partir das 

experiências, das vivências individuais e coletivas, proporcionando mudanças nas estruturas 

dos indivíduos ou dos grupos sociais. A biblioteca, como instrumento de ação cultural, 

desenvolve nos indivíduos habilidades para dialogar, analisar, interpretar, refletir e agir 

conforme sua consciência crítica, permitindo uma leitura, interação e intervenção na sua 

realidade e no mundo, criando suas condições de vida e inventando os seus próprios fins 

culturais.  

A biblioteca pública enquanto um instrumento de ação cultural está prevista nas 

missões do Manifesto da UNESCO, bem como, diz respeito a uma das funções sociais da 

biblioteca pública, apresentadas na subseção seguinte. 

 

2.4 AS FUNÇÕES SOCIAIS DA BIBLIOTECA PÚBLICA E SUA SITUAÇÃO NO 

BRASIL 

No ano de 1940, as Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

proclamou a primeira versão do manifesto sobre bibliotecas públicas.  Na versão, atual de 

1994, a UNESCO, em cooperação com a Federação Internacional das Associações de 
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Bibliotecários e de Bibliotecas (IFLA), caracteriza a biblioteca pública como uma instituição 

de educação, lazer, cultura e informação. Os princípios universais para as bibliotecas públicas, 

ditados pelo manifesto, atrela a biblioteca pública a um centro disseminador da informação de 

todos os gêneros, que proporciona o livre acesso ao conhecimento, à cultura e ao pensamento, 

com igualdade de acesso para todos, sem diferença de idade, raça, sexo, religião, 

nacionalidade, língua ou posição social. O manifesto apresenta as seguintes missões para a 

biblioteca pública: 

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

b) apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal a 

todos os níveis; 

c) assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; 

d) estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens; 

e) promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas 

realizações e inovações científicas; 

f) possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 

espetáculo; 

g) fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural; 

h) apoiar a tradição oral; 

i) assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade 

local; 

j) proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e 

grupos de interesse; 

k) facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática; 

l) apoiar, participar e, se necessário, criar programas de atividades de alfabetização 

para os diferentes grupos etários. (IFLA; UNESCO, 1994). 

Consta também no Manifesto que o acervo e serviços devem atender as demandas 

informacionais dos diferentes usuários, sem censuras ideológicas, políticas e religiosas através 

de todos os tipos de suportes inclusive das novas tecnologias. Os produtos e serviços das 

bibliotecas públicas devem atender aos interesses da comunidade local, tanto da zona rural 

quanto da zona urbana, assegurando a participação e a interação nas políticas de gestão da 

biblioteca, dos membros representantes da comunidade na qual está inserida. 

A biblioteca pública, segundo a IFLA; UNESCO (1994), é “[...] o centro local de 

informação, tornando prontamente acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a 
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informação de todos os gêneros.” Para tanto, como se observa no Manifesto, as missões-chave 

estão relacionadas com as quatro funções sociais que a biblioteca pública acumula e 

desempenha: função educativa, função cultural, função recreativa ou de lazer e função 

informacional, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

2.4.1 Função educativa 

 

Como foi afirmado na literatura da CI e citado por Almeida Junior (2003), 90% do 

público das bibliotecas públicas é formado por estudantes do ensino fundamental e médio. A 

existência desse tipo de usuário nas bibliotecas públicas ocorre em função da inexistência das 

bibliotecas escolares no Brasil em número suficiente ao atendimento do público estudantil. A 

biblioteca pública é uma instituição educativa por excelência e segundo Almeida Junior 

(2003) ela surge, dentre outras reivindicações, em decorrência de solicitações de acesso ao 

ensino gratuito. 

 No desempenho da função educativa, que deve ir além dos limites da escola, da 

educação formal, focando na educação informal e na educação continuada, a biblioteca 

pública pode colaborar principalmente em países pobres, na redução das diferenças 

socioculturais e econômicas da sociedade, ao propiciar aos usuários amplas possibilidades e 

oportunidades de acesso ao conhecimento. 

É importante que a biblioteca pública fomente e desenvolva para seus usuários 

(crianças, jovens, adultos e idosos), atividades educativas, extraclasse, incentivando a busca 

do conhecimento, por meio das práticas de leituras, promoção do livro e disponibilização do 

seu acervo bibliográfico, formado pelas diversas áreas do conhecimento, em diferentes 

suportes.  

Entretanto, a biblioteca pública não pode ficar restrita ao público alfabetizado, há um 

público excluído culturalmente, que corresponde aos semianalfabetos e analfabetos, que não 

participam das atividades realizadas pela biblioteca, em virtude das mesmas exigirem um 

conhecimento razoável de leitura. A biblioteca não pode relegar esse público, devendo apoiar 

e fomentar campanhas de alfabetização, já que de acordo como o manifesto da UNESCO, as 

missões da biblioteca pública que correspondem mais diretamente à função educativa são: 

a) apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal a 

todos os níveis; 

b) apoiar, participar e, se necessário criar programas de atividades de alfabetização 

para os diferentes grupos etários. 
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 Todos os segmentos da população devem sentir-se contemplados, incluídos na 

biblioteca pública, as mesmas devem criar serviços que atendam as necessidades, garantam o 

acesso à informação, não só o público alfabetizado, mas também do público analfabeto, já tão 

marginalizado na sociedade. 

 

2.4.2 Função cultural 

 

No início, vista como erudição, a função cultural da biblioteca pública, visava o 

melhoramento do nível intelectual dos sujeitos, tendo o livro como objeto de “status”, o que 

atribuía à biblioteca pública um caráter elitista, frequentada por sujeitos “letrados” de uma 

elite cultural. Com a evolução das atribuições impostas pelo contexto sócio-cultural, a 

biblioteca passou a incorporar outra faceta da função cultural: a “[...] captação, preservação e 

divulgação de bens culturais da comunidade, incluindo quaisquer formas de manifestação 

cultural, e não somente aquelas consideradas eruditas.” (ANDRADE; MAGALHÃES, 1979, 

p. 55).   

O acesso à cultura, nas suas diferentes manifestações e linguagens, estimula o 

desenvolvimento do senso crítico pelo público, contribuindo para melhoria e ampliação do 

nível intelectual dos sujeitos. As possibilidades de ações culturais envolvem desde a 

programação de atividades relacionadas à música clássica ou apresentação de música popular, 

dança, teatro, exposições até a realização de oficinas, ballet, exibição de filmes etc. Nesse 

sentido, a função social da biblioteca pública tem a finalidade de 

[...] colaborar para a difusão e visibilidade da ampla gama das manifestações 

culturais humanas, sem se levar em consideração critérios ligados à etnia, crença 

religiosa, condição financeira, questões sexuais ou políticas, propiciando a qualquer 

usuário amplo acesso aos vários signos preservados em seus acervos, tendo-se em 

vista contribuir para a consolidação e disseminação do conhecimento. (SILVEIRA; 

REIS, 2011, p. 39). 

Através de uma programação cultural desenvolvida nas bibliotecas públicas, pode-se 

concretizar o exercício da sua função cultural. Desse modo a biblioteca pública propicia a seu 

público o contato, a oportunidade de apreciação e participação nas manifestações artísticas e 

culturais que traduzem a história de uma sociedade. 

Nesse sentido é que a UNESCO aponta também como missão da biblioteca pública o 

desenvolvimento de sua função cultural que consiste em: 

a) promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas 

realizações e inovações científicas; 
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b) possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 

espetáculo; 

c) fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural. 

No momento em que a biblioteca pública realiza uma programação cultural por meio 

de diferentes linguagens, voltada para o resgate da cultura local, transforma-se em um espaço 

de debate, preservação das manifestações culturais, possibilitando o acesso e o diálogo do 

público com a sua herança cultural.  

 

2.4.3 Função recreativa ou de lazer 

 

Entende-se por lazer e recreação em uma biblioteca pública, as atividades direcionadas 

para a promoção do livro e da leitura, as atividades de aprendizagem desenvolvidas de forma 

lúdica, com o objetivo de criar o hábito de leitura. Uma leitura descompromissada, de 

entretenimento, que permita ao leitor alcançar um estágio psíquico de relaxamento e prazer, 

estimulando a sua imaginação e criatividade. 

A oferta de lazer ou recreação pela biblioteca pública ao seu público é extremamente 

bem-vinda, principalmente para o público oriundo das classes menos favorecidas, excluídas 

da programação cultural da cidade, em função do baixo poder aquisitivo e, comumente, em 

consequência do alto custo dessa programação. É importante que a biblioteca direcione sua 

programação cultural para essa clientela. 

Vale ressaltar a importância dessa função para o público infantil, já que a biblioteca 

pública deve despertar o interesse, pela leitura desde a mais tenra idade. A biblioteca deve 

reservar um espaço adequado a esse público, contendo livros, brinquedos, jogos, gibis etc., 

condizentes com cada faixa etária, desse grupo de usuários, além de utilizar recursos 

eletrônicos e digitais como: TV, DVD, CD, tablet, e-book, jogos eletrônicos etc., com o 

intuito de estimular o raciocínio, a coordenação motora e, sobretudo, o prazer pela leitura. 

Visando orientar as bibliotecas públicas nesta perspectiva, a UNESCO inclui entre as 

suas missões, o desenvolvimento de ações relacionadas à percepção e ao lazer do público em 

geral, visando: 

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

b) assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; 

c) estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens. 

Essa função é comumente desenvolvida nas bibliotecas públicas, através dos 

empréstimos domiciliares de livros. Mas, desenvolver projetos culturais para incentivar e 



56 

 

fortalecer o hábito de leitura na comunidade cria uma relação entre a biblioteca e a 

comunidade, firmando o papel da biblioteca pública como fomentadora cultural, gerando 

conhecimento e formando cidadãos. 

 

2.4.4 Função informacional 

 

A função informacional surgiu entre o final dos anos de 1960 e no início da década de 

1970, destacando a finalidade da biblioteca pública de oferecer informação de maneira rápida, 

segura e precisa. Segundo Almeida Junior (2003), a função informacional é 

[...] fruto não de um estudo de usuário que tenha detectado a necessidade da 

população por informações para atender e fazer face a problemas cotidianos, mas de 

um interesse da própria biblioteca: lutar por uma fatia maior do orçamento destinado 

aos equipamentos culturais. (ALMEIDA JÚNIOR, 2003, p. 74). 

 

Conforme a afirmação desse autor, a função informacional foi incorporada à missão da 

biblioteca pública em decorrência da necessidade dos espaços culturais dos Estados Unidos se 

configurarem como úteis e necessários para a sociedade, após sofrerem um corte nas verbas 

destinadas a sua manutenção. A partir daí implantaram nas bibliotecas públicas americanas 

um serviço nomeado de Centro Referencial, voltado ao atendimento das necessidades 

informacionais básicas do dia a dia, que apresentam uma linguagem cotidiana, como termos 

novos utilizados pelos bibliotecários “[...] tentando identificar e distinguir seus serviços, suas 

ações e o tipo de informação com o qual trabalhavam. “Informação Utilitária” é um desses 

termos.” (ALMEIDA JUNIOR, 2003, p. 74). 

Informação utilitária ou “informação para o cotidiano” são termos referentes às 

necessidades pessoais e imediatas da comunidade local, por informações não necessariamente 

registradas em livros e documentos, mas que visam satisfazer às necessidades imediatas dos 

usuários para a resolução de um problema premente, como por exemplo: endereços, telefones 

públicos, lista de empregos, concursos, pontos turísticos etc.  

Com essa função informacional a biblioteca pública amplia o seu público, 

contemplando o público semianalfabeto e analfabeto, que estiveram mais à margem das outras 

funções. Essa função amplia os serviços da biblioteca, e o livro deixa de ser a principal fonte 

de informação e sim mais um suporte informacional, assim como a tecnologia. 

De acordo com a UNESCO as missões relacionadas com a função informacional são: 

a) assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade 

local; 

b) apoiar a tradição oral; 
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c) proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e 

grupos de interesse; 

d) facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática. 

As funções sociais da biblioteca pública não podem ser vistas, nem pensadas 

separadamente, já que elas são intimamente interligadas entre si, e não podem ser executadas 

isoladamente, perpassando todas as práticas desenvolvidas nas bibliotecas. A confluência das 

funções sociais apresentadas é a condição necessária para o estabelecimento do caráter 

público da biblioteca.  

Sendo assim, a biblioteca para ser eminentemente pública, tem de oferecer seus 

serviços e produtos para o público em geral, ou seja, analfabeto, semianalfabeto, alfabetizado, 

sem distinção de raça, sexo, religião, faixa etária, condição social e de nacionalidade. 

 No que diz respeito às bibliotecas públicas brasileiras, pode-se inferir que, na prática 

as bibliotecas não desenvolvem plenamente as funções sociais: educativa, cultural, 

recreacional e informacional. O contraste com a realidade é evidenciado na situação atual em 

que as mesmas se encontram. 

 

2.4.5 A realidade das bibliotecas públicas no Brasil 

 

Espera-se que a biblioteca pública como uma instância responsável pela disseminação 

e promoção do livro, da leitura e da cultura, de acordo com as suas funções sociais, esteja 

preparada para atender a diversidade cultural e as demandas informacionais do público que 

atende, propiciando a inclusão social e o desenvolvimento da cidadania, através do acesso e 

uso de um acervo composto por temas ligados às diversas áreas do conhecimento humano, 

bem como, de várias tipologias de recursos informacionais, a fim de atender as exigências da 

sociedade atual, marcada pelas novas TIC. Contudo, esse não é o cenário atual das bibliotecas 

públicas brasileiras. O pensamento de Suaidem (2000, p. 57) ilustra esse fato, destacando que 

A própria denominação “biblioteca pública” pressupõe uma entidade prestando 

serviços a um público em geral, independentemente das condições sociais, 

educacionais e culturais. Nesse aspecto, reside a grande falta da biblioteca pública, 

pois, até hoje, o único segmento da sociedade que é atendido parcialmente, em 

pequena proporção, é o dos estudantes de primeiro e segundo graus. Na batalha que 

trava para responder às inquietações da sociedade sobre o seu papel, a biblioteca 

pública perde cada vez mais prestígio e poder, deixando de ser o grande centro 

disseminador da informação. 

A situação precária das bibliotecas públicas brasileiras pode ser traduzida pela baixa 

frequência do público em geral, inclusive dos estudantes. Atualmente, muitos são os 
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problemas que esses equipamentos culturais enfrentam. A falta de infraestrutura física, a 

defasagem do acervo, falta de equipamentos eletrônicos, recursos multimídias, de acesso à 

internet, bem como, a falta de bibliotecários a frente da instituição, comprometem o seu 

funcionamento, afastando o público, que não se sente atraído, nem bem servido por esses 

equipamentos culturais. 

Conforme Perrotti (2010) há um hiato entre a biblioteca e a sociedade no Brasil que 

reflete a situação atual. De acordo com o autor, são vários os fatores que contribuem para esse 

quadro, destacando-se como os mais pertinentes à temática desta pesquisa, aqueles como: 

a) vários municípios brasileiros não possuem bibliotecas; 

b) vários municípios possuem depósito de livros e não bibliotecas, 

c) muitas bibliotecas possuem acervos, equipamentos, mobiliário defasados ou 

impróprios; 

d) a maioria dos brasileiros, incluindo-se aí os escolarizados e até os universitários, 

não foi formada, para incorporar a biblioteca às suas vivências cotidianas. 

Corroborando com o pensamento de Perrotti (2010), Suaidem (1978, p. 70) também 

elencou alguns fatores que dificultam o desenvolvimento das bibliotecas públicas no país: 

a) falta de conscientização dos governantes municipais quanto à importância da 

biblioteca pública para o desenvolvimento sociocultural da comunidade; 

b) falta de planejamento e colaboração entre as bibliotecas; 

c) carência de recursos financeiros; 

d) carência de recursos humanos; 

e) a  fixação do bibliotecário no interior do país;  

f) falta de boas livrarias nos municípios, dificultando a motivação espontânea da 

população para o hábito de ler, bem como as dificuldades enfrentadas  pelo 

bibliotecário na aquisição do acervo, dado o preço elevado das publicações 

O Governo Federal brasileiro é responsável pelas ações e iniciativas para o 

estabelecimento da biblioteca pública como um equipamento cultural responsável pelo acesso 

e democratização do uso da informação, do livro e da leitura, contemplada nas políticas 

públicas desde o ano de 1937, quando foi criado o Instituto Nacional do Livro (INL). 

(BARBOSA, 2011, p. 40). 

No final do primeiro e no início do segundo mandato do Presidente Luis Inácio Lula 

da Silva, através do MinC, foram instituídas duas grandes intervenções para as políticas 

públicas referente ao livro, leitura e biblioteca no país: a criação do PNLL e do Programa 

Mais Cultura. Em 2006, foi criado o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) que é  
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[...] um conjunto de projetos, programas, atividades e eventos na área do livro, 

leitura, literatura e bibliotecas em desenvolvimento no país, empreendidos pelo 

Estado (em âmbito federal, estadual e municipal) e pela sociedade. A prioridade do 

PNLL é transformar a qualidade da capacidade leitora do Brasil e trazer a leitura 

para o dia-a-dia do brasileiro. (BRASIL, 2012). 

O PNLL é agrupado por quatro eixos temáticos: Democratização do acesso; Fomento 

à leitura e à formação de mediadores; Valorização da leitura e comunicação; 

Desenvolvimento à economia do Livro. Cada eixo possui seis Linhas de Ação. Cabe destacar 

o primeiro e o segundo eixo, em virtude da relação direta com o foco dessa pesquisa. 

O primeiro eixo “Democratização do acesso” é composto de seis linhas de ação, das 

quais destaca-se a “Implantação de novas bibliotecas”, voltada à criação e implantação de 

bibliotecas de acesso público: estaduais, municipais, escolares e comunitárias. Para tanto, o 

governo federal distribui um kit composto por um acervo de aproximadamente dois mil 

volumes, contemplando todas as áreas do conhecimento e os diversos suportes, incluindo 

neste kit mobiliário, equipamentos e computadores conectados a internet. 

 O segundo eixo, “Fomento à leitura e formação de mediadores”, apresenta dentre as 

suas cinco linhas de ação, a “Formação de mediadores de Leitura”, que se caracteriza como 

um programa de capacitação voltado para educadores, bibliotecários e outros mediadores de 

leitura, a fim de formar promotores de leitura capazes de atuar em escolas, bibliotecas e na 

comunidade em geral. 

A segunda intervenção foi lançada pelo MinC em 2007, com a criação do Programa 

Mais Cultura, consequência do primeiro eixo do PNLL “Democratização do acesso”, 

colocando a cultura como uma necessidade básica e de direito de todos os cidadãos 

brasileiros, bem como estabelecendo uma política estratégica para o apoio ao 

desenvolvimento e à redução da pobreza e desigualdade do país. Este Programa apresenta-se 

em três dimensões articuladas entre si: Cultura e Cidadania, Cultura e Cidades e Cultura e 

Economia. 

 Uma das metas do Programa é a de implantar uma biblioteca pública em cada 

município do território brasileiro, em parcerias com as prefeituras municipais. Cada município 

participante recebe um kit com acervo bibliográfico de dois mil volumes, mobiliário, 

equipamentos e computadores conectados a internet. (BRASIL, 2012a). 

 O MinC divulgou em 2010, o 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais, 

pesquisa encomendada à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e realizada em 2009, com o 

objetivo de mapear e levantar as condições de funcionamento das Bibliotecas Públicas 
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Municipais (BPM) existentes em todo o país, através de pesquisa in loco, revelando o perfil 

das BPM dos territórios brasileiros. 

Segundo os dados da pesquisa (BRASIL, 2012b), foram pesquisados todos os “[...] 

5.565 municípios brasileiros. Em 4.905 municípios foram realizadas visitas in loco para a 

investigação sobre a existência e condições de funcionamento de BPM, no período de 

setembro a novembro de 2009 [...]” como resultado, constatou-se que 79% dos municípios 

brasileiros, em 2009, possuíam uma biblioteca pública aberta. A pesquisa revelou as 

características gerais dessas bibliotecas, ressaltando os aspectos negativos e positivos, além do 

perfil dos dirigentes, conforme os dados a seguir: 

a) a região sul tem mais (4,06%) bibliotecas por 100 mil habitantes; 

b) as capitais brasileiras têm índices baixos de biblioteca por 100 mil habitantes, com 

exceção de Curitiba (2,97%); 

c) a maioria dos usuários (65%) usam a BPM para a pesquisa escolar; 

d) a origem da aquisição do acervo da maioria (83%) das bibliotecas é por doação; 

e) a região sudeste lidera a média (421/mês) de empréstimo de livros; 

f) menos de 10% das BPM oferecem serviços para pessoas com deficiência; 

g) apenas 24% das BPM funcionam à noite e 1% aos domingos; 

h) quase metade (45%) das bibliotecas tem acesso a internet; 

i) a maioria (56%) das BPM desenvolve programação cultural; 

j) os dirigentes das BPM, em sua maioria (84%) são mulheres e tem nível superior 

completo. 

Apesar da existência das políticas públicas do MinC, acima citadas, é impossível 

definir hoje, o número exato das BPM no país. A impossibilidade de se estabelecer o número 

exato de municípios sem BPM ocorre em razão de que os municípios abrem, fecham ou 

extinguem essas bibliotecas, de acordo com os interesses e demandas políticas e econômicas 

das prefeituras, sem qualquer tipo de registro ou comunicação junto ao Sistema Estadual de 

Bibliotecas Públicas do Estado, órgão que operacionaliza as ações do Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP), vinculado a Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Por outro 

lado, entre aquelas bibliotecas existentes, não se tem segurança quanto àquelas que se 

encontram em efetivas condições de funcionamento e quais os serviços prestados à 

comunidade, devido à diversidade de 

[...] situação em que ela surge e as suas características são tão disparatadas que o uso 

de um mesmo termo para identificar tantos casos é problemático [...] Identificados 

como bibliotecas públicas estão armários com livros em salas fechadas; salas únicas 
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para depósito e leitura (e trabalhos técnicos); várias salas, espaços para exposições, 

recinto para cinema e teatro, local para audiovisuais; salas com livros em escolas 

públicas; um armário com livros, fechado numa saleta que abriga outras atividades. 

Todas são ‘bibliotecas públicas’. (MILANESI, 1986, p. 95). 

As BPM não possuem estrutura física, acervo, serviços e produtos adequados ao 

cumprimento das missões-chave indicadas no Manifesto da UNESCO. Outro agravante, 

apontado por Suaidem (1978), Almeida Junior (2003) e Milanesi (1986), refere-se a falta de 

bibliotecários e a permanência desse profissional nos municípios. Os baixos salários 

oferecidos pelas prefeituras, bem como as péssimas condições de trabalho, fazem com que a 

maioria dessas bibliotecas não possua o profissional bibliotecário atuando, tendo como seus 

responsáveis pessoas leigas, sem a devida capacidade técnica para exercer o papel de gestor.  

Embora seja esta a situação brasileira, não se pode esquecer ou renegar que as 

bibliotecas públicas têm um papel relevante para a realização da capacidade leitora de uma 

população, não só através da disponibilização e democratização do acesso às fontes de 

informação, mas também, pela função de mediadora da informação e da leitura, para 

favorecer o processo de apropriação da informação. Mesmo no contexto brasileiro a biblioteca 

pública deve ir além da conservação do acervo e difusão da informação, precisando 

transformar-se em um espaço cultural de formação de leitores, desenvolvendo novas 

concepções e práticas de formação cultural, por meio das quais os leitores possam acessar, 

analisar, filtrar, selecionar e se apropriar dos conteúdos informacionais, gerando novos 

conhecimentos, transformando-se em “protagonistas culturais”. A biblioteca pública deverá 

atuar a partir do ponto de vista de um novo conceito, o conceito de “dispositivo” discutido na 

próxima subseção. 

 

2.5 A BIBLIOTECA PÚBLICA ENQUANTO DISPOSITIVO DE MEDIAÇÃO 

 

No contexto contemporâneo da informação e com o advento da TIC, a transmissão e a 

mediação acontecem não só através da forma direta entre sujeitos, interação imediata face a 

face, mas também, por meio de instâncias sociais de natureza dinâmica e diversa, espaços de 

debate, interlocução, interação e intenções que, por meio dos seus elementos (materiais, 

práticas, linguagens, configurações e relações), se articulam significando a realidade, 

conceituados como “dispositivos”.  

A respeito do termo dispositivo, pode-se afirmar que, assim como o termo informação, 

o mesmo possui várias acepções no universo do conhecimento. No Houaiss (2001, p.1057) 

dentre as definições apresentadas, cabe destacar duas: na primeira o significado advém da sua 

origem do campo técnico: “[...] conjunto de componentes físicos ou lógicos que integram ou 
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estão conectados a um computador, e que constituem um ente capaz de transferir, armazenar 

ou processar dados [...]”, e a segunda que apresenta um significado mais amplo, que abrange a 

dimensão técnica e simbólica, adotado no uso e na discussão contemporânea do termo, como 

um “conjunto de ações planejadas e coordenadas, visando a um fim”. 

O filósofo francês Michel Foucault, foi um dos primeiros intelectuais a fazer uso do 

termo no campo das Ciências Sociais. A coletânea Microfísica do Poder traz uma entrevista 

na qual ele aborda o conceito de dispositivo, ressaltando que 

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discurso, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 

elementos [...] entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um 

determinado momento histórico, teve como função principal responder uma 

urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante. 

(FOUCALT, 1979, p. 244). 

Para Foucault (1979) um dispositivo é composto de elementos diferentes e articulados, 

com funções próprias e intencionais, que interagem em função de uma “natureza 

essencialmente estratégica”, através de dois processos: sobredeterminação funcional – há uma 

rearticulação ou reajustamento entre os elementos heterogêneos em decorrência dos 

movimentos de ressonância ou contradições; o outro processo é o preenchimento estratégico 

– é a reutilização, reaproveitamento de um resultado estratégico superado ou negativo de um 

dispositivo. Para o autor, dispositivo é uma instância de controle e poder. 

Deleuze (1996) fez uma leitura do conceito de dispositivo de Foucault, que traz uma 

visão multidimensional, a partir de três instâncias que se entrelaçam, se combinam 

estrategicamente: a primeira é a produção do saber que constitui uma rede de discurso; a 

segunda é o poder que prescreve as relações e disposições entre os diferentes elementos que o 

constituem; a terceira e a última instância é a subjetivação, referente à produção de sujeitos. 

Conforme o autor o dispositivo na visão de Foucault comporta linhas de visibilidade, 

enunciação, força e ruptura, que se juntam perpassando o indivíduo e a sociedade, em um 

emaranhado que se modifica e modifica o próprio dispositivo, daí seu caráter transitório, em 

permanente processo de atualização. 

Numa perspectiva do processo de comunicação e interação social emergem outros 

conceitos de dispositivos que se complementam, e outros que deles se desdobram sob o foco 

da mediação, como os conceitos de dispositivo tecno-semiopragmático (DTSP), dispositivo 
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de apropriação cultural (DAC) e a ordem informacional dialógica necessárias aos dispositivos 

de apropriação cultural. 

2.5.1 Dispositivo tecno-semiopragmático (DTSP) 

 

No conceito de Peraya (2002), o termo é discutido sob o ponto de vista da 

Comunicação, destacando, assim como Foucault, a forma multidimensional, na perspectiva de 

interação entre os três universos que se complementam: sociedade – sistema de relações e 

interações sociais, levando em conta a historicidade dos sujeitos que compõe o processo de 

comunicação: emissor e destinatário; técnico-tecnológico – (hardware e software), operações 

e suportes físicos tecnológicos como máquinas, instrumentos e equipamentos que são 

utilizados nos processos de comunicação que produzem sentido e significado as mensagens, 

dando-lhes forma e estrutura; linguagem – sistema de representações, língua natural, 

linguagens visuais, audiovisuais, textos-visuais, códigos, sinais e símbolos, utilizados em um 

discurso a partir do seu contexto. Logo, um dispositivo, 

Consiste em uma organização de meios a serviço de uma estratégia, de uma ação 

voltada a uma finalidade, planejada em vista da obtenção de um resultado [...] um 

dispositivo é uma instância, um local social de interação e de cooperação com suas 

intenções, seu funcionamento material e simbólico, enfim, seus modos de interação 

próprios. (PERAYA, 2002, p. 29). 

Considerando a importância do componente das TIC, das mídias mais antigas como o 

papiro até a mais contemporânea como o DVD, e-book etc., enquanto dispositivos, Peraya 

(2002) desdobra o conceito de dispositivo em: dispositivo tecno-semiopragmático (DTSP) e o 

define como: 

[...] um conjunto de interações promovidas por toda mídia, toda máquina de 

comunicar, toda tecnologia da informação e da comunicação (TIC) entre os 

universos técnico, semiótico e ainda social ou relacional. As TIC constituem, de 

fato, a fronteira desses três universos. (PERAYA, 2002, p. 29-30). 

A fim de expandir a compreensão acerca do dispositivo, esse autor apresenta, de forma 

sucinta, uma análise dos diferentes aspectos que compõem um DTSP, representados no 

Quadro 2. 

 

 

 



64 

 

Quadro 2 - Os diferentes aspectos de um dispositivo DTSP 

 Contexto e práticas de 

produção 

Prática de produção individual e coletiva, institucional ou privada, 

intenção, objetivo da comunicação, concepção das tecnologias e de seu 

papel, discurso técnico dominante, operações técnicas e habilidade, etc. 

 Canal Vetor físico e/ou técnico de transmissão e de difusão: condução aérea, 

ondas hertzianas, cabo, etc., assim como os dispositivos anexos de 

codificação/decodificação. 

 Suporte de 

armazenamento 

Suporte material ou lógico que permite conservar a informação: fita 

magnética, disco óptico, disquete, disco rígido, etc. 

 Dispositivo técnico de 

restituição 

Suporte material a partir do qual é possível tomar conhecimento da 

representação: suporte-papel, tela de projeção, telas de computador, alto-

falante, etc. Trata-se de objetos técnicos que permitem a estrita restituição, 

a função display e, portanto, as operações de visualização e de audição da 

mensagem por seu destinatário. 

 Modalidade de 

comunicação 

As formas e os graus de interatividade: 

- A comunicação pode ser uni, bi ou multidirecional, pode-se desenrolar 

em tempo real ou em tempo diferido, etc.; 

- Os diferentes atributos, tais como a simultaneidade de presença, o grau de 

visibilidade e de audição dos parceiros, o grau de diafonia, a sincronia 

das mensagens recebidas e emitidas, etc. 

 Tipo de representação e 

sistema semiótico 

Forma de representação, de “linguagem” (quer se trate de signos 

arbitrários, linguagem verbal, linguagem de fórmulas matemáticas ou de 

diferentes signos analógicos, fundados em uma relação de semelhança, 

fotografia, gráfico, esquema, etc.). 

 Gênero de textos e tipo 

de discurso 

Organização particular do sistema de representação – da linguagem – 

determinada pelo uso social e pelos usuários e caracterizada por temáticas, 

estruturas formais e dispositivos relacionais particulares. Fala-se sempre 

em gênero de textos e tipos de discurso. 

 Contexto e práticas de 

recepção 

Lugar de interação social, contexto material, humano, institucional e 

sociocultural (enciclopédias de interpretação), práticas cotidianas, etc. 

    Fonte: PERAYA, 2002, p. 33. 

 

Correlacionando o DTSP aos aspectos de uma biblioteca pública entende-se que: 

contexto e práticas de produção e recepção do dispositivo se referem à produção individual 

(normas, regulamentos etc.) e coletiva da biblioteca, a interação biblioteca – usuário – 

biblioteca, aos aspectos físicos, as configurações, os recursos humanos, as atividades culturais 

e as práticas cotidianas etc.; o canal, o suporte e a técnica são relativos às formas e os 

materiais utilizados para difusão, conservação, transmissão e representação das informações 

(livro, Web, CD, DVD, papel, TV etc.); as modalidades de comunicação equivalem ao diálogo 

e a interação das bibliotecas, com o seu público, no contexto no qual está inserido, de forma 

uni, bi, multidirecional, sincrônica e/ou assincrônica, como por exemplo, utilização das redes 

sociais; os sistemas de representação semiótica, os gêneros de textos e tipos de discurso, os 

recursos de linguagens utilizados para tratamento e a representação da informação, como 

exemplo, as linguagens documentárias, linguagem verbal, utilização de recursos gráficos etc., 

com a finalidade de representar o conhecimento e a interação estabelecida entre o usuário e o 

dispositivo. 
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Há uma nova realidade no acesso e na transmissão da informação, proporcionada pelas 

TIC. A comunicação é midiatizada, que segundo Peraya (2002) é a comunicação que faz uso 

de artefatos tecnológicos, é o uso das tecnologias para a mediação, produção, recepção, uso e 

circulação da informação, transpondo barreiras de tempo e espaço, proporcionando novas 

interações e realidades culturais.  

Em concordância com o conceito de DTSP de Peraya (2002), Perrotti e Pierruccini 

(2007) afirmam que os dispositivos vão além de uma instância de mediação, possuindo 

intencionalidade e caracterizando como elementos híbridos e ambivalentes, que intervêm na 

realidade na qual estão inseridos e dependem cada vez mais dos artefatos tecnológicos, tão 

destacados na sociedade do conhecimento. Nessa perspectiva, Perrotti e Verdini (2008) 

formularam o conceito de dispositivo de apropriação cultural. 

 

2.5.2 Dispositivo de apropriação cultural (DAC) 

 

Pensando nesse novo cenário das TIC, Perrotti e Pierruccini (2007) discorrem sobre o 

imprescindível processo de mudanças para lidar com os novos fazeres e saberes 

informacionais
12

, em decorrência da explosão informacional. As TIC aumentaram 

significativamente o volume de informação, facilitaram a produção, acesso, circulação e uso 

da informação, porém não asseguram, necessariamente, o entendimento e a apropriação. Daí, 

a urgência de se readequar as condições de formar e informar-se, readequar os novos saberes 

e fazeres informacionais da atualidade, que exigem mudanças individuais e sociais, 

envolvendo as instituições, os próprios dispositivos, que carecem de redimensionamento a fim 

de atenderem às novas demandas da aprendizagem, do conhecimento, considerando os 

contextos histórico-culturais.  

O dispositivo define-se no quadro dos papéis atribuídos à informação e a 

comunicação na sociedade. Pode tanto ser compreendido e reduzido a simples 

ferramenta, “recurso”, “instrumento”, como tomado em sua complexidade como um 

dos elementos constitutivos dos processos discursivos. Neste sentido é tomado em 

suas dimensões materiais e simbólicas. Por isso, é tomado como discurso. Eles 

atuam, falam, significam. (PERROTTI, 2010). 

No decorrer da história, os diversos tipos de dispositivos foram compreendidos e 

tratados sob a perspectiva dos paradigmas vigentes em cada tempo histórico. Entre eles, 

observam-se paradigmas que demonstram como as instituições cuidavam da memória coletiva 

                                                           
12 Saberes informacionais entendido aqui como: “Conjunto complexo de habilidades, competências e atitudes 

face à informação e que são indispensáveis à sobrevivência individual e coletiva nas sociedades da informação”. 

(PIERRUCCINI, 2012).  
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e das informações. Durante a época medieval, o paradigma reinante era o conservacionismo 

cultural, dando origem a instituições voltadas para guarda, conservação e preservação da 

cultura e memória. Já nos tempos modernos, os Iluministas promoveram um novo paradigma, 

priorizando o processo de promoção e difusão cultural, conforme os estudos de Perrotti e 

Pierruccini (2007). 

Traçando um paralelo com as bibliotecas públicas, Perrotti (2010a) apresenta três 

paradigmas culturais, que representam a evolução e o desenvolvimento das bibliotecas 

públicas enquanto dispositivo de significado e sentidos: 

a) paradigma da conservação cultural (patrimonialista, em vista da cristalização); 

b) paradigma da difusão cultural (distributivista, em vista da regulação); 

c) paradigma da apropriação cultural (interacionista em vista da protagonização). 

Para esse autor, os três paradigmas culturais referidos acima geraram três concepções 

de biblioteca: biblioteca de conservação, biblioteca de difusão e biblioteca de apropriação. 

Essas bibliotecas, enquanto dispositivos, são híbridas e se misturam; uma não anula a outra. 

Uma biblioteca de apropriação cultural mantém elementos de uma biblioteca de conservação 

e difusão, apenas há uma evolução, readequação e atualização das práticas, que Foucault 

(1979) chamou de preenchimento estratégico. Conforme Perrotti: 

a) biblioteca de conservação – [é aquela] centrada no acervo (patrimônio), não tem como objetivo a 

circulação social da informação e da cultura. Seu objetivo é a preservação dos repertórios 

consagrados pela tradição por meio da conservação física e controle dos bens culturais; 

b) biblioteca de difusão – desloca sua atenção para a circulação da informação. Tem como objetivo a 

assimilação dos seus repertórios pelo público. Continua centrada no acervo, mas não enquanto 

materialidade, mas conjunto de significados (conhecimento) a serem difundidos e assimilados por 

aqueles que os desconhecem; 

c) biblioteca de apropriação cultural – [...] ao proporcionar experiências culturais significativas, não 

apenas orienta, mas educa para informação. Por isso, realiza permanentemente projetos de 

infoeducação, isto é, programas educativos incluídos no seu projeto cultural, em seus planos de 

trabalho, visando à apropriação de saberes informacionais (habilidades, competências, atitudes), 

inerentes e compatíveis com os processos de apropriação de conhecimento e cultura. (PERROTTI, 

2010a). 

As bibliotecas na Idade Média tinham como principal função reunir e conservar o 

acervo, a memória histórica e cultural. Era um espaço sagrado, haja vista, as bibliotecas 

religiosas, relatadas em O nome da Rosa, de Umberto Eco. Com a chegada da Idade Moderna, 

as bibliotecas deixaram de se caracterizar como meros depósitos de livros, transformando-se 

em espaços de difusão e disseminação da informação, visando à assimilação do 

conhecimento. Atualmente, com as TIC, com o excesso de informações produzidas e 

circuladas em diferentes suportes, e com a facilidade e a democratização do acesso que, por si 
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só não garantem a apropriação dos seus conteúdos, é necessário rever as práticas, 

configurações, as dinâmicas das bibliotecas, para que possam mediar o acesso, uso e 

significado dos conteúdos informacionais por parte dos usuários, assegurando o processo de 

interação e diálogo com os sujeitos, visando facilitar o processo de apropriação da 

informação. 

Nessa perspectiva, Perrotti e Verdini (2008) desenvolveram o conceito de dispositivos 

de apropriação cultural (DAC)
13

, por entenderem a necessidade de elaborar uma definição que 

melhor atendesse a vinculação dos dispositivos de informação e cultura ao processo de 

apropriação simbólica. Criaram também os tipos de DAC: Estações Culturais e Estações do 

Conhecimento, ambos com os mesmos objetivos gerais: apropriação simbólica e 

protagonismo cultural. Portanto, a designação de DAC é apresentada nessa dissertação através 

do conceito de Estação do Conhecimento, por entender a sua extensão e adequação ao que se 

propôs nesta pesquisa, para o universo das bibliotecas públicas municipais. Logo, 

Estação do Conhecimento é um conceito orientador à constituição de ambientes 

especialmente preparados para a apropriação sistemática de saberes e fazeres 

informacionais, indispensáveis aos processos de construção de conhecimento e 

cultura na contemporaneidade. Por meio de vivências culturais múltiplas – da 

oralidade às redes digitais –, de ações educativas e culturais implicando diferentes 

recursos comunicacionais de nossa época, as Estações do Conhecimento constituem-

se em espaço de aprendizagem e conhecimento, de criação de condições e saberes 

indispensáveis ao protagonismo cultural, num mundo onde o consumo, em todas as 

suas dimensões e não apenas de cultura e conhecimento é superestimado, em 

detrimento dos processos de criação e invenção. Nesse sentido, a Estação do 

Conhecimento é um conceito que integra num mesmo e dinâmico objeto os campos 

da Educação e da Cultura, articulando bens e processos simbólicos de diferentes 

espécies e naturezas a experiências educacionais demandas não só, mas 

especialmente e com urgência na era da informação. (PERROTTI; VERDINI, 2008, 

p. 36). 

Os dispositivos de apropriação cultural possuem concepções e práticas próprias a fim 

de atender a sua finalidade. Para uma biblioteca pública ser considerada um dispositivo de 

apropriação cultural, que em decorrência da contemporaneidade implica em novas 

aprendizagens, terá que redefinir seu papel na comunidade, respeitando o seu contexto 

histórico, social e cultural, desenvolver novos fazeres e saberes, formar novos mediadores 

culturais, pautada na interlocução e no diálogo com os sujeitos. Para tanto, Perrotti (2010a) 

elenca as dez condições para uma biblioteca ser considerada uma biblioteca de apropriação 

cultural, explicitadas no Quadro 3. 

 

                                                           
13

A elaboração dos conceitos DAC, Estações Culturais e do Conhecimento, é o resultado de pesquisas 

coordenadas pelo Profº Edmir Perrotti, na Escola de Comunicação e Artes da USP, com o intuito de estudar os 

processos socioculturais de apropriação da informação e da cultura. (PERROTTI; VERDINI, 2008). 
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Quadro 3 – Condições da biblioteca de apropriação cultural 

1º ACOLHIMENTO – A biblioteca é um espaço educativo e cultural que acolhe e reconhece as 

comunidades e seus membros em suas diferenças e singularidades. 

2º PROJEÇÃO – A biblioteca projeta as comunidades rumo ao conhecimento, estimulando-as a entrarem em 

contato e a participarem de diferentes redes e instituições culturais. 

3º COOPERAÇÃO – A biblioteca é local de parcerias e trocas, atuando como elemento integrado e 

integrador da comunidade por grupos culturais diversos. 

4º SINERGIA – A biblioteca é um espaço de articulação de saberes de diferentes naturezas, superando com 

isso dicotomias que congelem o conhecimento e a cultura. Ao promover conexões entre experiências e 

repertórios múltiplos, permite que estes se expandam e frutifiquem, num movimento criativo e criador, de 

direções e dimensões inesperadas. 

5º POLÍTICAS PÚBLICAS – O avanço das bibliotecas depende, em todos os seus aspectos, de políticas 

públicas de cultura e educação, comprometidas com a construção de sujeitos autônomos e o protagonismo 

cultural. 

6º MEMÓRIA COLETIVA – A biblioteca constitui e disponibiliza acervos diversificados. Nela estão 

presentes tanto documentos que remetem à cultura universal quanto à local, num diálogo permanente e 

fecundo entre o próximo e o distante, o circundante e o longínquo, a comunidade restrita e a humanidade em 

seu todo.  

7º DIALOGIA – Local de interlocuções e de trocas simbólicas, a biblioteca abriga diálogos e saberes 

múltiplos, na busca permanente da verdade, beleza e encontro com o outro. 

8º SABER REDESENHAR-SE – A biblioteca de apropriação permite a redefinição das práticas culturais, 

apresentando-se como instância de reconstrução profissional. Na confluência entre informação e sociedade, 

um novo perfil de mediador cultural se desenha, num mundo em mutação acelerada. 

9º ESTAÇÃO CULTURAL – A biblioteca é plataforma de chegadas e partidas rumo a viagens excepcionais 

nas malhas do conhecimento e da cultura. Nela, os saberes estão em constante rotação e reelaboração, vivos e 

abertos a destinos surpreendentes, a inquietações que se renovam sem cessar. 

10º INFOEDUCAÇÃO
14

 – A biblioteca de apropriação ao proporcionar experiências culturais significativas, 

não apenas orienta, mas educa para a informação. Por isso, realiza permanentemente projetos de 

infoeducação, isto é, programas educativos incluídos no seu projeto cultural, em seus planos de trabalho, 

visando à apropriação de saberes informacionais (habilidades, competências, atitudes), inerentes e 

compatíveis com os processos de apropriação de conhecimento e cultura. 

Fonte: Adaptado de PERROTTI, 2010a. 

 

A biblioteca de apropriação cultural surgirá na medida em que os poderes públicos 

reconheçam e efetivem a biblioteca pública enquanto um dispositivo cultural e educativo, 

agente de integração na comunidade, que acolhe seu público independente de raça, sexo, 

religião, faixa etária e condição social, desenvolvendo parcerias e trocas, por meio do 

compartilhamento das práticas de gestão, culturais e educativas por ela desenvolvidas, 

estreitando as relações e se aproximando do seu público. A biblioteca de apropriação cultural 

é o espaço da memória do município, que atua em um processo dialógico permanente, de 

conexões e interlocuções com os atores sociais, diversificando e expandindo seu repertório 

informacional. Os elementos, as práticas e configurações da biblioteca de apropriação 

cultural, ou do dispositivo de apropriação cultural, estabelecem uma ordem própria, um 

significado, ou seja, a ordem informacional dialógica discutida na próxima subseção. 

 

                                                           
14

O termo foi criado no ano 2000 pelo Profº Edmir Perrotti para nomear o 1º Colóquio Brasil-França de 

Infoeducação, realizado na Escola de Comunicação e Artes (ECA)/Universidade de São Paulo (USP), abordando 

as relações entre informação e educação na contemporaneidade. (PERROTTI, 2010b). 
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2.5.3 A ordem informacional dialógica
15

 

 

Os dispositivos, na origem do termo, trazem intrinsecamente a ideia de ordem, arranjo, 

disposição de objetos materiais e imateriais. Os dispositivos de apropriação cultural têm uma 

ordem própria que significam e dão sentido a realidade, utilizando elementos portadores de 

sentidos, como os tecnológicos, semiológicos e relacionais (PERAYA, 2002), a partir de suas 

configurações e práticas, tendo um fim específico: dialogar, significar, intervir na relação 

entre os sujeitos e o conhecimento. 

[...] os dispositivos, como próprio nome diz, dispõem, isto é, ordenam, organizam, 

prescrevem. De tal modo que podemos falar na existência de uma ordem 

informacional cuja natureza é semiológica. Assim, os dispositivos, não apenas 

disponibilizam a informação, mas dizem, contam, narram – produzem significados. 

A ordem informacional aí apresentada é tanto materialidade, como signo, 

linguagem, discurso [...] Face a isso, mostra-se necessário romper essa ordem 

discursiva monológica, instituindo, nos termos propostos por Bahktin, a dialogia, 

como critério organizador da ordem informacional dos dispositivos 

[...](PIERRUCCINI, 2007, p. 6, grifo da autora). 

As configurações e os elementos definidos para caracterizar um dispositivo de 

apropriação cultural, baseiam-se na natureza e na experiência de implantação do dispositivo, 

no qual se busca criar um ambiente baseado na tríade: tecno-tecnológico, simbólico, social e 

relacional. As configurações, as práticas e relações são envolvidas em um processo dialógico 

que faz uso da linguagem não só para representação, mas para produção de sentidos e 

significados por meio da afetividade, cognição e a comunicação entre os sujeitos, construindo, 

dessa forma, a vida social. Numa visão bakhtiniana “[...] compreendemos as palavras e 

somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à 

vida.” (BAKHTIN, 2006, p. 96). Sendo assim, as bibliotecas enquanto um DAC,  

[...] utilizam de meios técnicos, linguagens e formas de interação intencionais, ao 

visarem à relação entre sujeitos e realidade, não são meros suportes de informação. 

Ao contrário, sua configuração física, seus recursos, formas e práticas transformam 

seu discurso, sua estrutura e os modos de interação entre os sujeitos que lá atuam em 

ordem. Os dispositivos, enfim, não apenas expressam como também definem, por 

meio dos discursos implícitos em sua configuração, modos de relação entre os 

sujeitos e o universo simbólico (documentos, registros, informações, conhecimento) 

que guardam. (PIERRUCCINI, 2007, p.5, grifo da autora). 

Pierruccini (2007) definiu as categorias desse dispositivo, envolvendo aspectos 

representados sucintamente no Quadro 4. 

                                                           
15

O conceito é resultado de uma pesquisa colaborativa da ECA/USP, com o intuito de implantar a Biblioteca 

Escolar Interativa Colégio Termomecânica (BECT) em São Bernardo do Campo/SP, a fim de estudar a busca da 

informação em um dispositivo informacional, que corresponde à tese defendida pela autora em 2004, na 

ECA/USP. (PIERRUCCINI, 2007). 
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Quadro 4 – Categorias constitutivas de um dispositivo informacional dialógico 

 Fonte: Adaptado de PIERRUCCINI, 2007. 

 

Para Pierruccini (2007), a categoria espaço informacional reflete a importância das 

bibliotecas através da configuração de um espaço, confortável, que permita o usuário sentir 

prazer em frequentá-lo, por meio da estética distribuída nas formas, linhas e volumes dos 

objetos e do mobiliário adequado e atraente; o conforto, ressaltando os aspectos da 

claridade/luminosidade, temperatura/ventilação; o layout da biblioteca com a distribuição dos 

setores específicos ordenando o espaço informacion 

al, conforme suas funções permitindo uma proximidade e o dialogo entre eles; o livre 

acesso ao acervo proporciona um “passeio” do usuário às estantes, ampliando e instigando o 

leque de opções informacionais. 

O espaço informacional vai além do conceito de ambiente. O conceito utilizado nessa 

pesquisa é o de ambiência conforme o pensamento de Belintane (2002, p. 185) é “[...] um 

meio físico, mas, ao mesmo tempo, estético e psicológico planejado para interações 

humanas.” É um conceito amplo que envolve aspectos do espaço físico (arranjo espacial, 

CATEGORIAS DEFINIÇÕES 

Espaço informacional O espaço informacional dialógico resulta das relações entre diferentes elementos 

do ambiente. Atuando no processo informacional por meio do jogo entre a 

percepção, processamento e reelaboração de informações, estimulando o gosto de 

ficar na biblioteca, a categoria inclui: estética, conforto, setorização e 

contigüidade informacional, dimensão/formato/localização, livre acesso e 

multiplicidade de usos do espaço. 

Repertório informacional A categoria repertório informacional refere-se ao acervo diversificado em 

conteúdos, natureza de informações (universal e local), linguagens e suportes, e 

que tem em vista atender às necessidades informativa, formativa e cultural dos 

alunos. 

Linguagem informacional A categoria linguagem informacional merece especial destaque neste trabalho, 

em razão, sobretudo, de tratar-se de pesquisa ligada à área da Ciência da 

Informação. Reunindo um conjunto de linguagens e recursos de indexação, 

armazenamento e recuperação de documentos e informações, a linguagem 

informacional contempla, na ordem dialógica do dispositivo, elementos referentes 

à Linguagem Documentária modular, Produtos Documentários e Linguagens 

não-documentárias. 

As práticas informacionais Nesta categoria incluem-se as práticas de gestão, práticas pedagógicas e culturais, 

práticas culturais em horário livre. As práticas informacionais são objeto de 

programação no dispositivo informacional dialógico e têm em vista colocar 

alunos e professores em situação face à complexidade e dos processos de 

apropriação simbólica. 

Os mediadores 

 

 

 

 

Constitui categoria essencial, que atua na relação entre dispositivo informacional 

dialógico e os alunos [...] comportamentos e atitudes mostraram-se fundamentais 

à atuação: afetividade, sensibilidade, flexibilidade, disponibilidade, interesse, 

organização, domínio dos repertórios, domínio de tecnologias e demais 

recursos informacionais. 

Formação 

 

Cursos básicos, complementares e acompanhamento constituem a categoria da 

formação na ordem dialógica. 
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iluminação, ventilação etc.) que propiciam conforto e bem estar aos usuários, bem como, 

fatores não físicos como o estético e o psicológico da ambiência que provocam reações e 

sensações. Outo ponto a ser ressaltado da amplitude desse conceito é a extensão para o 

ambiente virtual, o ciberespaço, no qual as bibliotecas podem e devem atuar através de blogs, 

sites etc., extrapolando o espaço físico se tornando um dispositivo “inclusivo” e “itinerante”. 

(ALMEIDA JUNIOR, 2012). 

 A biblioteca pública, por ser um espaço de inclusão, tem um repertório informacional 

formado de um acervo diversificado, contemplando todas as áreas do conhecimento, 

linguagens e gêneros, diferentes suportes e recursos, priorizando a memória local tanto quanto 

a global. 

 A linguagem informacional é a materialidade do discurso, é forma de comunicação 

com os usuários, utilizando a linguagem documentária para organizar e representar o 

conhecimento tanto global quanto local; a linguagem documentária modular adapta-se a 

realidade da biblioteca e do seu público, aproximando o usuário do acervo por meio da 

facilitação do manuseio; os produtos documentários criados para a comunicação do acervo 

com o público são os destaques da coleção, a sinalização do acervo e da biblioteca como um 

todo, base de dados, murais, painéis etc.; linguagens não documentárias ou linguagens 

naturais são as que possibilitam as mediações interpessoais produzidas pelos discursos, 

atitudes e procedimentos dos mediadores. 

As práticas informacionais são formadas pelas práticas de gestão que administram a 

biblioteca, referentes à manutenção e ao planejamento, e pelas práticas pedagógicas e 

culturais que são voltadas à mediação para acesso, uso e apropriação da informação, além das 

atividades voltadas à educação do usuário e outras realizadas para a promoção de ações 

culturais.  

Os mediadores tratam do desempenho das pessoas envolvidas na relação interativa 

com os usuários, considerando a habilidade, competência e atitude frente aos novos fazeres e 

saberes informacionais, além de considerar o comportamento e as condutas afetivas 

demonstradas por essa categoria na relação dialógica entre os sujeitos e a realidade. Vale 

ressaltar a importância dessa categoria, reportando-se ao pensamento de Vygotsky (2007), 

quando ele enfatiza a necessidade da mediação para o processo de aprendizagem, o que torna 

o papel dos mediadores essencial na ordem informacional dialógica. 

Por fim, a formação corresponde a Infoeducação (PERROTTI, 2010a), são programas 

educativos para o uso do dispositivo e da apropriação da informação, realizados tanto para os 

funcionários quanto para os usuários. 
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O ponto de partida para o entendimento da biblioteca pública na qualidade de um 

dispositivo nessa pesquisa, é baseado fundamentalmente no conceito de DTSP de Peraya 

(2002), englobando os aspectos apresentados no Quadro 2, por entender que o conceito 

consegue abarcar a totalidade e a complexidade de uma biblioteca pública. A fim de ampliar 

os aspectos do DTSP, elaboramos o Quadro 5, incorporando as dez condições necessárias 

para uma biblioteca de apropriação cultural, ou seja, um DAC defendida por Perrotti (2010a) 

conforme Quadro 3, e as configurações e práticas elencadas por Pierruccini (2007) para 

estabelecer a ordem informacional dialógica dos dispositivos informacionais exposta no 

Quadro 4, tendo em vista suas similitudes, e complementaridade necessária para descrever um  

dispositivo informacional. 
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Quadro 5 – Aspectos do DTSP, DAC e a ordem informacional dialógica 

Fonte: Adaptado de PERAYA, 2002, PERROTTI, 2010a, PIERRUCCINI, 2007. 

 

A intenção do Quadro 5, não é a de delimitar os aspectos de um dispositivo 

informacional, muito menos dar por estabelecida a relação das dez condições de uma 

biblioteca de apropriação e a ordem informacional dialógica nas três categorias constitutivas 

do universo do DTSP. A proposta é a de identificar a convergência dos elementos 

apresentados por Peraya, Perrotti e Pierruccini com a tríade: sociedade, linguagem e 

tecnologia que permeiam a existência e o fazer de um dispositivo de mediação cultural como 

a biblioteca. 

Decorrente de uma estreita relação e uma linha tênue que separa os universos 

Pragmático e Semiótico, além do entrelaçamento que o universo Técnico-tecnológico 

estabelece entre os demais, a relação das categorias apresentadas pelos três autores Peraya, 

Perrotti e Pierruccini, foi predominantemente baseada nas suas funcionalidades – em termos 

UNIVERSO 

DO DTSP 

AUTORES                                   DESCRIÇÃO 

P
R

A
G

M
Á

T
IC

O
 

Peraya Contextos e práticas de produção e recepção; gêneros de textos e tipo de 

discurso. 

 

Perrotti Acolhimento; projeção; cooperação; políticas públicas; saber 

redesenhar-se; infoeducação. 

Pierruccini Práticas informacionais. 

 

 

S
E

M
IÓ

T
IC

O
 

Peraya Tipo de representação e sistema semiótico; modalidades de 

comunicação. 

Perrotti Dialogia; memória coletiva; estação cultural; sinergia. 

 

 

Pierruccini Linguagem informacional; espaço informacional; mediadores; 

formação. 

 

T
E

C
N

O
-T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
 Peraya Canal; suporte de armazenamento; dispositivo técnico de restituição. 

 

 

Perrotti Perrotti não apresenta diretamente aspectos técnicos e tecnológicos, 

ficando subentendido que estes estão presentes no desenvolvimento de 

alguma de suas categorias como no estímulo à participação em redes, na 

disponibilização de acervos diversificados, no diálogo permanente entre 

o distante e o próximo, como também a infoeducação. 

Pierruccini Repertório informacional 
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de dispositivo de informação – uma vez que, a depender da perspectiva que se analisa, 

algumas categorias podem ser mais ou menos diretamente enquadradas nos três universos. O 

acolhimento, projeção, cooperação, políticas públicas, o saber redesenhar-se, a infoeducação, 

bem como, as práticas informacionais, representam o mundo pragmático do dispositivo 

informacional, correspondendo ao conjunto dos elementos práticos que definem o discurso da 

biblioteca, por meio das produções, relações, configurações do espaço social como um espaço 

de interações com os usuários. 

Em relação ao universo semiótico a dialogia, a memória coletiva, estação cultural, os 

mediadores, a formação, linguagem informacional e o espaço físico, são os símbolos, os 

signos, os recursos de linguagens verbais e não verbais utilizados para tratamento e a 

representação da informação, com a finalidade de significar, representar o conhecimento e a 

interação usuário e o dispositivo. 

Compartilhando com o pensamento de Peraya (2002), a tecnologia não é o foco 

principal dos dispositivos, como percebe-se pela distribuição das categorias no Quadro 5. A 

biblioteca enquanto o universo tecno-tecnológico, integra as técnicas e suportes tecnológicos 

voltados ao processamento, representação, organização e mediação da informação, a partir da 

conservação, disseminação e uso do repertório informacional, também influenciando a 

sinergia gerada nas relações e práticas, cuja mediação se apoia no universo tecno-tecnológico. 

Diante do exposto, o conceito de dispositivo é norteador nesse trabalho, uma vez que 

enquadra a realidade das bibliotecas enquanto instâncias de mediação para a apropriação da 

informação, segundo uma ordem estruturada, configurações e práticas eficazes, portanto, se 

caracterizando como DTSP, e que assim produzem seu discurso nas relações que estabelecem 

com a sociedade. 

A ordem informacional dialógica, defendida por Pierruccini (2007), foi tomada como 

referência na pesquisa empírica, com o propósito de investigar se as BPM do Estado da Bahia, 

e no contato entre pesquisadora e pesquisa com essas BPM, promove alguma sensibilização 

quanto à importância da ordem informacional discursiva e semiológica, necessária frente à 

problemática informacional da atualidade, caracterizada pela demanda de facilidade de acesso 

num contexto de excesso da produção e circulação da informação.  

É premente a ressignificação das bibliotecas públicas, visando às questões de ordem 

relacional, social e práticas aqui apresentadas, e o estabelecimento enquanto uma instância de 

mediação e dispositivo de apropriação cultural. 
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3 METODOLOGIA 

 

Durante o processo da construção do saber, a metodologia assume um papel 

fundamental para o norteamento da pesquisa científica. Sem o rigor do “método” não 

obteremos o resultado esperado. A importância da elaboração e implementação de uma 

metodologia, está estritamente ligada a um bom êxito dos resultados. A metodologia científica 

nos permite estruturar e sistematizar as etapas e ações de acordo com o problema a ser 

investigado. 

O problema investigado nesta pesquisa partiu da necessidade de saber se as BPM do 

Estado da Bahia atuam no paradigma da biblioteca de apropriação cultural, realizando ações 

mediadoras com vista à apropriação da informação. 

A partir da formulação do problema, a pesquisa teve como objetivo geral, identificar 

se as BPM do Estado da Bahia atuam como dispositivo de apropriação cultural, com ênfase ao 

processo de apropriação da informação. E para alcançar esse objetivo, estrategicamente 

definiu-se os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as configurações das BPM; 

b) verificar se as práticas culturais das BPM favorecem ao processo de apropriação 

da informação; 

c) reconhecer e analisar as práticas de mediações interpessoais das BPM. 

Com o intuito de atingir tais objetivos, elaborou-se o delineamento do estudo com a 

apresentação do método e das técnicas utilizadas para a coleta de dados da pesquisa empírica, 

a delimitação do universo da pesquisa, bem como, os critérios de seleção da amostra e os 

procedimentos de coleta e tratamento dos dados. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa para elaboração desta dissertação se caracterizou como um estudo 

descritivo, realizado a partir da adoção do método de múltiplos casos. O estudo de múltiplos 

casos ou multicasos possibilitou esclarecer, aprofundar, destacar as particularidades da 

investigação em mais de uma BPM, a partir de uma amostra, sem necessariamente se 

estabelecer um quadro comparativo entre elas. Conforme ressalta Triviños (2009, p. 136), 

nesses tipo de estudo não há “[...] necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa, 

o pesquisador pode ter a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos, organizações etc.” 

Para a realização da coleta dos dados foram adotadas as técnicas de realização 

entrevistas semi-estruturadas, junto aos bibliotecários das BPM, com o objetivo de obter as 
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informações necessárias à investigação. Para tanto foi elaborado um roteiro a partir do qual se 

buscou obter informações sobre “fatos”, percepções e comportamentos dos profissionais. 

(APÊNDICE A). Outra técnica adotada foi a de a aplicação de questionário junto aos usuários 

dessas BPM. Para isso foi elaborado um questionário com o intuito de conhecer e examinar as 

atitudes comportamentais dos mesmos; a fim de identificar as percepções desses em relação 

às práticas e configurações das BPM. (APÊNDICE B). Além disso, utilizou-se a técnica da 

observação sistemática direta, com o registro das percepções da pesquisadora em um 

Formulário para observação direta. (APÊNDICE C). 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O universo selecionado foi o das bibliotecas públicas municipais (BPM) do Estado da 

Bahia por se considerar que esses ambientes têm uma missão relevante de democratizar o 

acesso, o uso e a apropriação da informação e da cultura. 

Por meio de programas e ações, o Governo Federal tem fomentado a implantação de 

bibliotecas públicas em todo o país, bem como a modernização das BPM já existentes, através 

de um trabalho articulado, em parceria com os Governos Estaduais e Municipais. 

O SNBP, órgão vinculado a FBN, coordena e promove ações de fortalecimento de 

bibliotecas públicas, junto aos Sistemas Estaduais de Bibliotecas Públicas, responsáveis pela 

operacionalização e viabilização dessas ações para as BPM, em parceria com os municípios. 

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia, através da GESB 

elaborou dois importantes instrumentos de avaliação e planejamento das BPM do Estado: 

Cadastro Anual de Bibliotecas Públicas e Relatório Trimestral de Estatística. 

Os instrumentos foram elaborados com o objetivo de acompanhar o andamento dos 

dispositivos e coordenar tecnicamente essas BPM, realizando um planejamento estratégico, 

assegurando a participação das bibliotecas públicas nos programas e desenvolvimentos de 

políticas públicas de âmbito estadual e nacional. 

Entretanto, apesar dessas ações, não se tem como precisar quantos municípios, dos 

417 existentes no Estado da Bahia, possuem bibliotecas públicas e quais as condições reais 

que desses dispositivos, em virtude dos mesmos não enviarem o Cadastro Anual de 

Bibliotecas Públicas e nem o Relatório Trimestral de Estatística a GESB. Além disso, as 

prefeituras costumam abrir e fechar as BPM, por diversas razões, sem um comunicado oficial 

ao Sistema Estadual e nem ao SNBP, portanto, não se pode afirmar com segurança o número 

exato de BPM no Estado da Bahia. 
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Diante do exposto, tornou-se também difícil delimitar o tamanho exato do universo de 

bibliotecas públicas existentes no Estado da Bahia, dentro do tempo estabelecido para 

realização deste estudo, assim, decidiu-se pela seleção de uma amostra. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

Segundo Barbetta (2010, p.41), a técnica de amostragem faz parte naturalmente do 

nosso dia a dia, é o estudo de uma parte do universo da pesquisa, para avaliarmos o todo.  

Nas pesquisas científicas, em que se quer conhecer algumas características de uma 

população, também é muito comum observar-se apenas uma amostra de seus 

elementos e, a partir dos resultados dessa amostra, obter valores aproximados, ou 

estimativas, para as características populacionais de interesse. Este tipo pesquisa é 

usualmente chamado de levantamento por amostragem. 

 Considerando a dimensão territorial do Estado da Bahia com seus 417 municípios, 

além das condições dos equipamentos, anteriormente explicitadas, selecionou-se a amostra, 

através de critérios de representatividade previamente estabelecidos. Conforme diz Barbetta 

(2005, p.56), “Os elementos escolhidos são aqueles julgados como típicos da população que 

se deseja estudar.” Assim, para a composição da amostra foram estabelecidos os seguintes 

critérios: 

a) territórios de identidade; 

b) municípios com a maior população total; 

c) existência de BPM em atividade nos municípios com a maior população total; 

d) existência do profissional bibliotecário nas BPM. 

O Estado da Bahia, desde 2007, foi dividido em 27 Territórios de Identidade, de 

acordo com a Figura 4. O Governo do Estado da Bahia elaborou, por meio da Secretaria do 

Planejamento do Estado (SEPLAN), o conceito de Território, destacado na alínea a, como: 

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado 

por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 

cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade, coesão social, cultural e territorial. (BAHIA, 2012). 

A decisão de dividir o Estado em Territórios de Identidade facilitou a democratização 

e a descentralização das ações e decisões governamentais, propiciando uma melhor e mais 

igualitária aplicação dos recursos e das políticas públicas, além de assegurar um diálogo com 

as bases sociais, através dos 27 representantes territoriais, contratados pela SECULT, como 

agentes responsáveis pela interlocução entre a população do município e o Estado. 
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Figura 4 – Territórios de Identidade da Bahia 

 

 
      Fonte: BAHIA, 2012. 
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Os Territórios de Identidade têm o objetivo de: 

[...] identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, 

possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o 

Governo da Bahia passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, 

constituídos a partir da especificidade de cada região. Sua metodologia foi 

desenvolvida com base no sentimento de pertencimento, onde as comunidades, 

através de suas representações, foram convidadas a opinar. (BAHIA, 2012). 

Para empregar o segundo critério da seleção da amostra, utilizou-se as informações 

registradas no Anuário Estatístico 2010 (BAHIA, 2012a). Já para atender o terceiro e o quarto 

critérios, buscou-se informações junto à GESB, integrante da DIBIP, responsável pela 

operacionalização das ações do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia e por 

telefonemas aos municípios, onde foram identificados os 27 municípios com a maior 

população total por Territórios de Identidade e aqueles que possuem BPM em atividade e 

contam com o profissional bibliotecário responsável pela gestão do equipamento. 

(APÊNDICE D). 

A escolha por realizar a pesquisa nas bibliotecas que têm a presença do bibliotecário, 

deu-se por se entender que a investigação não seria possível sem a existência do bibliotecário, 

uma vez que, sem a presença desse profissional, há um comprometimento da qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários, bem como não se pode delegar as atividades profissionais 

dessa natureza a qualquer pessoa não capacitada, e legalmente sem condições de assumir e 

atender à sua comunidade. 

Concluído o levantamento das informações de acordo com os critérios estabelecidos, 

chegou-se à definição da amostra, apresentada no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – BPM integrantes da amostra 

(com bibliotecário nos municípios com maior população total nos Territórios de Identidade) 

 
Território de 

Identidade 

Município com maior 

população total 

Número de 

habitantes 

do  

Município 

BPM em 

atividade 

Existência do 

bibliotecário(a) 

Observações 

Sim Não Sim Não 

Sisal Serrinha 77.285 X - x -  

Bacia do Rio Grande Barreiras 137.428 X - x -  

Bacia do Jacuípe Ipirá 59.352 X - x -  

Litoral Norte/Agreste 

de Alagoinhas 

Alagoinhas 142.160 X - x -  

Metropolitano de 

Salvador 

Salvador 2.676.606 X - x - Possui 02 

BPM 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

    Nota: O levantamento das informações foi realizado no período de janeiro de 2013, na GESB e por telefonemas 

aos municípios.  

http://www.seplan.ba.gov.br/mapa.php
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Assim, a pesquisa foi desenvolvida em cinco Territórios de Identidade e/ou 

municípios: Alagoinhas, Barreiras, Ipirá, Salvador e Serrinha, perfazendo um total de seis 

BPM, em virtude do município de Salvador possuir duas BPM, conforme informação 

apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Municípios participantes da amostra 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bahia, 2013. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A pesquisa empírica foi realizada a partir de informações obtidas na GESB, a respeito 

das BPM selecionadas na amostra da pesquisa. Através de telefonemas, estabeleceu-se 

contatos com os bibliotecários responsáveis pelas BPM, a fim de elaborar um calendário de 

visitas, com a intenção de informá-los sobre o objetivo da pesquisa e aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados. 

 A coleta de dados nas BPM selecionadas foi realizada entre o mês de março e a 

primeira quinzena de abril de 2013, nas respectivas bibliotecas, de acordo com o calendário 

previamente agendado, de acordo com a disponibilidade dos bibliotecários responsáveis pelas 

BPM. 

As técnicas utilizadas na coleta de dados (aplicação de questionários, realização de 

entrevistas e observação sistemática direta) têm a finalidade de levantar, coletar dados, 

produzir e reunir informações, necessárias para a resolução do problema de pesquisa 

apontado, alcançando-se os objetivos propostos no estudo do fenômeno social em foco.  

O questionário semi-estruturado foi aplicado junto aos usuários das BPM participantes 

da amostra e aplicado diretamente ao respondente, a quem se disponibilizou um termo de 

autorização para assinaturas dos mesmos, autorizando a utilização das informações prestadas 

na pesquisa. Na aplicação dos questionários também foi assegurado o sigilo total do 

respondente. 

A técnica de entrevista foi realizada com os bibliotecários responsáveis pelas BPM. 

Optou-se pela entrevista semi-estruturada, com a intenção dar mais possibilidade ao 

entrevistado – no caso o bibliotecário –, de se expressar, de expor seus pensamentos. 

Conforme Triviños (2009, p. 146) e o tipo mais privilegiado de entrevista em uma pesquisa 

qualitativa, pelo fato que “[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, 

oferece todas as perspectivas  possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessária,  enriquecendo a investigação.” A entrevista foi guiada através de 

um roteiro previamente definido, composto de 24 questões. Foi realizada nas respectivas 

bibliotecas, gravadas com o uso de um gravador digital, em um tempo médio de 

aproximadamente 30 minutos. Estas foram transcritas e transformadas em documentos 

impressos, constituindo o corpus da pesquisa, ou seja, o “[...] conjunto dos documentos tidos 

em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos.” (BARDIN, 2008, p.122). Os 

bibliotecários também assinaram um termo autorizando a gravação e uso do conteúdo, sob a 

condição de sigilo do entrevistado. (APÊNDICE E). 
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Outra técnica utilizada nessa pesquisa foi à observação sistemática direta, com o 

propósito de registrar as configurações e práticas das BPM, assim como as percepções da 

pesquisadora e também, as descrições obtidas das bibliotecas. A técnica de observação 

sistemática, também conhecida como observação estruturada, planejada ou controlada 

(MARCONI; LAKATOS, 2007), parte do princípio de que o ato de observar é carregado de 

significados e intenções, sendo tão complexo e fundamental quanto às demais técnicas de 

coleta de dados. 

“Observar”, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é destacar de um 

conjunto (objetos, pessoas, animais etc.) algo especificamente, prestando, por 

exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho etc.). Observar um 

“fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que determinado evento social, 

simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que, 

em sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, atividades, significados, 

relações etc. (TRVIÑOS, 2009, p. 153). 

A observação sistemática das BPM foi realizada com o apoio de um instrumento para 

registro das informações, constituindo-se em um Formulário padronizado, previamente 

elaborado, contendo 34 itens necessários a análise das bibliotecas, agregando-se o recurso 

fotográfico para ilustração e complementação dos registros.  

Todas as três técnicas e seus instrumentos contemplaram a ordem informacional 

dialógica, com vistas à apropriação da informação, objeto da pesquisa, permitindo o 

levantamento dos dados sobre as configurações, assim como sobre as práticas culturais e de 

mediação das BPM analisadas. 

Todos os instrumentos de coleta de dados foram testados previamente, através da 

aplicação de um pré-teste, no universo das bibliotecas públicas estaduais, não envolvendo, 

portanto, o público alvo da pesquisa. Esse pré-teste foi realizado junto a um pequeno grupo, 

perfazendo um total de 20 questionários respondidos por usuários e duas entrevistas 

realizadas com os bibliotecários. Realizou-se o pré-teste entre os meses de novembro e 

dezembro de 2012, o que permitiu o ajustamento dos instrumentos de coleta de dados, antes 

de se iniciar a pesquisa no seu “terreno” empírico.  

 Após a conclusão da coleta dos dados, foram realizadas as transcrições das gravações 

das entrevistas. Posteriormente se efetuou a leitura dessas informações, assim como daquelas 

registradas nos questionários respondidos, para o estabelecimento das categorias de análise, 

conforme os objetivos da pesquisa e realização do tratamento qualitativo e quantitativo das 

informações obtidas. 

Destaca-se ainda que na leitura dos questionários respondidos, também foram 

analisados para identificação de dados quantificáveis e de informações para tratamento 
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qualitativo. Os dados identificados como informações quantificáveis, foram tratados com o 

apoio do Microsoft Excel 2010. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos durante a pesquisa, no 

processo de coleta de dados, com aplicação do questionário semi-estruturado junto aos 

usuários da BPM, com a realização de entrevista e observação sistemática direta das 

atividades e organização dessas bibliotecas. Esses resultados possibilitaram expressar a 

realidade atual das bibliotecas, ressaltando aspectos importantes da sua atuação na 

comunidade. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e abril de 2013, efetuada pela 

própria pesquisadora, que se deslocou aos municípios onde estão localizadas as BPM que 

integraram a amostra da pesquisa. A partir de um roteiro de viagem, respeitando a 

disponibilidade do bibliotecário de cada BPM, foram realizadas as visitas em busca da 

observação direta das atividades e condições para mediação dessas bibliotecas a fim de captar 

a realidade empírica, registrada com base nas percepções da pesquisadora com auxílio de um 

formulário padronizado (APÊNDICE C) e fotos dos fatos ou fenômenos observados durante 

as visitas. Além disso, durante a realização dessas visitas também ocorreu a aplicação dos 

questionários (APÊNDICE B) junto a comunidade dos usuários, com o propósito de se 

identificar as necessidades, demandas e percepções deles no que diz respeito ao 

funcionamento dos dispositivos, e o contato presencial com os colegas bibliotecários, 

responsáveis por essas bibliotecas, junto aos quais foram realizadas as entrevistas, seguindo o 

roteiro previamente definido (APÊNDICE A). 

A pesquisa foi realizada a partir de duas subamostras: usuários e os bibliotecários das 

BPM. O critério para a seleção das subamostras, demonstrada no Quadro 7, foi o de 

acessibilidade e intencionalidade, conforme o pensamento de Marconi e Lakatos (2005), ou 

seja, os questionários foram aplicados junto aos usuários das BPM com os quais na ocasião 

das visitas realizadas se teve acesso, destacando-se o número baixo de frequência de usuários 

nessas BPM no período visitado, sem que se possa ter clareza das razões concretas desse fato. 

Já as entrevistas foram realizadas junto aos bibliotecários, por se considerar que estes 

informantes são detentores do conhecimento acerca do funcionamento das BPM, suas 

atividades e formas de interação com os usuários. 
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Quadro 7 - Participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

   

                            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Para o tratamento e análise dos dados, foram estabelecidas as categorias de análise, 

extraídas das informações obtidas e registradas nos instrumentos de coleta de dados, tendo 

como orientação os objetivos traçados na pesquisa. As categorias passíveis de mensuração 

foram quantificadas, em certos casos com o estabelecimento de percentuais e em outros com a 

totalização de números absolutos, em razão do número reduzido de respondentes. Esse 

tratamento se deu considerando-se o que afirmam Marconi e Lakatos (2005, p. 109) de que 

“[...] a estatística pode ser considerada mais do que apenas um meio de descrição racional; é 

também, um método de experimentação e prova, pois é um método de analise”. Destaca-se 

ainda que se adotou o tipo de estatística descritiva que é, segundo Silvestre (2007, p.4), “[...] 

constituída pelo conjunto de métodos destinados à organização e descrição dos dados através 

de indicadores sintéticos ou sumários.” Sendo que, como ferramenta auxiliar desse tratamento 

dos dados, utilizou-se o Microsoft Excel.  

Na apresentação dos dados exposta neste capítulo, figuram quadros, tabelas e gráficos, 

que fornecem uma descrição dos dados coletados e analisados. 

Reportando-se ao problema e objetivos da pesquisa, as subseções deste capítulo 

correspondem à ordem informacional dialógica, analisada através das configurações e práticas 

informacionais, culturais e de gestão dessas BPM, com o propósito de identificar se as 

mesmas atuam como dispositivo de apropriação cultural, com ênfase no processo de 

apropriação da informação.  

 

 

 

Municípios Bibliotecas Participantes 

Nº de bibliotecários 

entrevistados 

Nº de usuários 

respondentes aos 

Questionários 

Alagoinhas BPM 1 1 7 

Barreiras BPM 2 1 5 

Ipirá BPM 3 1 3 

Salvador BPM 4 1 7 

BPM 5 1 9 

Serrinha BPM 6 1 3 

Total 6 34 

Total de participantes 40 
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4.1 PERFIL DO USUÁRIO DAS BPM 

 

Essa subseção tem como objetivo apresentar o perfil dos usuários que frequentam as 

BPM analisadas, assim como as estratégias de acesso a informação e ao conhecimento que 

elas oferecem. 

As bibliotecas públicas têm no bojo das suas missões atenderem o público em geral 

independente da idade, sexo, raça e religião etc. Nas Tabelas de 1 a 5, busca-se apresentar o 

perfil sócio-demográfico da comunidade usuária, informando dados respectivamente quanto à 

faixa etária, sexo, nível de escolaridade e o tipo de escola frequentada por esses usuários, 

assim como a ocupação e moradia dessa comunidade de usuários. 

De acordo com os dados coletados, em sua maioria, os usuários das BPM são jovens 

na faixa etária de 16 a 20 anos (29,4%), seguidos da faixa etária de 21 a 25 (20,6%). Um dado 

que chama atenção é que o público acima de 40 anos (11,8%) representa o grupo que mais 

frequenta essas BPM em comparação as demais faixas, como aquelas entre 10 e 15 anos 

(8,8%); entre 26 a 30 anos (5,9%), e entre 31 a 35 anos (8,8%), segundo observa-se na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Distribuição percentual dos usuários por faixa etária 

Faixa Etária dos  

Usuários 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

10 a 15 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 33,3% 0 0,0% 3 8,8% 

16 a 20 3 42,9% 1 20,0% 1 33,3% 1 14,3% 4 44,5% 0 0,0% 10 29,4% 

21 a 25 2 28,5% 3 60,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 1 33,3% 7 20,6% 

26 a 30 1 14,3% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 

31 a 35 1 14,3% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 3 8,8% 

36 a 40 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 4 57,1% 0 0,0% 0 0,0% 5 14,7% 

Acima de 40 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 11,1% 2 66,7% 4 11,8% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Quanto ao gênero desses usuários, a Tabela 2 traz a distribuição percentual dos 

usuários por sexo. Os resultados obtidos no âmbito total da amostra mostram uma distribuição 

percentual equilibrada desse público, em relação ao sexo (masculino – 50% e feminino – 

50%). Entretanto, quando se observa isoladamente cada BPM, verifica-se que na BPM 1 
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(Alagoinhas) ocorreu maior concentração de usuários do sexo feminino (71, 4%), o que  

também ocorre na BPM 5 (Salvador), cuja concentração desse sexo correspondeu a 66,7% dos 

usuários presentes no dia da visita realizada. 

Por outro lado, também se constatou maior concentração do público masculino na 

BPM 2 (Barreiras – 80,0%) e na BPM 4 (Salvador – 85,7%), o que pode ter levado ao 

equilíbrio apontado no cômputo geral da amostra. 

 

Tabela 2 – Distribuição percentual dos usuários por sexo 

Sexo 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Feminino 5 71,4% 1 20,0% 2 66,7% 1 14,3% 6 66,7% 2 66,7% 17 50,0% 

Masculino 2 28,6% 4 80,0% 1 33,3% 6 85,7% 3 33,3% 1 33,3% 17 50,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Quanto ao nível de escolaridade desse público, a pesquisa mostra que a maioria possui 

o ensino médio completo (38,2%) e, em segundo lugar, se situam os usuários com ensino 

superior incompleto (32,4%). Pelos resultados obtidos, os estudantes do ensino fundamental 

completo parecem não frequentar a biblioteca, o que pode indicar um fato grave no sentido de 

indicar que essas BPM não têm atraído esse tipo de público mais jovem, em fase de iniciação 

na sua formação escolar, conforme a observa-se nas Tabelas 1 e 3. No entanto, deve-se 

ressaltar que esses resultados são limitados para qualquer conclusão quanto a isso, já que os 

usuários respondentes ao questionário se restringiram àqueles que estavam presentes nas 

BPM, na ocasião da visita.  

Por outro lado, frente à carência de bibliotecas escolares no país, o que normalmente 

leva o público escolar a frequentar as bibliotecas públicas, surge à questão intrigante, se essa 

parcela da comunidade com ensino fundamental e médio em curso ou fundamental concluído 

não estão construindo experiências de uso da biblioteca pública. 
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Tabela 3 – Distribuição percentual dos usuários por nível de escolaridade 

Nível de escolaridade 

 dos usuários 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Fundamental Incompleto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 33,3% 2 5,9% 

Fundamental Completo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Médio Incompleto 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 3 33,3% 0 0,0% 5 14,7% 

Médio Completo 3 42,9% 1 20,0% 2 66,7% 2 28,6% 4 44,4% 1 33,3% 13 38,2% 

Superior Incompleto 2 28,6% 4 80,0% 1 33,3% 3 42,9% 0 0,0% 1 33,3% 11 32,4% 

Superior Completo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 11,1% 0 0,0% 2 5,9% 

Pós-Graduado 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Total de respondentes (7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

         Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Observou-se ainda que em sua maioria o público das BPM analisadas frequentou ou 

frequenta o ensino público, conforme demonstra o Gráfico 1. O percentual maior dos usuários 

que participaram da amostra se situa entre aqueles que cursam ou cursaram o ensino médio 

(46,2%) e o ensino fundamental (32,8%) em instituições públicas, incluindo-se nesta 

categoria o único respondente que concluiu um curso de pós-gradução (1,9%), conforme se 

verifica no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos usuários por tipo de escola frequentada  

 

   
    Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Do ponto de vista da ocupação desses usuários, verifica-se na Tabela 4 que a maior 

parte dos usuários das BPM ainda são estudantes. Perguntado aos usuários qual a ocupação 

deles, a maioria dos respondentes afirmaram que apenas estudam (44,1%) em segundo lugar 

está a categoria daqueles que informaram que estudam e trabalham (29,4%). Apenas 8,8% do 

público que integrou a amostra não se enquadra na categoria de estudante, nem tampouco de 

trabalhador, no momento da pesquisa não possuíam qualquer ocupação. 

 

Tabela 4 – Distribuição percentual dos usuários por ocupação na sociedade 

Ocupação dos 

usuários na 

sociedade 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Apenas estuda 3 42,8% 4 80,0% 0 0,0% 2 28,6% 6 66,7% 0 0,0% 15 44,1% 

Estuda e trabalha 2 28,6% 0 0,0% 2 66,7% 3 42,8% 1 11,1% 2 66,7% 10 29,4% 

Apenas trabalha 2 28,6% 1 20,0% 0 0,0% 2 28,6% 1 11,1% 0 0,0% 6 17,7% 

Não possui ocupação 

no momento 
0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1% 1 33,3% 

3 
8,8% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Visando identificar se os moradores da zona rural se beneficiam com a oferta dos 

produtos e serviços das bibliotecas instaladas na sede do município, ou seja, na zona urbana, 

buscou-se verificar a zona de moradia dos usuários. Conforme a Tabela 5, constatou-se que, 

embora se esperasse que somente as BPM do município de Salvador teriam apenas usuários 

residentes na zona urbana, a maioria das BPM situadas no interior do Estado da Bahia 

reproduzem a mesma situação das BPM de Salvador, já que, com exceção da BPM de Ipirá, 

que no dia da visita atendia a apenas um usuário da zona rural (33,3%), todas as demais só 

estavam atendendo a usuários residentes na zona urbana. Assim, no total da amostra 97,1% 

dos participantes da amostra residem na zona urbana, contra apenas 2,9% oriundos da zona 

rural. Os resultados parecem indicar que o fato da BPM estar instalada no município sede, 

centralizada, não facilita o acesso a todos, já que os residentes da zona rural permanecem 

distantes do centro da cidade, tendo de arcar com um custo para assegurar o seu deslocamento 

até a BPM, o que acaba representando uma forma de exclusão desses cidadãos ao acesso e uso 

das informações por meio da biblioteca. 
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Tabela 5 – Distribuição percentual dos usuários por zona de moradia  

Zona de  

Moradia dos usuários 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Zona Urbana 7 100,0% 5 100,0% 2 66,7% 7 100,0% 9 100,0% 3 67,0% 33 97,1% 

Zona Rural 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 33,0% 1 2,9% 

 Total de respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Assim, em síntese, pode-se afirmar que 44,1% das pessoas que frequentaram as BPM 

do Estado durante as visitas desta pesquisa são estudantes, jovens da faixa etária entre 16 a 20 

anos (29,4%), pertencentes tanto ao sexo masculino quanto feminino, com um percentual de 

50% para ambos os gêneros, têm o ensino médio completo (38,2%), cursado em escolas 

públicas (46,2%). Destes usuários, 97,1% deles residem na zona urbana e, no momento da 

coleta, 44,1% tinham como única ocupação os estudos. Concluída a apresentação do perfil 

dos usuários das BPM, passa-se agora a apresentar como a biblioteca vem sendo utilizada por 

esse público. 

 

4.2 O USO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

Objetivando demonstrar o comportamento de uso das BPM por parte desses usuários, 

nesta subseção são apresentadas as informações referentes à frequência, a média da retirada 

de livros por empréstimo e o uso da BPM para efetuar a consulta de fontes de informação no 

próprio local da biblioteca. Nesta subseção também são indicados os assuntos de maior 

interesse desses usuários, os setores da BPM procurados por eles, bem como o interesse geral 

dos usuários pela biblioteca. Esses resultados correspondem tanto às percepções dos 

bibliotecários entrevistados quanto àquelas informadas pelos usuários respondentes dos 

questionários. 

Provavelmente, em razão de que a maior parte do público das BPM se constitui de 

estudantes, a resposta geral em relação à pergunta de múltiplas escolhas feita aos usuários 

sobre o principal interesse de uso da biblioteca, reafirma a característica desse público, já que 

a maioria dos respondentes registrou fazer uso da BPM para fazer empréstimo de livros 

(64,7%) e como segundo motivo de utilização da BPM para preparação para a realização de 

concursos (38,2%), conforme demonstra a Tabela 6. 
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Tabela 6 – Frequência do interesse de uso da BPM pelos usuários 

Interesse de uso da 

Biblioteca 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Estudar para escola 1 14,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,5% 3 33,3% 1 33,3% 7 20,5% 

Estudar para concurso 4 57,1% 1 20,0% 0 0,0% 3 42,8% 5 55,5% 0 0,0% 13 38,2% 

Fazer empréstimo de 

livros 
3 42,8% 2 40,0% 2 66,6% 4 57,1% 9 100,0% 2 66,6% 22 64,7% 

Ler revistas e jormais 1 14,2% 0 0,0% 1 33,3% 1 14,2% 3 33,3% 0 0,0% 6 17,6% 

Participar de 

programação cultural 
1 14,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,2% 1 11,1% 1 33,3% 4 11,7% 

Acessar Internet 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 2 5,8% 

Pesquisar a história do 

município 
1 14,2% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 

Ler os textos do 

mestrado 
1 14,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Total de respondentes (7) (5) (3) (7) (9) (3) (34) 

            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Por outro lado, observando a Tabela 6, também se verifica certas particularidades do 

uso das BPM do interior, já que a maior parte dos usuários da BPM de Alagoinhas (57,1%) a 

utiliza para estudar para concurso. 

 Procurou-se também verificar com que frequência os usuários costumam ir à 

biblioteca para realizar suas práticas informacionais, assim como, a média de empréstimo, a 

média da consulta local ao acervo, o assunto e os setores mais procurados pelo público. 

Conforme se verifica no Quadro 8, as informações fornecidas pelos bibliotecários, que 

revelaram uma baixa frequência por parte dos usuários à biblioteca, tendo os meses de férias 

um menor índice de público. De acordo com os depoimentos dos bibliotecários, parece haver 

algum tipo de controle estatístico quanto ao uso da BPM, mas nenhum deles se respaldou em 

informações extraídas de documento para responder a essa pergunta. 

Desse modo, as informações quanto ao uso das BPM prestadas pelos bibliotecários 

parecem estar mais relacionadas às percepções imediatas desses profissionais a partir de suas 

experiências cotidianas. Assim, optou-se por apresentar a média de frequência mensal das 

BPM; do empréstimo e consulta no local; assuntos mais buscados pelos usuários e os setores 

das BPM mais utilizados num quadro síntese (Quadro 8), a partir dos depoimentos dos 

bibliotecários entrevistados. 
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Quadro 8 – Depoimentos dos bibliotecários quanto ao uso das BPM pelos usuários 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 Nota: Os entrevistados participantes da amostra estão representados pela letra “B” seguida de numeral, a fim de assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses         

bibliotecários. 

Bibliote-

cários 

Uso da biblioteca 

Média da frequência mensal Média do empréstimo domiciliar e da 

consulta local 

Assuntos mais pesquisados pelos 

usuários 

Setores/Seções mais frequentadas pelos 

usuários 

B.1 Tem uma variação muito grande [...] 

janeiro a fevereiro em torno de 100 

pessoas [...] março já tem uma 

frequência de mais ou menos uns 200 a 

300 [...] 

Mais ou menos umas dez pessoas por 

dia. 

A maioria é Química, Física, 

Literatura, Português. É o didático. 

O Didático e o Periódico. 

B.2 Não chega a 500 usuários mês. Uns 80. A consulta que a gente tinha 

era escolar, essa praticamente quase 

zerou. Todas as escolas hoje, pelo 

menos aqui no município, estão 

muito bem equipadas de bibliotecas, 

a gente não tem mais aquele 

movimento de meninos estudando. 

O pessoal de Direito apesar de não 

termos um material muito atual, vem 

muito estudar para concurso. 

Estudo e pesquisa. 

B.3 O público maior é estudante e infantil. 

Mais ou menos 50 por mês.  

Aproximadamente 50 a 100 por mês. 

Depende muito do mês, tem mês que 

tem uma queda muito grande tem 

outros meses que a frequência é 

maior. 

Humanas, Educação [...] acervo 

infantil e literatura. 

É mais empréstimo e pesquisa. O 

pessoal de escola vem mais para a 

pesquisa, o pessoal infantil e adulto é 

mais empréstimo. 

B.4 A frequência mensal aqui é muito 

baixa não chega nem a 100. 

90 empréstimos por mês [...] a 

consulta local é bem difícil, só 

quando vem estudar para concurso e 

traz o seu material [...] ou quando o 

aluno vem fazer um trabalho escolar. 

Literatura. Setor de empréstimo. 

B.5 Tem uma média de 450 pessoas, mas 

no período de março a dezembro 

janeiro e fevereiro cai.  

Em torno de 250 ao mês. Consulta a 

média é de 100. 

Mais didático. Agora o empréstimo 

varia entre romance e didático. 

Primeiro lugar é o setor de empréstimo 

e em seguida já vem o setor de 

periódicos que é mais jornais e 

revistas. 

B.6 De 20 a 25 pessoas por mês. Mensalmente em média de 20 

empréstimos domiciliares e 20 a 25 

consultas locais. 

Livros didáticos ensino médio e 

livros da área de educação nível 

superior. 

Pesquisa e empréstimo. 
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Embora a GESB adote o “Relatório Estatístico Trimestral”, como um instrumento de 

gestão, disponibilizado a todas as BPM do Estado, com o intuito de acompanhar e avaliar o 

andamento das BPM existentes, para subsidiar o planejamento das ações e das políticas 

públicas do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, quando solicitado a GESB os relatórios 

estatísticos referentes ao ano em curso das respectivas BPM pertencentes à amostra dessa 

pesquisa, a mesma informou que as seis bibliotecas não enviaram qualquer relatório referente 

aos meses de 2013, o que indica haver problemas de gestão de Sistema, merecendo atenção 

dos gestores públicos a respeito disso.  

Esse problema torna-se ainda mais evidente quando se constata que o próprio Anuário 

Estatístico das Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia: 2010, com série histórica de 2005-

2009, cuja finalidade é a de divulgar e garantir a transparência das ações e o desempenho das 

bibliotecas, reunindo informações cadastrais e estatísticas desses dispositivos culturais, 

sistematizadas a partir do “Relatório Estatístico Trimestral”, registra um índice elevado de 

municípios que não enviam suas estatísticas para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. 

Apresentadas as informações levantadas quanto ao uso das BPM, segue-se na próxima 

subseção apresentando os resultados obtidos quanto às características desses espaços 

informacionais. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DAS BPM ENQUANTO ESPAÇOS INFORMACIONAIS 

 

Essa subseção traz as características das bibliotecas quanto ao espaço e a infraestutura, 

analisadas por meio da observação direta da pesquisadora e da avaliação dos usuários 

respondentes dos questionários. Fazem parte desta subseção a abordagem de aspectos como: a 

existência de banheiro infantil; setorização; acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais; os equipamentos de segurança predial e do acervo; estética e conforto dos 

dispositivos. O Quadro 9 traz a informação da situação legal dos espaços e avaliação da sua 

adequação aos parâmetros necessários à mediação da informação para seu acesso, uso e 

apropriação. 

Como observa-se no Quadro 9, das seis BPM analisadas apenas uma funciona em 

espaço alugado, no caso das outras cinco, o espaço é próprio da Prefeitura. Instalar uma BPM 

em um espaço alugado coloca a sua existência em vulnerabilidade, dificultando a 

funcionalidade dos equipamentos, haja vista que, na maioria das vezes, os imóveis alugados 

para instalar essas bibliotecas são residenciais.  
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Quadro 9 – Condições do espaço físico das BPM 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

                  Nota: Sinal convencional utilizado: 

       -  Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

       x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação 

                                      

Com relação à adequação desses espaços, verificou-se que duas das BPM têm 

instalações inadequadas em virtude da má localização, da falta de infraestrutura, com espaço 

insuficiente e falta de segurança. Outro dado relacionado à inadequação desses espaços, 

observado em todas as seis BPM analisadas é a inexistência de banheiro exclusivo para o 

público infantil. 

Quanto à funcionalidade, as BPM possuem os Setores e/ou Seções apresentados no 

Quadro 10. Apenas a BPM 1 apresenta uma distribuição maior de Setores, e em três dessas 

BPM todo o acervo está reunido em uma única sala, sendo separado apenas por estantes, 

distribuídas e arranjadas para alguma subdivisão, isso em função do espaço limitado no qual 

estão instalados. Além disso, constatou-se a ausência de um Setor ou Seção destinado a um 

acervo histórico do município que represente a Memória Local, bem como a inexistência dos 

setores Audiovisual e de Referência em todas essas bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios Bibliotecas Condições do Espaço 

Próprio Alugado Adequado Inadequado 

Alagoinhas BPM 1 x - x - 

Barreiras BPM 2 - x - x 

Ipirá BPM 3 x - x - 

Salvador BPM 4 x - - x 

BPM 5 x - x - 

Serrinha BPM 6 x  x - 

Total 5 1 4 2 
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Quadro 10 – Setorização das  BPM 

 
Setorização das 

BPM 

Municípios/Bibliotecas 

Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

Acervo geral - x x - - x 

Audiovisual - - - - - - 

Setor Infantil x - - x x x 

Circulante x - - x x - 

Internet/Telecentro x - - - - x 

Memória local - - - - - - 

Periódicos x - - - - - 

Referência x - - x x - 

Total 5 1 1 3 3 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

Nota: Sinal convencional utilizado:  

           -  Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

           x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação. 

 

 

O Quadro 10 revela uma informação interessante quando apresenta dados que colocam 

a BPM 1 de Alagoinhas em melhores condições de setorização que as demais BPM, inclusive 

em relação às BPM 4 e 5 localizadas em Salvador, já que a BPM 1 é composta por cinco 

setores com funções especificas para o atendimento das necessidades informacionais dos 

usuários. 

Outro ponto de fundamental importância em um dispositivo de cultura de caráter 

público é a acessibilidade para portadores de necessidades especiais, no entanto, das seis BPM 

analisadas, somente três delas (BPM 1, BPM 2 e BPM 3) possuem rampas na entrada do seu 

prédio, conforme revela a Figura 6. Outro elemento que agrava a situação de acessibilidade a 

essas BPM é que em todas elas o único ponto de acesso é o da entrada principal delas. Em 

todas as BPM verificou-se a inexistência de banheiros adaptados para usuários com 

deficiências físicas. 

Também foi observado que, até mesmo a BPM 1, que detém entre as demais uma 

condição espacial mais vantajosa, funcionando em dois pavimentos, apesar de ter uma rampa 

de acesso na sua entrada principal, não oferece aos usuários com necessidades especiais a 

mesma condição de acesso ao seu primeiro andar, local no qual está instalado o seu auditório. 
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Figura 6 – Condições de acessibilidade das BPM 
 

 

 
      Fonte: Fotos da pesquisadora, 2013. 

      Nota: A seta nas fotos indica a localização da rampa de acesso a BPM. 

BPM 1 BPM 2 

BPM 3 BPM 4 

BPM 5 BPM 6 
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Em relação à segurança predial e do acervo, três bibliotecas (BPM 1, BPM 4 e BPM 5) 

possuem tanto extintores de incêndio de tipo pó químico seco, quanto do tipo água 

pressurizada, enquanto a BPM 2 apenas possui apenas o extintor com pó químico.  Por outro 

lado, em situação mais grave estão as BPM 3 (Ipirá) e a BPM 6 (Serrinha), que não contam 

com qualquer tipo de extintores de incêndio. (Ver Quadro 11). 

 

Quadro 11 – Equipamentos de segurança das BPM 

 

       Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

         Nota: Sinal convencional utilizado: 

                   -  Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

                   x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação. 

 

Quanto às condições de segurança para evitar ações criminosas como roubos ou atos 

de vandalismos, assim como da segurança para evitar roubos e depredação do acervo, a 

situação é ainda mais grave, já que apenas a BPM 3 conta com sistema de câmeras de 

segurança e nenhuma das seis BPM analisadas dispõem de sistemas de segurança ao acervo. 

Porém, contraditoriamente, a BPM 3, embora conte com um sistema de câmeras de segurança, 

não possui extintores contra incêndios, embora funcione no interior de um centro cultural. 

Mas, no conjunto da amostra, a situação mais grave é a da BPM 6 (Serrinha) por não possuir 

qualquer tipo de equipamento de segurança. 

Quanto à avaliação da estética e do conforto dos dispositivos ilustrados na Figura 7, os 

itens como cor das paredes, piso, luminosidade, temperatura, ventilação e mobiliário, foram 

considerados na observação direta da pesquisadora e na avaliação dos respondentes dos 

questionários.  

 

 

 

 

Municípios Bibliotecas Equipamentos de segurança 

Extintores Sistema de 

segurança 

contra roubo e 

vandalismo 

Sistema de 

segurança de 

acervo 
Pó Água 

Alagoinhas BPM 1 x x - - 

Barreiras BPM 2 x - - - 

Ipirá BPM 3 - - x - 

Salvador BPM 4 x x - - 

BPM 5 x x - - 

Serrinha BPM 6 - - - - 

Total 4 3 1 0 
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Figura 7 – Condições ambientais dos espaços físicos das BPM 

 

 

      

 
    Fonte: Fotos da pesquisadora, 2013. 

 

BPM 1 BPM 2 

BPM 3 BPM 4 

BPM 5 BPM 6 
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Quanto ao quesito estética, a Tabela 7 demonstra a avaliação dos usuários, sendo que 

dos 34 usuários que participaram da amostra doze deles avaliaram como “Boa” (35,3%) a 

estética da BPM frequentada, seguidos de dez deles que avaliaram com “Regular” (29,4%) as 

condições estéticas e somente oito usuários consideraram “Ótima” (23,5%). Esse resultado 

demonstra uma satisfação dos usuários com a estética das BPM, já que 88,2% dos 34 

participantes da pesquisa expressaram que considera a estética das BPM que frequentam entre 

Boa, Regular e Ótima, apesar de terem registrado algumas ponderações, como as seguintes: 

Possui jardim, árvores, grades em volta. Falta um mastro, mesmo existindo 

os dois faltam às bandeiras (Brasil, Bahia, Salvador).  Obs.: deve tirar o 

depósito de lixo que fica na lateral, não combina com cultura. Também o 

lava-jato na entrada da Biblioteca. (Usuário da BPM 5). 

Apresenta uma boa organização. (Usuário da BPM 2). 

Apresenta ser organizada e limpa, o que é importante, pois demonstra 

cuidados com os livros e o patrimônio público. (Usuário da BPM 4). 

 

Tabela 7 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à estética das BPM  

 

Avaliação 

quanto à 

estética 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 2 28,6% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 3 33,3% 2 66,7% 8 23,5% 

Boa 0 0,0% 2 40,0% 1 33,3% 3 42,9% 5 55,6% 1 33,3% 12 35,3% 

Regular 3 42,8% 2 40,0% 1 33,3% 4 57,1% 0 0,0% 0 0,0% 10 29,4% 

Ruim 2 28,6% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 4 11,8% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

           Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

No que diz respeito à localização das BPM, constatou-se que os respondentes estão 

muito satisfeitos, conforme verifica-se na Tabela 8. A maioria dos usuários (50%) avaliou 

como “Ótima” a localização, seguida de 29,4% deles que consideram como “Boa”, sendo que 

apenas três dos respondentes da BPM 4 avaliaram a localização dessa biblioteca como 

“Ruim” (8,8%). Pelos dados coletados nenhum respondente considera “Péssima” a 

localização da biblioteca frequentada. 

Fica localizada em um local desfavorável e o acesso é muito ruim, pois o 

ônibus para distante e tem uma ladeira perigosa. (Usuário da BPM 4). 
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O local deveria ser na principal, pois a violência em Salvador é maior nos 

locais escondidos. (Usuário da BPM 4). 

Localidade perigosa, rua cheia de buracos enormes. (Usuário da BPM 4). 

Tabela 8 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à localização das BPM  

         Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Quanto à dimensão física da BPM, seu tamanho em metros quadrados, a maior parte 

dos usuários avaliou como “Boa” (44,1%) as dimensões das BPM, seguida de 32,4% dos 

usuários que consideram “Ótima” tais dimensões, conforme se observa na Tabela 9. 

[Boa] Pela quantidade de visitantes que infelizmente é muito pouca. 

(Usuário da BPM 4). 

Acho ótima, pois o espaço para armazenamento de livros é imenso. Há 

locais que não conhecia. (Usuário da BPM 5). 

É um espaço muito restrito. (Usuário da BPM 2). 

 

Tabela 9 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto ao tamanho das BPM  

         Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Avaliação quanto 

à localização 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 6 85,7% 0 0,0% 3 100,0% 2 28,6% 4 44,4% 2 66,7% 17 50,0% 

Boa 1 14,3% 3 60,0% 0 0,0% 1 14,3% 4 44,4% 1 33,3% 10 29,4% 

Regular 0 0,0% 2 40,0% 0 0,0% 1 14,3% 1 11,2% 0 0,0% 4 11,8% 

Ruim 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 

Avaliação quanto 

ao tamanho 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 2 28,6% 1 20,0% 1 33,3% 1 14,3% 5 55,6% 1 33,3% 11 32,4% 

Boa 4 57,1% 1 20,0% 2 66,7% 3 42,9% 4 44,4% 1 33,3% 15 44,1% 

Regular 1 14,3% 2 40,0% 0 0,0% 2 28,6% 0 0,0% 1 33,3% 6 17,6% 

Ruim 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 100% 
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Perguntado aos usuários sobre a luminosidade da biblioteca, consideraram como 

“Boa” (52,9%) e “Ótima” (29,5%). Nenhum respondente considerou a luminosidade da 

biblioteca como “Ruim” ou “Péssima”, sendo que apenas 17,6% deles registraram considerar 

como “Regular” essa luminosidade, conforme se pode constatar na Tabela 10. 

A disposição das janelas facilita a iluminação natural.  (Usuário da BPM 4). 

As janelas são bem grandes e clareia bastante. (Usuário da BPM 1). 

Iluminação adequada. (Usuário da BPM 2). 

 

Tabela 10 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à luminosidade das 

BPM 

          Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Outro fator importante que favorece o conforto e bem estar dos usuários é a 

temperatura ambiente. De acordo com a Tabela 11 se verifica que a maioria dos respondentes 

elegeu como “Boa” (35,3%) a temperatura das BPM, seguida daqueles que avaliaram essa 

temperatura ambiente como “Ótima” (26,5%) e “Regular” (23,5%). Somente um usuário da 

BPM 4 classificou esse quesito como “Péssimo” (2,9%). No entanto, destaca-se que a única 

BPM climatizada é a do município de Alagoinhas (BPM 1), dispondo de ar-condicionado 

Split em todos os ambientes, portanto, foi a mais bem avaliada pelos usuários. Dos sete 

respondentes, quatro consideraram como “Ótima” e três como “Boa”, a temperatura ambiente 

dessa biblioteca. 

[Ótima] Depois do ar condicionado. (Usuário da BPM 1). 

Possui uma temperatura agradável. (Usuário da BPM 2). 

Bem ventilada e fresca. (Usuário da BPM 5). 

Avaliação 

quanto à 

luminosidade 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 2 28,6% 0 0,0% 1 33,3% 1 14,3% 6 66,7% 0 0,0% 10 29,5% 

Boa 3 42,8% 3 60,0% 2 66,7% 5 71,4% 3 33,3% 2 66,7% 18 52,9% 

Regular 2 28,6% 2 40,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 1 33,3% 6 17,6% 

Ruim 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 

 

100% 
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Tabela 11 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à temperatura ambiental 

das BPM  

          Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Quanto ao mobiliário das BPM os respondentes em primeiro lugar avaliaram como 

“Boa” (38,2%) as condições do mobiliário, em equilíbrio percentual em relação ao grupo que 

avaliou o mobiliário das BPM como “Regular” (32,4%). Em terceiro lugar com uma larga 

diferença em relação às duas primeiras colocadas, está o grupo de usuários que avaliaram 

como “Ótima” (17,6%) o mobiliário das BPM que frequentam. Conforme demonstra a Tabela 

12, poucos avaliam como “Ruim” (8,8%) ou “Péssima” (3,0%) o mobiliário disponível nas 

BPM.  

Mesas e cadeiras conservadas, estantes e outros equipamentos em bom 

estado de uso. (Usuário da BPM 4). 

As cadeiras são confortáveis. As mesas estão na altura correta (Usuário da 

BPM 5). 

Possibilita um maior conforto. (Usuário da BPM 2). 

Tabela 12 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto ao mobiliário das BPM  

             Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Avaliação 

quanto à 

temperatura 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 4 57,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 55,6% 0 0,0% 9 26,5% 

Boa 3 42,9% 3 60,0% 3 100,0% 0 0,0% 2 22,2% 1 33,3% 12 35,3% 

Regular 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 3 42,9% 2 22,2% 2 66,7% 8 23,5% 

Ruim 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 3 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 11,8% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 

 
100% 

Avaliação 

quanto ao 

mobiliário 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 2 28,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2% 2 66,7% 6 17,6% 

Boa 1 14,3% 2 40,0% 2 66,7% 4 57,1% 4 44,4% 0 0,0% 13 38,2% 

Regular 3 42,9% 3 60,0% 1 33,3% 1 14,3% 3 33,3% 0 0,0% 11 32,4% 

Ruim 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 3,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 

 
100% 
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O layout da biblioteca foi avaliado através da distribuição dos móveis nos ambientes, 

como também quanto à distribuição dos setores ou seções. A BPM de Alagoinhas é a única 

que não proporciona o livre acesso ao acervo no setor de Referência, por ela denominada de 

Setor Didático, todas as demais oferecem o livre acesso às estantes, em todas as 

seções/setores existentes. A maioria dos usuários classificou como “Boa” (45,5%) ou 

“Regular” (30,3%) o layout das BPM analisadas. Somente 18,2% deles o avaliaram como 

“Ótimo” (18,2%), sendo que nenhum usuário classificou como “Péssimo” o layout, conforme 

se pode constatar na Tabela 13.  

Bem distribuida. (Usuário da BPM 4). 

O modo como os setores e o mobiliário foi posto é organizada e de fácil 

acesso. (Usuário da BPM 4). 

Ótima, pois acesso fácil aos livros. (Usuário da BPM 5). 

Tabela 13 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto ao layout das BPM  
 

Avaliação 

quanto ao layout 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 4 44,4% 1 33,3% 6 18,2% 

Boa 3 42,9% 3 75,0% 1 33,3% 3 42,8% 3 33,3% 2 66,7% 15 45,5% 

Regular 4 57,1% 1 25,0% 1 33,3% 2 28,6% 2 22,2% 0 0,0% 10 30,3% 

Ruim 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,0% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (4) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (33) 

 

100% 

Não respondeu 0   1   0   0   0   0   1   

              Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

De um modo geral conclui-se que há uma satisfação razoável dos usuários em relação 

ao  espaço informacional oferecido pela BPM. No quesito estética, somando-se as opções 

“Ótima” (23,5%) e “Boa” (35,3%), constata-se um total de 58,8% dos usuários que se sentem 

satisfeitos com o espaço informacional dessas bibliotecas. Quanto à localização, a metade dos 

respondentes avaliaram como “Ótima” (50%).  Já em relação ao tamanho dessas bibliotecas, a 

maioria avaliou como “Bom” (44,1%) e somente 5,9% consideraram o tamanho da BPM 

“Ruim”. A luminosidade é outro item que tem aprovação de um pouco mais da metade do 

público que a considera como “Boa” (52,9%). 
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  De acordo com os dados levantados sobre a temperatura ambiente dessas BPM, há 

uma diferença de apenas 3,0% entre as opiniões que se dividiram avaliadas com “Ótima” 

(26,5%) e “Regular” (23,5%). Já as questões relacionadas ao mobiliário (38,2%) e ao layout 

(45,5%) das BPM, obtiveram respostas que classificam como “Bons” esse quesito ofertados 

pelas BPM.  

Os resultados obtidos quanto aos espaços físicos das BPM, sob o “olhar” dos usuários, 

apesar de indicarem uma satisfação dos mesmos, essa percepção deles, na avaliação da 

pesquisadora, indica falta de parâmetros de qualidade ambiental em termos de biblioteca. 

Parece haver um desconhecimento quanto ao modelo ideal de ambiente para uma biblioteca. 

As avaliações manifestadas pelos usuários parecem contraditórias em razão da precariedade 

observada desses dispositivos, como se pode observar na Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Figura 8 – Estética das BPM 

 

 

 

 
       Fonte: Fotos da pesquisadora, 2013. 

 

 

Entrada da BPM 1 Acesso ao sanitário dos 

usuários da BPM 2 

Sala de leitura da 

BPM 3 
Entrada da BPM 4 

Entrada da BPM 5 Área de circulação 
interna da BPM 6 
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O SNBP recomenda que uma biblioteca pública deva ter no mínimo 80 m². A BPM 2 

do município de Barreiras e a BPM 3 do município de Ipirá, não atendem a esse padrão. As 

demais, apesar de terem um tamanho superior, carecem de uma ambientação adequada ao seu 

funcionamento, apresentando espaços difusos, inexistindo, inclusive, espaços destinados à 

administração dessas BPM, como aquelas dos municípios de Serrinha, Ipirá, o que causa certo 

desconforto ao usuário e quebra de concentração tanto para os funcionários quanto para os 

usuários. Para terem acesso ao sanitário, os usuários da BPM 2 (Barreiras) necessitam passar 

pelo interior do setor administrativo e também pela copa, o que gera constrangimentos. 

 A falta de definição de setores reflete nos serviços prestados, ou melhor, demonstra a 

inexistência de serviços diversificados. A aparência de algumas BPM (Alagoinhas, Serrinha e 

as duas BPM de Salvador) é de desordem, de falta de cuidado e higiene. Além disso, as cores 

utilizadas na pintura das paredes, piso e mobiliário no geral são sombrias, não dando “vida” 

ao ambiente, o que normalmente gera uma sensação desagradável, não contribuindo para 

permanência do usuário no local. 

Com exceção da BPM 2 (Alagoinhas), todas têm uma temperatura ambiente elevada, 

não contando com ventilação natural, e não possuindo equipamentos de ar-condicionado, 

impossibilitando a sensação de bem-estar no ambiente. 

A localização foi o item melhor avaliado pelas observações da pesquisadora. Com 

exceção da BPM 4 (Salvador) que funciona em um local de vulnerabilidade social e de difícil 

acesso, todas as outras estão bem localizadas, instaladas estrategicamente em praças públicas, 

próximas a estabelecimentos bancários, comerciais, escolas a clínicas médicas e/ou 

odontológicas. 

Outro elemento que se buscou conhecer para avaliar o potencial mediador dessas BPM 

foi o do repertório informacional que elas oferecem aos usuários, cujos resultados obtidos são 

apresentados a seguir. 

 

4.4 REPERTÓRIO INFORMACIONAL 

 

O repertório informacional diz respeito à formação do acervo, englobando aspectos 

como: a forma de aquisição (compra, doação ou permuta); a sua tipologia ou suportes da 

informação (as mídias); as condições de uso no tocante a: atualização, conservação (condições 

físicas do acervo) e a modalidade de acesso (livre ou restrito); a diversidade temática do 

acervo e dos recursos informacionais disponíveis para os usuários, voltados ao atendimento de  

suas necessidades informacionais, formativas e culturais. Quanto a esses elementos, destaca-
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se que os dados apresentados nesta subseção foram obtidos por meio das três técnicas de 

coleta de dados adotadas, isto é, da observação direta da pesquisadora nas visitas realizadas, 

das entrevistas junto aos bibliotecários e aplicação de questionário junto aos usuários.  

No que diz respeito à tipologia do acervo, o Quadro 12 apresenta as informações 

obtidas nas entrevistas concedidas pelos bibliotecários. Esses resultados demonstram que os 

acervos das BPM dispõem de uma variedade de suportes, porém, em relação ao acervo 

multimídia o número de itens é insignificante, contendo poucos títulos e exemplares. As 

informações obtidas ressaltam a ausência das novas mídias, o que foi confirmado pela 

observação direta realizada pela pesquisadora e também apontada pelos usuários ao 

responderem o questionário. 

 

Quadro 12 – Tipologia do acervo das BPM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

Nota: Sinal convencional utilizado: 

           -  Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

           x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação 

Tipologia do acervo Municípios/Bibliotecas Total de 

BPM que 

ofertam 

o recurso 

Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

Livro impresso x x x x x x 6 

Livro eletrônico - x x - - - 2 

Revista impressa x x x x x x 6 

Revista eletrônica - - - - - - 0 

Jornal impresso x x x x x x 6 

Jornal eletrônico - - - - - - 0 

CD-ROM - x x x x x 5 

DVD x x x x x x 6 

CD x x x x x x 6 

Fita de vídeo - x - - x x 3 

Fotografias - x - - - - 1 

Disco de Vinil x - - - - - 1 

Fita cassete - - - - - - 0 

Partitura - - - - - - 0 

Brinquedo x x x - - x 4 

Jogos, medalhas e artefatos 

tridimensionais 

- - - - - - 0 

Mapas, globos e outros 

materiais cartográficos 

- x x - - - 2 

Acervo anterior ao século XX - - - - - - 0 
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Quando solicitados a avaliarem a tipologia do acervo das BPM, a maioria dos usuários 

consideraram como “Regular” (51,6%), ou “Boa” (25,8%) a tipologia dos acervos 

disponíveis. Os resultados obtidos indicam que 67,7% dos usuários consideraram a tipologia 

do acervo oferecido pelas BPM como “Regular” (51,6%) ou “Ruim” (16,1%), o que indica 

um nível de baixa satisfação quanto a esse elemento importante do repertório informacional. 

Outro dado a ser considerado é o desconhecimento dos usuários quanto ao acervo multimídia, 

o que possibilita inferir que a pesquisa é feita na sua maioria, apenas no acervo convencional 

(impresso). Além disso, três usuários não responderam a essa questão. 

Não tenho conhecimento dos demais materiais disponibilizados nesse 

espaço além de livros e revistas. (Usuário da BPM 4).  

Possui um acervo muito pequeno. (Usuário da BPM 2). 

Até agora só possui livros, revistas, jornais e folhetos, os outros materiais 

não são encontrados aqui. (Usuário da BPM 5). 

Tabela 14 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à tipologia do acervo 

das BPM  

 

Avaliação 

quanto à 

tipologia do 

acervo 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 33,3% 2 6,5% 

Boa 1 20,0% 1 20,0% 1 33,3% 0 0,0% 3 37,5% 2 66,7% 8 25,8% 

Regular 3 60,0% 3 60,0% 2 66,7% 5 71,4% 3 37,5% 0 0,0% 16 51,6% 

Ruim 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 2 28,6% 1 12,5% 0 0,0% 5 16,1% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(5) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (8) 100% (3) 100% (31) 100% 

Não respondeu 2   0   0   0   1   0   3   

           Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Perguntados sobre a avaliação que fazem quanto à abrangência do acervo nas áreas do 

conhecimento, a maioria dos usuários classificou essa abrangência como “Boa” (42,4%). Por 

outro lado, quando se observa os percentuais de manifestações que avaliaram essa 

abrangência como “Ótima” (21,2%) e “Boa” (42,4%), chega-se à conclusão de 63,6% dos 

respondentes parecem satisfeitos com esse elemento. Somente (12,1%) o consideram como 

regular, enquanto 15,2% se distribuem entre as avaliações “Ruim” (12,1%) e “Péssima” 

(3,1%). Se somados esses percentuais, pode-se dizer que uma maioria dos participantes da 
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amostra parece menos satisfeita com a abrangência dos acervos disponibilizados por essas 

BPM. 

 

Tabela 15 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à abrangência do acervo 

das BPM  

 

Avaliação 

quanto à 

abrangência do 

acervo 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 44,4% 3 100,0% 7 21,2% 

Boa 3 42,9% 2 50,0% 3 100,0% 2 28,6% 4 44,4% 0 0,0% 14 42,4% 

Regular 4 57,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 1 11,2% 0 0,0% 7 21,2% 

Ruim 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 4 12,1% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (4) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (33) 

 

100% 

Não respondeu 0   1   0   0   0   0   1   

            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Quanto à área do conhecimento, tudo solicitado contém nesta biblioteca. 

(Usuário da BPM 5). 

Nunca encontrei aqui livro de filosofia. Mas a área de consulta possui muito 

dos outros livros à disposição. (Usuário da BPM 5). 

Há uma boa variedade. Acho que não possui um acervo vasto de cada área, 

mas há livros, ao menos da maioria dessas áreas. (Usuário da BPM 3). 

Quanto à modalidade de acesso ao acervo, as observações feitas pela pesquisadora 

revelaram que todas as BPM analisadas oferecem o livre acesso ao acervo, exceto a um dos 

setores da BPM 1, de Alagoinhas, (Setor Didático),  ao qual é permitido apenas o acesso 

restrito ao acervo. 

 No que diz respeito às condições de conservação e atualização do acervo, observou-se 

que todas as seis BPM dispõem de uma coleção bem conservada, conforme demonstra o 

Quadro 13. 
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Quadro 13 – Condições do acervo das BPM 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

                Nota: Sinal convencional utilizado: 

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação. 

 

 

Por outro lado, quando se observou a questão da atualização desse acervo, constatou-

se que apenas a metade dessas bibliotecas (BPM 2, BPM 3 e BPM 6) conta com coleções 

atualizadas. 

As BPM pesquisadas possuem uma diversidade do acervo quanto ao gênero literário 

(Lírico, Dramático e Épico) e abrangência do conteúdo, não possuem acervo da memória 

local, exceto a BPM 1, tem uma estante significante com material relacionado a história do 

município. Apenas a BPM 1 e BPM 6 tem o Centro Digital da Cidadania (CDC) no interior da 

Biblioteca. As demais não possuem qualquer terminal de consulta a internet disponível para o 

usuário. Somente a BPM 1 possui catálogo manual de consulta ao acervo, e as BPM do 

município de Salvador possuem Catalogo online de seus acervos, nas demais, os usuários se 

dirigem diretamente às estantes ou aos atendentes para acessar as coleções. Quanto aos 

recursos eletrônicos, apenas das quatro BPM possuem equipamentos como televisão, DVD e 

Aparelho de som, como aponta o Quadro 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios Bibliotecas Condições do acervo 

 

Atualizado Desatuali-

zado 

Conserva-

do 

Mal 

conservado 

Alagoinhas BPM 1 - x x - 

Barreiras BPM 2 x - x - 

Ipirá BPM 3 x - x - 

Salvador BPM 4 - x x - 

BPM 5 - x x - 

Serrinha BPM 6 x - x - 

Total 3 3 6 0 
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Quadro 14  – Diversidade de acervo e recursos informacionais das BPM 

 
Diversidade do 

acervo e recursos 

informacionais 

Municípios/Bibliotecas Total de 

BPM por 

categoria 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

Diversidade de 

gêneros literários 

x x x - - x 4 

Memória local - x - - - - 1 

Recursos 

eletrônicos 

x - x - x x 4 

Terminais de 

consulta a 

Internet 

x - - - - x 2 

Catálogo do 

acervo manual 

- x - - - - 1 

Catálogo do 

acervo online 

- - - x x - 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

Nota: Sinal convencional utilizado: 

              - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

              x Dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da informação. 

 

 

Quanto aos equipamentos disponíveis para uso nas BPM, a avaliação dos usuários 

indica que 35,7% deles os consideram como “Regular” e 28,6% consideram como “Ruim” os 

equipamentos disponíveis (Tabela 16). Cabe destacar que as justificativas dadas pelos os 

usuários participantes da amostra, demonstraram uma insatisfação devida ao desconhecimento 

da disponibilidade desses equipamentos nas BPM analisadas. 

Ao se observar os dados apresentados na Tabela 16, verifica-se que se somados os 

percentuais de respostas que avaliam como “Regular” (35,7%), “Ruins” (21,4%) e 

“Péssimos” (28,6%) os equipamentos disponíveis, a maioria dos usuários (85,7%) estão 

pouco satisfeitos com os equipamentos da BPM. 
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Tabela 16 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto aos equipamentos 

disponíveis das BPM  

 

Equipamentos 

Disponíveis 

Municípios/Bibliotecas 

Total 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Boa 1 20,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 14,3% 1 50,0% 4 14,3% 

Regular 1 20,0% 1 25,0% 1 33,3% 3 42,9% 3 42,9% 1 50,0% 10 35,7% 

Ruim 3 60,0% 1 25,0% 1 33,3% 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 21,4% 

Péssima 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 3 42,8% 3 42,8% 0 0,0% 8 28,6% 

Total de 

respondentes 
(5) 100% (4) 100% (3) 100% (7) 100% (7) 100% (2) 100% (28) 100% 

Não responderam 2  1      2  1  6  

        Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Da última vez que precisei usar o computador, eu não pude mexer no 

mesmo, um funcionário o fez e não possui aqui outros equipamentos. 

(Usuário da BPM 4). 

Alguns itens não são encontrados na biblioteca, porém os que existem no 

espaço estão disponíveis. (Usuário da BPM 4). 

Não tive acesso a nenhum destes e nem informado se existe. (Usuário da 

BPM 5). 

Ao serem indagados nas entrevistas quanto ao total do acervo, em relação ao número 

de títulos e exemplares e quanto ao tipo de aquisição mais utilizado para formação e 

desenvolvimento do acervo (compra, doaçao, permuta), todos os bibliotecários que 

participaram da amostra informaram que a modalidade de aquisição mais frequentemente 

adotada é a doação, conforme demonstra os depoimentos apresentados no Quadro 15.  
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Quadro 15 – Depoimentos dos bibliotecários quanto ao total de títulos e exemplares dos 

acervos e modalidade de aquisição das BPM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Nota: Os entrevistados participantes da amostra estão representados pela letra “B” seguido de um numeral, a fim 

de assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses bibliotecários. 

 

Todos bibliotecários entrevistados afirmaram que as prefeituras não compram 

materiais bibliográficos, que essas BPM recebem doações dos governos Estadual e Federal, 

além de membros das comunidades locais. A BPM 5 informou ter recebido um acervo 

adquirido por compra pela prefeitura em 2007 e a BPM 1 informou ter adquirido um acervo 

por compra em 2012 através de uma emenda parlamentar.  

Outro dado importante é a imprecisão da informação quanto ao total do acervo. Os 

profissionais entrevistados demonstraram não ter um controle preciso, um livro de tombo que 

registre o acervo adquirido.  

 

 

Bibliotecários Depoimentos 

Total do acervo 

(títulos e exemplares) 

Modalidade de aquisição do acervo 

(compra, doação, permuta) 

B.1 Com as revistas... eu boto aí uns 23 mil. 

Títulos eu posso até botar aí em torno 

de 17 mil por aí. 23 mil eu posso botar 

como exemplares. 

A prefeitura eu dou certeza, não compra 

livro [...] até hoje nada [...] formo o 

acervo através de parceria, Governo 

Federal, Estadual [...] mas a prefeitura 

nada. 

B.2 Hoje está uns 4.500 estou um pouco na 

dúvida porque eu fiz o desbastamento 

todo [...]. 

Esse acervo é todo de doação, ou de 

particular ou da Fundação [...] uma boa 

parte do acervo eu pego do MEC [...] da 

biblioteca escolar que tem um material 

muito bom. 

B.3 Eu não posso de precisar exatamente. 

Hoje eu tenho um montante de 1.700 

obras catalogadas, mas eu acredito que 

deve ter um montante de 4 mil obras 

ainda sem catalogar. Existe um acervo 

anterior que não está catalogado. 

Foi feito uma compra com recursos do 

Governo Federal. Eu tentei fazer uma 

compra via prefeitura na gestão 

passada, mas não logrou êxito, e aí 

agora vou tentar com esse novo gestor. 

B.4 Olhe só(pausa) contando com o que está 

cadastrado no sistema... desde que eu 

chequei aqui (pausa) eu acho que vai 

dar uns dez mil exemplares. 

Aqui a principal é doação. Sempre 

alguma instituição pública é que envia o 

material: periódicos e livros. 

B.5 Em geral 13 a 14 mil títulos. 

 

Só comprou livro em 2007. Foi mais os 

livros do vestibular. 

 

 

B.6 De 6 mil a 6.500 volumes, entre títulos e 

exemplares. 

 

 

A maior parte é doação. 
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Com os resultados apresentados nesta subseção, infere-se a existência de uma 

precariedade do repertório informacional das BPM analisadas. Os usuários participantes da 

amostra consideraram como “Regular” (51,6%) a tipologia do acervo das BPM. Já a formação 

do acervo nas áreas do conhecimento, foi bem avaliada pelos usuários que a elegeram como 

“Boa” (42,4%). Os acervos, compostos de aproximadamente entre 4 mil a 23 mil títulos e 

entre 10 mil e 23 mil exemplares, são formados por doação, apresentando-se, na sua maioria 

conservados, atualizados. Todas as BPM proporcionam aos usuários o livre acesso, no entanto 

observou-se que, provavelmente isso ocorra em razão da ausência de catálogos (manuais ou 

online) para consulta dos usuários. 

Observadas e analisados os elementos relacionados ao repertório informacional, 

passou-se à análise da linguagem informacional adotada por essas BPM. 

 

4.5 LINGUAGEM INFORMACIONAL 

 

Nesta subseção serão apresentados os resultados quanto à representação e organização 

da informação realizada pelas BPM, aos recursos de recuperação e disseminação, obtidos 

através dos depoimentos dos bibliotecários entrevistados, como também aqueles relacionados 

à avaliação das BPM quanto sua a organização física, destacando os recursos utilizados para 

comunicação com o público, como no emprego de sinalizações do acervo e dos setores, 

murais etc., a partir das percepções dos usuários. 

Todas as seis BPM pesquisadas utilizam o código de catalogação AACR2 para efetuar 

a representação descritiva da informação. Quanto ao sistema de classificação, o mais utilizado 

é o sistema da Classificação Decimal Dewey (CDD). Apenas as BPM 4 e 5, do município de 

Salvador, utilizam a Classificação Decimal Universal (CDU). 

 Quanto à informatização, pode-se observar nos depoimentos apresentados no Quadro 

16 que essas BPM encontram-se em processo de informatização e, exceto as BPM de 

Salvador que utilizam o software PHL, todas as demais utilizam o software livre Bibilivre 

recomendado pela FBN e adotado pela GESB nas modernizações das BPM e nas capacitações 

dos funcionários que atuarão nas BPM. 
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Quadro 16 – Depoimentos dos bibliotecários quanto ao processo de informatização das BPM 
  

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Nota: Os entrevistados participantes da amostra serão representados pela letra “B” seguido de um numeral, a fim 

de assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses bibliotecários. 

 

Como se pode observar no Quadro 16, as BPM estão iniciando o processo de 

informatização, no entanto elas ainda não possuem acesso a internet para disponibilizar a 

consulta online ao acervo, bem como não dispõem de catálogo manual para os usuários 

consultarem o acervo, exceto a BPM 2 do município de Barreiras. Quando se perguntou aos 

bibliotecários como eles recuperam e disseminam as informações, as respostas obtidas (e 

expostas no Quadro 17) permitem inferir que a recuperação é feita diretamente nas estantes, já 

que inexistem catálogos manuais e as BPM não possuem acesso à internet para consulta 

online aos catálogos. Assim, a disseminação dos conteúdos informacionais contidos nos 

acervos limita-se às mediações interpessoais, estabelecidas no contato direto e presencial com 

o público.  

 

 

 

 

 

Bibliotecários Depoimentos 

B.1 Estou começando agora todo esse processo. Mais ou menos esses computadores 

já estão aqui com a gente tem uns seis meses. Utilizamos o Bibilivre da FBN [...] 

já tenho em torno de 2.500 livros. 

B.2 Está semi-informatizada. Está começando. Dá forma errada que tá... mas ali tá 

70% do acervo. A única coisa que não está no Bibilivre é o material do Kit de 

modernização que não registrou e algumas doações [...] só que preciso dar baixa 

em muita coisa. 

B.3 Está em vias de informatização. O software é o Bibilivre. Alguns livros já estão na 

base [...] 1.750 já estão na base. 

B.4 Digamos que sim. Informatizada como? Porque aqui como te falei, aqui não tem 

Internet, então a base fica lá na Fundação [...] aqui o usuário não tem acesso à 

base, ao catálogo para consultar o acervo [...] pelo total de livros que chegaram, 

eu acredito que tenha 70% do acervo na base PHL. 

B.5 Parcial no PHL. 

B.6 No momento a biblioteca não está informatizada. Com o projeto de modernização 

da FPC foi implantado o sistema Bibilivre, versão 2.9. Devido a problemas no 

sistema, sem condições de backup do acervo processado, foi desinstalada a 

versão 2.0 para instalação da versão 3.0 do mesmo sistema, o que não ocorreu 

devido a problemas no equipamento. 
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Quadro 17 – Depoimentos dos bibliotecários quanto à recuperação e disseminação da 

informação 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 Nota: Os entrevistados participantes da amostra estão representados pela letra “B” seguido de um numeral, a fim 

de assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses bibliotecários. 

 

Quando solicitados a avaliarem a biblioteca quanto a sua organização física, 

considerando se há elementos de comunicação visual que os orientam quanto à localização e o 

deslocamento nos seus espaços funcionais (setores), e também quanto à sinalização para 

acesso aos conteúdos informacionais (acervo), 48,5% dos usuários avaliaram como “Boa” a 

organização física das BPM, como demonstra a Tabela 17.  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecários Depoimentos 

B.1 As próprias funcionárias, elas sabem onde as informações estão [...] O atendente é 

que sabe onde está [...] De vez em quando a Assessoria de Comunicação da 

prefeitura já veio fazer essas entrevistas comigo, e aí esses livros novos eu já tive o 

trabalho... eu escaneei e passei para assessoria de comunicação e aí eles 

divulgaram isso no site e também criaram uma certa revista para a gente [...] 

divulguei para uma professora na UNEB, na biblioteca onde trabalho.  

B.2 Tanto a recuperação quanto a disseminação são mal distribuídas, a captação da 

informação é pobre, a gente tenta pegar os dados com a Secretaria de Educação, 

com a Sec. Ambiental, IBGE [...] a gente tenta recuperar a informação do 

município, jornal, revistas[...] e a disseminação é só mesmo a frequência do usuário 

e a pesquisa. 

B.3 É feita a busca no Bibilivre, autor, título e assunto [...] A única forma que eu tenho 

de recuperar o acervo anterior que não está no Bibilivre é indo para a estante. Eu 

fiz uma pré-organização do acervo, separei por classe [...] O trabalho de 

disseminação da informação como alerta, boletim, nada disso é possível fazer, 

porque estou presa a tarefa de catalogar os livros [...]. 

B.4 Eu recupero pelo conhecimento mesmo, pelo conhecimento de mundo, do acervo, e 

aí como eu faço a entrevista, de acordo com o que ele tá pedindo eu vou lá e 

recupero, nem sempre isso é possível, quando não acho a informação eu indico 

outro lugar [...] a divulgação é feita aqui no boca a boca mesmo, na conversa com o 

usuário aí ele passa para algum familiar, algum colega que esteja precisando [...] 

não tem um e-mail que a gente use que faça essa divulgação. 

B.5 Pelo PHL. O fichário manual está extinto [...] a gente tem um livro para o 

empréstimo manual que a gente anota os livros que são emprestados e devolvidos 

nesse manual e já no sistema a gente faz empréstimo automaticamente ele já faz e 

por isso que a gente usa os dois [...] tem um site da Fundação que já tem o espaço 

das bibliotecas. 

B.6 Recupera pelo sistema de classificação diretamente de acordo com a organização 

nas estantes e dissemina através do serviço de referência e comunicação do 

bibliotecário com o usuário. 
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Tabela 17 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à organização física das 

BPM 

 

Avaliação quanto 

à organização 

Física 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 22,2% 1 33,3% 3 9,1% 

Boa 3 42,8% 2 50,0% 2 66,7% 2 28,6% 5 55,6% 2 66,7% 16 48,5% 

Regular 2 28,6% 2 50,0% 1 33,3% 4 57,1% 2 22,2% 0 0,0% 11 33,3% 

Ruim 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 9,1% 

Péssima 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (4) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (33) 

 

100% 

Não respondeu  0   1   0   0   0   0   1   

         Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 
A organização deixa visível para o frequentador, os lugares ou livros que te 

interessem. (Usuário da BPM 5). 

Os livros poderiam ser bem mais organizados, mas a sinalização de espaços 

é excelente. (Usuário da BPM 4). 

Localização boa por ordem alfabética. (Usuário da BPM 5). 

 

Por outro lado, verifica-se que é considerável o percentual de usuários (33,3%) que 

avaliam essa organização física e a sinalização apenas como “Regular”. 

A pesquisa revelou que as BPM pesquisadas utilizam como linguagem documentária a 

catalogação AACR2, a CDD e a CDU para a representação e organização da informação. A 

informatização ainda não é uma realidade plenamente concretizada, as BPM analisadas não 

dispõem de catálogo online do acervo, exceto as BPM 4 e 5 de Salvador, embora estas últimas 

ainda não dispõem de terminais de consulta nas bibliotecas.  

A recuperação dos conteúdos informacionais é feita diretamente nas estantes e a 

disseminação da informação é realizada através das mediações interpessoais com o público, 

que por sua vez avaliou a organização dessas bibliotecas como “Boa” (48,5%), destacando os 

aspectos da sinalização, dos instrumentos utilizados para comunicação visual que informam 

sobre os espaços funcionais e localização dos conteúdos informacionais nas estantes. 

Após a obtenção das informações sobre a linguagem informacional adotada pelas 

BPM, buscou-se verificar as condições existentes em termos dos agentes mediadores que 

atuam em suas atividades. 
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4.6 OS MEDIADORES 

 

Considerando a importância do papel dos agentes que atuam na BPM na realização da 

mediação da informação em apoio ao processo de apropriação da informação, esta subseção 

tem o propósito de apresentar o que se pôde conhecer quanto ao perfil desses mediadores das 

BPM, apresentando informações quanto ao nível de formação dos bibliotecários e os vínculos 

empregatícios com a prefeitura; o número de funcionários das BPM, o grau de escolaridade 

deles, como também informações quanto ao treinamento ou não desses para atuarem nas 

bibliotecas. Essas informações foram levantadas junto aos bibliotecários por meio da 

entrevista.  

No que se refere ao nível de formação, três bibliotecários informaram que realizaram 

cursos de especialização e três deles possuem somente o curso de graduação. Com relação ao 

vínculo empregatício com a prefeitura, todos os entrevistados são concursados. 

 Quanto à situação dos funcionários que atuam nas BPM, de acordo com o depoimento 

dos bibliotecários, demonstrado no Quadro 18, o número de funcionários das BPM varia entre 

dez (máximo) e dois (mínimo). Todos os funcionários têm o ensino médio completo e outros 

possuem o nível superior completo ou incompleto.  
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Quadro 18 – Depoimentos dos bibliotecários quanto à situação dos funcionários das BPM 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 Nota: Os entrevistados participantes da amostra estão representados pela letra “B” seguido de um numeral, a fim de 

assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses bibliotecários. 

 

 

 

 

Bibliotecários Nº de 

funcionários 

da BPM 

 

Nível de escolaridade 

dos funcionários 

Treinamentos dos 

funcionários 

Capacitação dos 

funcionários 

B.1 10 Segundo grau e nível 

superior. 

Alguns aqui já 

participaram de 

treinamento lá na 

Biblioteca dos Barris. 

Não (realizada) 

B.2 8 Tem fundamental, tem 

ensino médio [...] três 

têm nível superior, são 

pedagogos. 

[...] treinei minha equipe 

tem 5 anos, de lá para 

cá foi mudando, 

mudando e hoje só tem 2 

ou 3 pessoas que 

continuam comigo que 

tiveram treinamento. 

Não (realizada) 

B.3 2 Auxiliar de limpeza. Ela 

tem 2º grau. 

Eu fiz um treinamento 

com ela. Porque é a 

única funcionária que eu 

disponho [...]  quando eu 

preciso sair ela precisa 

ficar assumindo essa 

função que nem seria 

dela [...]. 

Não. Foi feito na 

época via FPC, mas 

foi feito com os 

funcionários que não 

eram da biblioteca e 

esses funcionários 

não ficaram aqui, 

então tudo que foi 

feito foi perdido. 

B.4 6 Nível médio e superior 

incompleto. 

Sim. Participaram do 

treinamento do projeto 

de modernização da 

FPC. 

Não (realizada) 

B.5 3 Graduado em 

Administração e o outro 

ensino médio. 

[...] quando eu cheguei 

aqui eles já estavam e me 

parece que eles 

receberam um 

treinamento para atuar 

aqui. 

Não. Nenhuma 

B.6 3 Um nível superior 

completo e um nível 

superior incompleto. 

Treinamento 

especificamente na área 

não. Eles foram 

chegando se adaptando 

com as orientações do 

bibliotecário e com os 

auxiliares antigos [...]. 

Da prefeitura teve 

esse de pós-

graduação, que 

permite que os 

funcionários façam 

uma pós através de 

um convênio, ela 

banca 70% e tem 

outros cursos para 

nível médio [...]. 
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Quando se perguntou aos usuários o que eles achavam sobre o número de funcionários 

das BPM, 10 dos 32 respondentes avaliaram como “Regular” (31,3%) e 28,1% deles 

consideraram como bom esse número, no entanto quando se observa as informações da 

Tabela 18, verifica-se que um percentual considerável (46,9%) parece pouco satisfeito com a 

quantidade de funcionários que fazem o atendimento nas BPM (Regular – 31,3%; Ruim – 

9,4% e Péssimo – 6,2%). 

 

Tabela 18 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto ao número de 

funcionários das BPM 

 

Avaliação 

quanto ao 

numero de 

funcionários 

Municípios/Bibliotecas 

Total Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 2 28,6% 1 20,0% 0 0,0% 1 14,3% 3 37,5% 1 33,3% 8 25,0% 

Boa 3 42,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 3 37,5% 2 66,7% 9 28,1% 

Regular 2 28,6% 3 60,0% 1 50,0% 2 28,6% 2 25,0% 0 0,0% 10 31,3% 

Ruim 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 42,8% 0 0,0% 0 0,0% 3 9,4% 

Péssima 0 0,0% 1 20,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,2% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (2) 100% (7) 100% (8) 100% (3) 100% (32) 100% 

Não respondeu 0   0   1   0   1   0   2   

            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 Um dado bastante pertinente apontado pelos usuários é a falta de vigilantes nessas 

bibliotecas. Exceto a BPM 2 do município de Barreiras, todas a demais não possuem 

funcionários encarregados da segurança, como se pode ilustrar com o depoimento de um dos 

usuários da BPM. 

Não há segurança para proteger o patrimônio e as pessoas que aqui se 

encontram. (Usuário da BPM 4). 

Há muito poucos funcionários para atender a demanda que frequenta a 

biblioteca. (Usuário da BPM 3). 

Os funcionários estão em números restritos. (Usuário da BPM 2). 

De acordo com os dados dos respondentes, pode-se inferir, a partir das informações 

apresentadas na Tabela 19, que a qualidade do atendimento das BPM é satisfatória, já que a 

maioria dos usuários a avaliou como “Ótima” (44,2%), seguida por um grupo de usuários que 

considerou bom esse atendimento (41,2%). As opções (Regular, Ruim e Péssima) somaram 
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um total de 14,6% dos usuários, o que reforça que há um alto grau de satisfação com o 

atendimento das BPM (85,4%), somando-se os percentuais referentes às avaliações como 

ótimo e bom esse atendimento. 

 

Tabela 19 – Distribuição percentual da avaliação dos usuários quanto à qualidade de 

atendimento das BPM 

 

Qualidade de 

Atendimento 

Municípios/Bibliotecas 

Total 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Ótima 5 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 6 66,7% 2 66,7% 15 44,2% 

Boa 1 14,3% 2 40,0% 2 66,7% 5 71,4% 3 33,3% 1 33,3% 14 41,2% 

Regular 1 14,3% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 

Ruim 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Péssima 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Total de 

respondentes 
(7) 100% (5) 100% (3) 100% (7) 100% (9) 100% (3) 100% (34) 

 

100% 

            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

O melhor atendimento. (Usuário da BPM 4). 

Toda dúvida que eu tenho são sanadas por eles (os funcionários), com 

cortesia. (Usuário da BPM 5). 

Sempre sou bem recebido. (Usuário da BPM 4). 

 

Com o interesse em conhecer a percepção dos usuários quanto às qualidades de 

características particulares dos funcionários das BPM, características estas que são 

fundamentais para os sucesso da mediação a ser realizada por eles, foi formulada aos usuários 

uma questão de múltiplas escolhas, para que estes apontassem suas avaliações quanto a tais 

características. A análise das respostas apontou, conforme demonstra a Tabela 20, que das 

oito características apresentadas como opções das avaliações, cinco delas foram mais 

destacadas como existentes entre os funcionários das BPM, as características de 

“disponibilidade” (64,7%); de manifestações de interesse pelo atendimento ao usuário 

(50,0%); domínio dos assuntos contidos nos acervos (32,3%) e as características de 

comportamento de afetividade (29,4%) e de organização (29,4%).  

Embora estas cinco características tenham sido apontadas pelos usuários como 

existentes entre os funcionários das BPM, os percentuais atingidos por cada uma delas são 
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bastante baixos, o que sinaliza a existência de barreiras à qualidade de mediação da 

informação nessas bibliotecas. 

 

Tabela 20 – Frequência das percepções dos usuários quanto às características dos atendentes 

das BPM 
 

Percepções dos 

usuários quanto 

às 

características 

dos atendentes 

Municípios/Bibliotecas 

Total 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Disponibilidade 5 71,4% 1 20,0% 2 66,6% 7 100,0% 6 66,6% 1 33,3% 22 64,7% 

Interesse 4 57,1% 0 0,0% 1 33,3% 4 57,1% 6 66,6% 2 66,6% 17 50,0% 

Domínio dos 

assuntos 
0 0,0% 0 0,0% 2 66,6% 2 28,5% 5 55,5% 2 66,6% 

11 
32,3% 

Afetividade 2 28,5% 1 20,0% 0 0,0% 3 42,8% 3 33,3% 1 33,3% 10 29,4% 

Flexibilidade 2 28,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 42,8% 2 22,2% 1 33,3% 8 23,5% 

Organização 0 0,0% 2 40,0% 1 33,3% 3 42,8% 3 33,3% 1 33,3% 10 29,4% 

Domínio das 

tecnologias 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 

1 
2,9% 

Sensibilidade 2 28,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,5% 2 22,2% 1 33,3% 7 20,5% 

Desinteresse e 

desconhecimento 
0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 

Total de 

respondentes 
(7) (5) (3) (7) (9) (3) 34 

            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Super atenciosos e gentis. (Usuário da BPM 5). 

Muito interesse e como! (Usuário da BPM 3). 

A investigação revelou o perfil dos mediadores que trabalham nas bibliotecas, sendo 

que os bibliotecários em sua maioria tem curso de especialização e são todos concursados da 

prefeitura. Os funcionários são em número reduzido para desempenharem os serviços de uma 

biblioteca, têm no mínimo 2º grau completo, e não há um treinamento específico e sistemático 

para atuarem nos dispositivos, inclusive em razão da alta rotatividade do quadro. Os usuários 

estimaram o número de funcionários como “Regular” (31,3%) e classificaram como “Ótima” 

(44,2%) a qualidade do atendimento. Os 34 respondentes identificaram nos poucos  

funcionários que atendem ao público das seis BPM, a “Disponibilidade” (64,7%) como a 

primeira característica dos atendentes, em segundo lugar o “Interesse” (50,0%), e somente um 

respondente não se sentiu contemplado com as opções oferecidas na pergunta e assinalou 

“Outras”, justificando que os atendentes não têm interesse e conhecimento sobre o acervo, 

isso no caso da BPM 2 (Barreiras). 
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O perfil e características dos agentes mediadores, bibliotecários e funcionários, dessas 

BPM são elementos fundamentais para a realização das práticas informacionais, que são 

intrinsicamente atividades mediadoras do acesso, uso e apropriação da informação. Nesse 

sentido, na próxima subseção o trabalho passa apresentar a avaliação dos integrantes da 

amostra quanto às práticas informacionais das BPM analisadas. 

 

4.7 PRÁTICAS INFORMACIONAIS 

 

Um dos elementos da ordem informacional dialógica são as práticas informacionais 

realizadas pelas bibliotecas, que se subdividem em dois tipos de práticas: as práticas culturais, 

que são as atividades de mediação da informação desenvolvidas pelas BPM e as práticas de 

gestão que visão à organização e manutenção dos dispositivos. Assim, nesta subseção serão 

apresentados os resultados obtidos a partir das entrevistas realizadas junto aos bibliotecários e 

dos questionários respondidos pelos usuários. 

 

4.7.1 Práticas culturais 

 

A pergunta elaborada nos dois instrumentos de coleta sobre a categoria de práticas 

culturais apresentou as mesmas opções de múltiplas escolhas para as duas subamostras: 

bibliotecários e usuários. O Quadro 19 apresenta as respostas dos bibliotecários sobre a 

programação cultural desenvolvida nas BPM. Segundo os dados, as BPM pesquisadas quase 

não oferecem esse serviço para a comunidade. Como pode ser observada, a biblioteca dos 

municípios de Barreiras e Alagoinhas não realizam programação cultural. As demais 

bibliotecas desenvolvem uma ou outra programação cultural, sendo que das opções 

apresentadas, a mais utilizada é a realização de exposições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Quadro 19 – Programação cultural desenvolvida pelas BPM 

 
Programação cultural Bibliotecas Total de 

BPM por 

atividade  
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

Espetáculos Teatrais - - - x - x 2 

Exposições - - x x x x 4 

Saraus Literários e/ou 

Musicais 

- - - x - - 1 

Lançamentos de livros - - - - - - 0 

Exibições de filmes - - - - x - 1 

Círculos de leitura - - - - - - 0 

Exibições de filmes com 

debatedores 

- - - - - - 0 

Contação de histórias - - - - - - 0 

Shows - - - - - - 0 

Debates sobre temas de 

interesse 

- - x - x - 2 

Concursos - - - - - - 0 

Seminários - - - - - x 1 

Oficinas (Literária, 

Artesanato, Musical etc.) 

- - - x x x 3 

Palestra - - - x x - 2 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013.            

 Nota: Sinal convencional utilizado: 

            -  Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Confrontando os resultados do Quadro 19 que apresenta o resultado da entrevista 

realizada com os bibliotecários das BPM e a Tabela 21, correspondente aos resultados dos 

usuários, ambas representações referente a programação cultural oferecida pelas bibliotecas, 

mostram uma incongruência entre as percepções desses dois participantes da amostra. Causa 

estranheza que os próprios bibliotecários responsáveis das BPM tenham afirmado que não 

realizam certas atividades dentro da programação cultural e os usuários afirmarem a 

participação em tais atividades. Conclui-se que alguns respondentes não entenderam a questão 

ou responderam em função de experiências passadas, como por exemplo, a BPM de Barreiras 

que atualmente não desenvolve qualquer atividade, mas que na gestão anterior desenvolvia 

este tipo de atividade, segundo o próprio depoimento da bibliotecária, 

Nós tínhamos antes uma biblioteca itinerante desfeita na gestão passada [...] 

fazíamos sacolas de livros para hospitais e presídios, tinha Feira de Livros e 

principalmente quando tínhamos a sede própria fazíamos muitas coisas até 
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por exigência do usuário [...] agora a gente não tem espaço, para fazer 

alguma atividade tem que fechar a biblioteca. (B. 2) 

Há uma vez ou outra, não da biblioteca, a gente cede o espaço.  (B.1). 

No caso da BPM do município de Alagoinhas, conforme depoimento do bibliotecário, 

a biblioteca não realiza programação cultural, apenas cede espaço para qualquer instituição, 

organização ou grupos sociais da comunidade interessados em utilizar o espaço da biblioteca 

para realizar algumas atividades culturais. Assim, os depoimentos dos bibliotecários sinalizam 

para a possível razão da incoerência entre esses depoimentos e aqueles prestados pelos 

usuários. Se existem atividades culturais que são realizadas por grupos e/ou instituições da 

comunidade no ambiente da BPM, seus usuários acabam por compreendê-las como atividades 

desenvolvidas pelos próprios bibliotecários.  

De acordo com a Tabela 21, a atividade mais frequentada é a “Exposição” (36,6%), 

seguida das “Oficinas”, “Debates sobre temas de interesse” e “Palestras”, todas indicadas pelo 

mesmo percentual de usuários (20,0%). Por outro lado, esses usuários também utilizaram o 

espaço do questionário reservado à opção “Outros” para comentar a ausência de tais 

atividades culturais na biblioteca, como podem ser visto nos depoimentos abaixo.  

Não participei ainda, pois não disponibiliza nenhuma das atividades citadas 

acima. (Usuário da BPM 2). 

Se houve alguma dessas atividades supracitadas na biblioteca de minha 

cidade, estive completamente desinformada. (Usuário da BPM 3). 

Nenhuma das atividades é desenvolvida aqui. (Usuário da BPM 4). 

Nunca soube de nenhum evento do tipo em bibliotecas, mas seria 

interessante se ocorresse, participaria com certeza. (Usuário da BPM 5). 

Não há nenhuma dessas atividades aqui. (Usuário da BPM 5). 
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Tabela 21 – Frequência da avaliação dos usuários quanto à realização de atividades 

culturais pelas BPM 

Atividades 

culturais 

realizadas pelas 

BPM 

Municípios/Bibliotecas 

Total 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Exposições 1 16,6% 0 0,0% 2 66,6% 3 50,0% 3 42,8% 2 66,6% 11 36,6% 

Exibições de filmes 1 16,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,6% 2 28,7% 0 0,0% 4 13,3% 

Seminários 1 16,6% 1 20,0% 0 0,0% 1 16,6% 1 14,2% 0 0,0% 4 13,3% 

Oficinas (Literária, 

Artesanato etc.) 
1 16,6% 1 20,0% 0 0,0% 1 16,6% 3 42,8% 0 0,0% 

6 
20,0% 

Lançamentos de 

livros 
1 16,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,6% 1 14,2% 0 0,0% 

3 
10,0% 

Espetáculos teatrais 1 16,6% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,7% 0 0,0% 4 13,3% 

Saraus literários 

e/ou musicais 
1 16,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,7% 0 0,0% 

3 
10,0% 

Shows 1 16,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,6% 1 14,2% 0 0,0% 3 10,0% 

Debates sobre 

temas de interesse 
2 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 2 33,3% 1 14,2% 0 0,0% 

6 
20,0% 

Círculos de leitura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,6% 2 28,7% 0 0,0% 3 10,0% 

Palestras 1 16,6% 1 20,0% 0 0,0% 2 33,3% 1 14,2% 1 33,3% 6 20,0% 

Concursos 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 16,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,6% 

Exibições de filmes 

com debatedores 
1 16,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1 
3.3% 

Contação de 

histórias 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,2% 0 0,0% 

1 
3,3% 

Outros 3 50,0% 3 60,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 20,0% 

Número de 

respondentes 
(6) (5) (3) (6) (7) (3) (30) 

Não respondeu 
1 

  

0 

  

0 

  

1 

  

2 

  

0 

  

4 

  

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

   

Quando se procurou saber se a participação nas atividades culturais oferecidas na 

programação cultural das BPM proporcionou alguma mudança positiva na vida dos usuários, 

54,2% destes afirmaram que essa participação sempre proporciona mudanças positivas em 

suas vidas. Os outros 45,8% dos usuários se distribuíram entre aqueles que avaliam que tal 

participação às vezes (25,0%) promove mudanças e aqueles que entendem não ocorrer 

alterações (20,8%). Por outro lado, ao se considerar a somatória daquelas avaliações da 

frequente mudanças (54,2%) e de mudanças mais ocasionais (25,0%), verifica-se que 79,2% 

dos usuários admitem que esse tipo de atividade tem algum impacto positivo em suas vidas. 
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A Tabela 22 mostra um resultado bastante positivo da programação cultural 

apresentada pelas BPM. Ao justificarem suas respostas positivas (Sempre – 54,2% / Às vezes 

– 25,0%), alguns usuários registraram que: 

Conhecimento é tudo e ninguém tira. (Usuário da BPM 2). 

Ampliou meus conhecimentos e me fez ter uma visão diferente sobre 

determinados assuntos. (Usuário da BPM 4). 

Nas exposições adquirir conhecimentos sobre cultura, festas 

populares e marcos da história. (Usuário da BPM 3). 

 

Tabela 22 – Distribuição percentual da frequência da oferta da programação cultural 

das BPM 

 

Frequência 

oferta da 

programação 

cultural 

Municípios/Bibliotecas 

Total 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Sempre 3 75,0% 1 25,0% 2 100,0% 2 40,0% 3 50,0% 2 66,7% 13 54,2% 

As vezes 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 40,0% 2 33,3% 1 33,3% 6 25,0% 

Nunca 1 25,0% 2 50,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 16,7% 0 0,0% 5 20,8% 

Total de 

respondentes 
(4) 100% (4) 100% (2) 100% (5) 100% (6) 100% (3) 100% (24) 100% 

Não respondeu 3   1   1   2   3   0   10   

       Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Ao se verificar qual a percepção dos usuários quanto à contribuição que essas 

atividades culturais oferecidas pelas BPM ao crescimento pessoal, profissional e social deles, 

constatou-se, conforme aponta a Tabela 23, que a maioria (66,7%) deles afirmaram que essa 

contribuição sempre acontece. Em segundo lugar se posicionaram aqueles usuários que 

entendem que essa contribuição ocorre apenas algumas vezes e, somente 10% deles 

afirmaram que ela não acontece. 

Esses resultados confirmam aqueles apresentados na Tabela 22, que demonstraram a 

satisfação desses usuários em relação à programação cultural oferecidas nas BPM. Os três 

respondentes que afirmaram que essa contribuição não acontece, justificaram suas respostas 

em razão de desconhecerem a oferta dessas atividades, conforme se pode constatar nos 

depoimentos a seguir: 

A biblioteca não possui atividade e eventos. (Usuário da BPM 2). 
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Não existe uma divulgação nas escolas, na sociedade, muito menos nas 

Universidades da Cidade. (Usuário da BPM 2). 

As atividades que poderiam ser desenvolvidas não acontecem. (Usuário da 

BPM 4). 

 A esse grupo, pode-se adicionar o usuário que não respondeu a essa questão 

justificando:  

Não faço uso das atividades oferecidas pela biblioteca, porque nem fico 

sabendo. (Usuário da BPM 1). 

 

 

Tabela 23 – Distribuição percentual da percepção dos usuários quanto à contribuição 

das atividades culturais para o crescimento pessoal, profissional e social 
 

Frequência da 

contribuição das 

atividades para o 

crescimento pessoal, 

profissional e social 

Municípios/Bibliotecas 

Total 
Alagoinhas Barreiras Ipirá Salvador Serrinha 

BPM 1 BPM 2 BPM 3 BPM 4 BPM 5 BPM 6 

N % N % N % N % N % N % N % 

Sempre 6 100,0% 1 20,0% 1 33,3% 4 66,6% 6 85,7% 2 66,7% 20 66,7% 

As vezes 0 0,0% 2 40,0% 2 66,7% 1 16,7% 1 14,3% 1 33,3% 7 23,3% 

Nunca 0 0,0% 2 40,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 10,0% 

Total de 

respondentes 
(6) 100% (5) 100% (3) 100% (6) 100% (7) 100% (3) 100% (30) 100% 

Não respondeu 1   0   0   1   2   0   4   

    Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A falta de espaços culturais e de lazer nos municípios baianos, como teatros, cinemas, 

casas de shows, museus etc., pode atrair um grande público para as bibliotecas, caso elas 

desenvolvam atividades culturais de qualidade para suprir essa demanda da comunidade. 

Como observou-se, mesmo as bibliotecas oferecendo poucas atividades, ainda que não 

realizadas com a preocupação de apropriação da informação pelos usuários, ainda sim, as 

poucas atividades oferecidas têm um saldo bastante satisfatório para o público participante, 

haja vista os resultados apresentados. Entretanto, chama atenção o depoimento dos 

respondentes que desconhecem tais atividades, o que demonstra não ter uma divulgação 

necessária. 

Por outro lado, verificou-se ainda que a programação cultural ofertada está restrita a 

atividades culturais que não possuem o mesmo potencial favorecedor da apropriação que têm 

as ações culturais. 
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4.7.2 Práticas de gestão 

 

A respeito da organização e manutenção das bibliotecas, o horário de funcionamento é 

um item de vital importância para atrair novos públicos. Como demonstrado no Quadro 20, os 

horários de funcionamento das seis BPM pesquisadas são restritivos, não permitem o uso da 

biblioteca por quem só pode ou deseja frequentá-la após o encerramento do horário de 

trabalho ou das aulas em cursos frequentados pelos usuários. Só duas dessas BPM têm um 

horário de funcionamento ininterrupto, as demais não realizam o atendimento no horário do 

almoço e nenhuma funciona aos finais de semana. 

 

Quadro 20 – Dias e horário de funcionamento das BPM 

Bibliotecas Dias de 

funcionamento 

Horário de 

funcionamento 

BPM 1 2ª a 6ª feira 8h às 12h – 14h às 17h 

BPM 2 2ª a 6ª feira 7h às 18h 

BPM 3 2ª a 6ª feira 8h às 12h – 14h às 17h 

BPM 4 2ª a 6ª feira 9h às 15h 

BPM 5 2ª a 6ª feira 8h às 12h – 13h às 17h 

BPM 6 2ª a 6ª feira 8h às 12h – 14h às 18h 

            Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Tendo ainda a gestão como foco de observação, buscou-se informações quanto à 

existência de atos oficiais para a criação e legalização dessas BPM, como também sobre a 

existência de regulamentos que orientem o funcionamento delas e mecanismos que 

estabeleçam canais de comunicação com a comunidade para um diálogo constante, assim, 

como para viabilizar parcerias que favoreçam o seu trabalho para a sociedade. Neste caso, os 

resultados apresentados no Quadro 21 apontam que dois entrevistados desconhecem o ato 

legal de criação da biblioteca, fato que dificulta a reivindicação do cumprimento das 

exigências registradas nesse ato, a exemplo de verbas destinadas às despesas de manutenção e 

aquisição de acervo, o mesmo desconhecimento alguns entrevistados demonstram ter quanto 

ao regulamento, o que provoca um questionamento quanto às reais condições de execução 

plena das atividades de uma BPM, já que um profissional não pode exercer com eficiência e 

efetividade o seu trabalho, desconhecendo completamente esse tipo de orientação normativa. 
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Quadro 21 – Depoimentos dos bibliotecários quanto às práticas de gestão das BPM 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Nota: Os entrevistados participantes da amostra estão representados pela letra “B” seguido de um numeral, a fim 

de assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses bibliotecários. 

 

Bibliotecários Lei de criação Regulamento Parcerias com a 

comunidade 

Associação Amigos da 

Biblioteca 

B.1 Tem Lei 

municipal. 

Possui. Parceria nós temos 

com a “Ler é 

preciso”, é uma 

biblioteca, de uma 

criação com uma 

ONG. 

Não tem Associação. 

B.2 Tem. Possui. Não Essa Associação ia ser 

implantada quando 

saímos de lá [...] só 

que o espaço não foi 

mais concedido a nós 

e o local que a gente 

estava era impossível 

[...] era uma garagem, 

era uma garagem [...]. 

B.3 Existe. Ainda não. Não tem bibliotecas 

comunitárias [...] 

não tem muitas 

ONGS e as 

Associações de 

Bairros são poucas. 

Não. Não dispõe de 

Associação. 

B 4 Olhe...  não sei 

informar se aqui 

tem [...]. 

Eu acredito 

que sim, mas 

se tiver tá lá 

na Fundação 

Gregório de 

Matos. 

Quando você fala 

comunidade você 

fala algum órgão 

que represente essa 

comunidade?[...] 

Tem uma ONG 

“Liberdade é 

Barra”que fazemos 

parceria. 

Não. Que eu conheça 

não. 

B.5 Existe. Tem. Existe parceria 

geralmente nos 

eventos, a gente faz 

parceria com uma 

biblioteca 

comunitária, escola 

comunitária [...]. 

Não temos Associação 

Amigos da Biblioteca. 

B.6 A biblioteca foi 

criada em 1987, 

provavelmente 

por um ato 

oficial, uma lei. 

Mas não tive 

acesso ao 

documento, não 

sei informar se 

ainda existe. 

Formalmente 

não. 

A biblioteca 

estabelece 

parcerias com as 

Secretarias, escolas 

e a comunidade, 

cedendo seu 

espaço, auditório 

para eventos. 

A biblioteca não 

possui. 
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Além disso, constatou-se que as BPM não têm regulamento, e no que diz respeito às 

parcerias, as respostas dadas indicam que elas são pontuais, ocorrendo em função de alguns 

eventos ocasionais. Outro resultado que sinaliza possíveis dificuldades no estabelecimento de 

parcerias com a comunidade está relacionado ao fato que nenhuma das seis bibliotecas conta 

com Associação Amigos da Biblioteca. 

A criação de uma Associação de Amigos da Biblioteca permite o estabelecimento de 

um instrumento de gestão importantíssimo para a biblioteca, já que pode viabilizar apoios que 

se revertam em condições materiais, institucionais e humanas para a agilização e maior 

eficiência em suas atividades de implantação, manutenção e promoção de produtos e serviços 

de informação que efetivem a contribuição da BPM para a sociedade.  

As Associações de Amigos da Biblioteca são um valioso canal de comunicação, 

integração e interação com a comunidade na qual a BPM está inserida, se constituindo num 

espaço que propicia a participação da comunidade no planejamento e avaliação das ações 

desenvolvidas pela BPM, de forma democrática e por meio de membros legitimamente 

escolhidos. 

Outro resultado que indica um sério problema para a atuação das BPM como um 

dispositivo cultural e para o acesso, uso e apropriação da informação, diz respeito aos 

depoimentos dos bibliotecários entrevistados, registrado no Quadro 22, que afirmam tanto a 

inexistência de planejamento das atividades realizadas, quanto da avaliação delas por parte 

dos usuários, mecanismo, que viabiliza a participação do público no próprio planejamento. 
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Quadro 22 – Depoimentos dos bibliotecários quanto à participação e interação do 

 usuário com a BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Nota: Os entrevistados participantes da amostra estão representados pela letra “B” seguido de um 

numeral, a fim de assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses bibliotecários. 
 

Por meio dos testemunhos dos entrevistados registrado no Quadro 22 constata-se que 

os serviços e produtos oferecidos ao público pelas BPM são “planejados” de forma intuitiva, 

não sistemática e sem a participação dos usuários, já que eles não têm qualquer nível de 

interferência, nem mesmo nesse “planejamento” intuitivo por não contarem com mecanismo 

através dos quais possam manifestarem suas necessidades, preferências ou até 

descontentamento, avaliando as atividades pela biblioteca, o que os mantêm em uma posição 

passiva de mero receptor.  

 

 

Bibliotecários Participação no Planejamento 

e avaliação 

Interação da biblioteca com 

usuário 

B.1 Não. Eu acredito que a gente tem 

uma boa interatividade. 

 

B.2 Hoje não. É muito superficial, eles ocupam 

o espaço deles lá... 

 

B.3 O usuário daqui não cobra 

nada. A única cobrança que o 

usuário faz e de ter um lugar 

mais silencioso... 

Eu acredito que está muito 

aquém do que eu gostaria, por 

conta dessas questões de não ter 

uma quantidade suficiente de 

funcionários [...]. 

 

B.4 Não. Na construção não. [...] essa avaliação também é de 

maneira informal, na 

conversação, no diálogo com o 

usuário, eles vão dando um 

feedeback... 

 

B.5 Geralmente isso é feito com a 

equipe da Fundação [...] junto 

com a parceria das escolas 

municipais [...]. 

Tem uma interação boa. 

Recebemos uma boa doação [...] 

o espaço é liberado para 

eventos. 

 

B.6 Não. Existe uma interação no sentido 

de acolhimento e atendimento às 

suas solicitações de pesquisa e 

informação, dentro do possível e 

do que a BPM pode oferecer, 

fazendo com que os mesmos 

sintam-se satisfeitos. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos na investigação, tomando-se por 

base a literatura adotada na pesquisa. Essa investigação tem como objetivo geral identificar se 

as bibliotecas públicas municipais do Estado da Bahia atuam como dispositivo de apropriação 

cultural, com ênfase no processo de apropriação da informação. 

A discussão é apresentada em três subseções de acordo com os objetivos específicos 

traçados na pesquisa, com a intenção de responder ao objetivo geral: identificar as 

configurações das BPM; reconhecer e analisar as práticas de mediação interpessoais das 

BPM; verificar se as práticas culturais favorecem o processo de apropriação da informação. 

Inicialmente, procurou-se conhecer o perfil dos usuários participantes da amostra e o 

uso que os mesmos fazem das BPM investigadas. De acordo com o resultado da pesquisa 

podemos inferir que quanto ao perfil, os usuários das BPM do Estado da Bahia são, na sua 

maioria, estudantes (44,1% - Tabela 4), jovens na faixa etária de 16 a 20 anos (29,4% - Tabela 

1) e possuem o ensino médio completo (38,2% - Tabela 3), corroborando com a afirmação de 

Milanesi (1986) e Almeida Júnior (2003), que 90% do público das bibliotecas públicas 

brasileiras é formado por estudantes. 

A investigação mostrou que os usuários participantes da amostra, na sua maioria, 

(64,7%) utilizam a BPM para realizar o empréstimo de livros, confirmando o que defende 

Almeida Júnior (2003), que as bibliotecas públicas brasileiras ainda têm como principal 

serviço prestado a comunidade o empréstimo de livros e a consulta de materiais bibliográficos 

no próprio local, o que foi justificado pelo usuário da BPM 4 quando este afirmou que: “O 

mais importante é o empréstimo de livros nos quais não teria acesso se tivesse que comprar, 

pois são muito caros.” 

Tal depoimento reafirma a definição de Almeida Júnior (2003) da biblioteca 

tradicional que prioriza o livro enquanto suporte. De acordo com os resultados obtidos, pode-

se afirmar que as BPM do Estado da Bahia têm o serviço de empréstimo como o principal 

serviço destinado a comunidade, e, consequentemente, isso demonstra que as BPM 

permanecem trabalhando mais intensamente com o livro como principal suporte 

informacional, ou seja, as BPM funcionam enquanto uma biblioteca pública tradicional. 

Após conhecer o perfil dos usuários das BPM do Estado da Bahia, procurou-se 

entender a atuação dessas bibliotecas no contexto contemporâneo da informação, marcado 

pelo advento das TIC, através do entendimento das bibliotecas públicas a partir do conceito de 

“dispositivo”.  
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Entender a biblioteca pública enquanto um dispositivo é reconhecê-la como um espaço 

multidimensional, de interações sociais, que produzem sentidos e que através dos próprios 

dispositivos que a integram e das ações que desenvolve por meio deles, com e para os 

usuários, transmitem significados, englobando três universos que interagem entre si: técnico-

tecnológico, semiológico e pragmático, partindo-se do conceito de dispositivo de Peraya 

(2002).  

Diante do novo cenário das TIC, visando constituir a biblioteca em um dispositivo de 

mediação cultural, que atenda aos novos saberes e fazeres informacionais, ditados pelas novas 

tecnologias, Pierruccini (2007) estabelece as categorias e elementos da ordem informacional 

dialógica de um dispositivo informacional que atribuem sentidos e significados as 

informações, que inexistem sem o processo de transmitir, comunicar e significar, conforme o 

pensamento de McGarry (1999) e Araújo (2012), demonstrados através das configurações 

como: espaço físico; repertório e linguagem informacional; mediadores e práticas culturais. 

Assim, compreendendo a BPM enquanto um dispositivo informacional dialógico, 

buscou-se analisar suas configurações identificadas na pesquisa, analisando-as e discutindo-as 

na próxima subseção tomando-se por base as categorias de espaço informacional, repertório e 

linguagem informacional. 

 

5.1 AS CONFIGURAÇÕES DAS BPM DO ESTADO DA BAHIA 

 

As configurações das BPM foram analisadas a partir das informações obtidas por meio 

da observação direta da pesquisadora, da aplicação de questionário junto aos usuários e da 

realização de entrevistas com os bibliotecários. Na avaliação e análise dessas configurações 

considerou-se como elementos centrais o espaço informacional, o repertorio informacional e a 

linguagem informacional, categorias constitutivas, da ordem informacional dialógica de um 

dispositivo de mediação cultural, entendidas por Pierruccini (2007) como categorias 

necessárias ao processo de apropriação da informação. 

 

5.1.1 Espaço informacional  

 

As instalações de uma biblioteca reproduzem o seu conceito, o seu significado e o que 

ela se propõe a ser, aos “olhos” da sociedade. Os espaços físicos das bibliotecas traduzem 

suas funções estratégicas, sua ideologia. Em lugar do conceito de ambiente, essa pesquisa 

adotou o conceito de ambiência de Belintane (2002), que a compreende como “[...] um meio 

físico, mas, ao mesmo tempo, estético e psicológico planejado para interações humanas [...]” 
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por se entender que o conceito de ambiência apresenta uma completude e adequação às 

descrições do espaço informacional de Pierruccini (2007). 

Na categoria espaço informacional dialógico, as BPM foram avaliadas levando em 

consideração as características compostas dos diferentes elementos que se relacionam, 

interagem e produzem visibilidade e significados às BPM, proporcionando um conforto e 

bem-estar, que seduzem o público, despertando seu interesse em frequentar e permanecer no 

dispositivo, como os seguintes elementos: estética; localização; tamanho; luminosidade; 

temperatura; ventilação; mobiliário; layout e organização física.  

Desse modo, os resultados da investigação revelaram que, embora a maior parte dos 

usuários tenha afirmado estar satisfeita em relação aos espaços físicos das BPM, na 

observação direta a pesquisadora constatou a insuficiência desses espaços, o que torna 

plausível supor que a maioria dos usuários participantes da amostra não tem ou não teve 

contato com outras bibliotecas ao longo de suas vidas, não tendo como referencia espaços 

informacionais mais próximos do modelo ideal de uma biblioteca, ficando assim sem 

parâmetros para estabelecer uma avaliação mais consistente em bases comparativas, que 

permitisse o questionamento quanto à qualidade ambiental das BPM utilizadas. Este fato 

corrobora com o pensamento de Perrotti (2010) e Milanesi (1986), quando estes afirmam que 

as bibliotecas não fazem parte das vivências do cotidiano do povo brasileiro. Esse pensamento 

é ratificado pelo depoimento de um usuário (BPM 6) participante da amostra que, ao 

responder se as atividades culturais oferecidas pela BPM fazem diferença na vida dele, 

destacou não ter vivido a experiência de uso desse tipo de ambiente informacional na sua 

formação inicial, afirmando: “[...] na minha infância não tive está oportunidade de ir a uma 

biblioteca.” 

Os resultados obtidos na observação direta demonstram que os espaços físicos das 

BPM analisadas expressam o descompromisso do poder público municipal e a falta de 

conhecimento do que vem a ser uma biblioteca, na sua condição fundante de dispositivo de 

mediação cultural. As instalações das BPM transmitem, traduzem a importância que lhes é 

dada pelas instituições políticas e gestoras dos bens públicos. Exceto a BPM 2 (Barreiras), 

todas as demais funcionam em espaços próprios das prefeituras, contudo, estes não foram 

criados nem tampouco adaptados adequadamente para instalação de uma biblioteca, não 

havendo uma preocupação com o redimensionamento do espaço para atendimento aos 

princípios conceituais do que seja uma biblioteca pública, para que serve e a qual público esta 

se destina. 
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O conceito de ambiência (Belintane, 2002) aponta para a importância dos aspectos 

físicos, estéticos e psicológicos na concepção de um espaço constituído para interações 

humanas. No caso das BPM analisadas verificou-se que estas não utilizam recursos materiais 

e imateriais para atrair o público. Os resultados analisados permitem afirmar que essas BPM 

não se constituem em espaços de interação, de acolhimento, que possibilite a sinergia, 

elementos importantes para que ocorra a mediação e apropriação da informação com defende 

Perrotti (2010). As BPM 4 e 5 (Salvador) se apresentam com grades e trancadas, por falta de 

segurança, não contando com vigilantes, proporcionando um sentimento de vulnerabilidade e 

insegurança ao público e a equipe que ali atua. Conforme se pode perceber na Figura 7, as 

BPM1 (Alagoinhas) e BPM 6 (Serrinha) têm cores sombrias, com as áreas de circulação 

interna funcionando como depósitos de mobiliário, privando os usuários de um espaço de 

convivência agradável e organizado. Uma biblioteca bem planejada e organizada dispõe de 

setores diversificados, o que traduz a oferta de serviços e o cumprimento das suas funções 

sociais, porém observou-se que esta não é a realidade das BPM 2 (Barreiras), BPM 3 (Ipirá) e 

BPM 6 (Serrinha).  

Vale ressaltar que a mediação, a partir da abordagem de Vygotsky (1998), exige a 

compreensão quanto à importância dos meios, da mediação simbólica que utiliza os 

instrumentos e signos para o desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo. A biblioteca 

transmite, através dos símbolos materiais e imateriais, um significado, um discurso que 

interfere na realidade local. (FADEL et al., 2010). Assim, pode-se afirmar que a mediação 

dessas BPM apresentam limites no que tange aos significados que estão deixando de produzir 

pela precariedade de suas ambiências.   

Os usuários, ao manifestarem seus sentimentos em relação ao espaço físico das BPM, 

demonstram o entendimento de que os elementos materiais e imateriais que compõem as 

bibliotecas favorecem a produção de sentidos e significados, na perspectiva defendida por 

Pierruccini (2007), quando fazem afirmações como a que se pode observar no depoimento do 

usuário da BPM 5: 

A estrutura é muito metódica, lembra muito a escola. Biblioteca deve ser assim 

como um shopping, teatro ou museu, deveria ter uma estrutura que remetesse ao 

entretenimento. 

Conforme o depoimento acima, o sentido e o significado transmitido pela BPM ao 

usuário são de um espaço onde impera a ordem imposta, não dialógica, relacionando-se, na 

concepção do usuário, com a imagem da escola tradicional. Segundo Althusser (1985), a 

escola é um aparelho ideológico do Estado, ou seja, uma instituição normativa e de base 
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manipuladora, como destaca Flusser (1983). Ao fazer a associação da BPM utilizada com esse 

tipo de escola, o usuário está indicando o sentimento de ausência de um espaço de cultura 

acolhedor e dialógico.  

Enfim, as BPM do Estado da Bahia não atendem ao conceito de ambiência, por 

deixarem de propiciar aos seus usuários o acolhimento necessário à mediação efetiva, 

deixando de proporcionar o prazer de frequentá-las. No momento em que as mesmas têm seus 

espaços físicos precários e mal estruturados, consequentemente estas não contemplam a 

possibilidade de gerarem a sensação prazerosa e agradável proporcionada pela estética. Essas 

BPM não têm uma identidade, visibilidade nas comunidades nas quais estão inseridas, 

provocando um distanciamento e rejeição do público, o que provavelmente leva à baixa 

frequência de uso dos seus serviços e produtos. 

Para finalizar, considera-se que, além de ofertar uma ambiência convidativa e 

acolhedora, as BPM enquanto espaço de mediação, também precisam encantar e seduzir seu 

público através do acervo, do seu repertório informacional, constituído para atender as 

necessidades informativas, formativas e culturais dos usuários. (PIERRUCCINI, 2007). 

Assim, busca-se na próxima seção fazer a discussão dos resultados obtidos quanto a esse 

elemento. 

 

5.1.2 Repertório informacional 

 

A formação do acervo de uma biblioteca pública deve atender as necessidades 

informacionais, culturais, recreativas, educativa e formativa da comunidade. O público da 

biblioteca pública é heterogêneo, e o acervo deve traduzir essa diversidade. Conforme se pôde 

observar na subseção 4.4 do capítulo anterior, as BPM investigadas possuem um acervo 

precário, avaliado pelos usuários participantes da pesquisa quanto à sua tipologia como 

regular (51,6%) de acordo com a Tabela 14. Na entrevista junto aos bibliotecários e na 

observação direta da pesquisadora, percebeu-se a existência da diversidade do acervo quanto 

aos suportes de informação, contudo, no que tange às novas mídias, a quantidade de itens 

existentes é inexpressiva. Um fato que merece destaque é o desconhecimento dos usuários 

quanto aos recursos multimídias e audiovisuais que poderiam integrar o acervo, o que 

corrobora o perfil da biblioteca tradicional, que ainda utiliza o livro como o principal suporte 

informacional. (ALMEIDA JÚNIOR, 2003; MILANESI, 1986; SUAIDEM, 1978). 
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A aquisição do acervo na maioria dessas BPM se dá através de doações de particulares 

e de órgãos governamentais, o que expõe a falta de uma política de desenvolvimento de 

coleções. O acervo é formado, geralmente, por obras desatualizadas. 

O acervo transforma-se em repertório informacional, no momento da interação do 

usuário com uma ou várias obras que o constituem, desde que estas possuam conteúdo 

informacional que permita ao usuário atribuir sentido, identificar e reconhecer como relevante 

a informação; isto é, quando esse conteúdo é passível de satisfazer e responder às 

necessidades informacionais. (ALMEIDA JÚNIOR, 2003; CAPURRO; HJØRDLAND, 2007; 

McGARRY, 1999). Nesse momento de interação com o repertório informacional constrói-se a 

informação na perspectiva do paradigma social de Shera (1997), do qual emerge o conceito de 

informação social de Cardoso (1994) e o conceito de informação construída de Nascimento e 

Marteleto (2004). 

A partir dos resultados da pesquisa, pode-se inferir que pela ausência das bibliotecas 

escolares, as BPM atuam como um apêndice da escola (MILANESI, 1986), inclusive 

formando o acervo com livros para atendimento dessa categoria de público, como confirma o 

depoimento do bibliotecário (B.2), exposto no Quadro 15, quando este destaca que: “[...] uma 

boa parte do acervo eu pego do MEC [...] da biblioteca escolar que tem um material muito 

bom”. 

O acesso ao acervo é livre nas BPM, não por entendimento de que o público precisa 

ter contato direto com o acervo, ter a possibilidade de manusear as obras, de ter a liberdade de 

escolha, e por compreensão de que o acervo precisa estar ao inteiro dispor do usuário, mas em 

decorrência da falta de catálogos manuais e/ou online destinados a orientar a recuperação e 

localização mais precisa dos itens de informação no acervo. Outro resultado que sugere a 

inexistência de compreensão quanto ao significado do livre acesso e das condições 

necessárias à organização para viabilizá-lo é o fato de que algumas obras são colocadas à 

disposição do público sem qualquer tratamento técnico. 

Quanto à abrangência do acervo, as bibliotecas públicas devem formar coleções para 

atender aos mais diversos segmentos da sociedade, o acervo deve representar as necessidades 

informacionais, formativas e culturais do público alvo. Conforme a Tabela 15, 42,4% dos 

usuários avaliaram como boa a abrangência do acervo das BPM nas áreas do conhecimento 

que se somados aos 21,2% daqueles que consideram essa abrangência ótima, pode-se concluir 

que a maior parte dos usuários (63,6%) estão satisfeitos quanto a esse respeito. 

Outro fato preocupante é a inexistência de acervos referentes à memória dos 

municípios nessas BPM. Com exceção da BPM 2 (Barreiras), todas as demais não têm 
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coleções relacionadas à história local. O levantamento da história local, através do 

recolhimento de fotos, jornais, folhetos, revistas etc., é um trabalho importante para o resgate 

e preservação da memória local, que deve ser realizado por uma BPM que atue como um 

dispositivo de mediação cultural. 

Uma das estratégias para a formação desse tipo de acervo é a realização de entrevistas, 

filmagens e gravações de depoimentos das pessoas da comunidade, conhecedoras da história 

da região da qual a BPM faz parte, registrando, inscrevendo essas informações orais em 

suportes materiais para que possam ser transmitidas e inseridas no acervo, como recomendam 

Le Coadic (2004), Milanesi (1986) e Perrotti (2010). A constituição de uma coleção única e 

original sobre a memória local resgata, como expressa o Manifesto da UNESCO, a missão da 

biblioteca pública de promover e preservar o conhecimento sobre a herança cultural. (IFLA; 

UNESCO, 1994). Segundo depoimentos de usuários participantes da amostra há por parte do 

público dessas BPM o interesse e o desejo de conhecer a história do seu próprio município, 

como demonstram os depoimentos desses usuários quando estes destacaram qual era o maior 

interesse deles em utilizar a biblioteca:  

Conhecer a história da cidade de Barreiras. (Usuário BPM 2). 

Pesquisar sobre a história de Alagoinhas. (Usuário BPM 1). 

De acordo com o Manifesto da UNESCO, as bibliotecas públicas devem incorporar ao 

seu acervo todos os tipos de suportes informacionais e tecnologias que atendam as tendências 

atuais e a evolução da sociedade. Embora o aparecimento das tecnologias da informação 

tenha influenciado o nascimento e evolução da CI, como afirma Saracevic (1996) estas ainda 

pouco integra a realidade das BPM do Estado da Bahia. Pelos resultados apresentados no 

capítulo anterior, há indicações de que as BPM do Estado da Bahia ainda pouco incorporaram 

as novas tecnologias ao seu cotidiano. As BPM investigadas ainda, não disponibilizam acesso 

a internet para consulta dos usuários, que é utilizada apenas para serviços administrativos, 

com exceção da BPM 1 (Alagoinhas) e BPM 6 (Serrinha), que possuem o CDC no interior da 

biblioteca. Além da inexistência de oferta de acesso à internet, recursos eletrônicos como E-

book, Tablet, Ipod, MP3, 4, 5, players etc., não estão presentes no repertório informacional 

dessas bibliotecas, o que reafirma o perfil da biblioteca tradicional que tem o livro como 

principal suporte. (ALMEIDA JÚNIOR, 2003). 

Para disponibilizar o repertório informacional ao público, a biblioteca deve estabelecer 

uma linguagem informacional que interaja com o público, facilitando a apropriação do espaço 
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e do repertório informacional pelos usuários. A linguagem informacional é o tema da próxima 

subseção. 

 

5.1.3 Linguagem informacional 

 

A linguagem informacional é a categoria referente à comunicação necessária à 

mediação da informação pela biblioteca. A representação e a organização da informação são 

realizadas para que se possa comunicar ao público a existência de itens informacionais que 

integram o acervo, indicando suas características materiais e de conteúdo, para o que se utiliza 

de linguagens documentárias (sistemas de classificação, indexação, catalogação etc.), e da 

linguagem documentária modular, que se apresenta de forma flexível, associando-se a 

linguagem documentária, recursos que facilitam o manuseio do acervo e a recuperação da 

informação, associando-se aos critérios universais, elementos da realidade do público local e 

da categoria a qual o acervo se destina, como por exemplo, gravuras e cores para adaptar-se o 

acervo ao público infantil. (PIERRUCCINI, 2007). 

 Outra modalidade da linguagem informacional se refere aos produtos documentários, 

que correspondem aos recursos de comunicação para facilitar a aproximação do usuário com 

o acervo e com a biblioteca como um todo. Por meio de recursos técnicos e tecnológicos 

voltados à localização e recuperação de documentos e informação como, por exemplo, a base 

de dados do acervo; a sinalização constituída de elementos da comunicação visual que 

orientam os usuários no uso do acervo e da biblioteca: murais, faixas, placas de sinalização 

etc.  

Ainda em relação aos aspectos da categoria linguagem informacional, serão 

apresentadas enquanto uma subseção deste capítulo, as linguagens não documentárias, mais 

ligadas às mediações interpessoais, o que foram tema de um dos objetivos específicos desta 

pesquisa, por se entender o papel fundamental no processo de mediação e apropriação da 

informação. 

De acordo com os resultados apresentados no capítulo anterior pode-se inferir que as 

BPM do Estado da Bahia, não utilizam produtos documentários que estabeleçam uma 

comunicação entre o acervo e o usuário, que favoreçam a localização e a recuperação do 

acervo e da informação. As BPM não estão inseridas na “era” da tecnologia da informação. O 

processo de informatização dos serviços e automação do catálogo das BPM participantes da 

amostra, ainda não se concretizou. Quatro das BPM investigadas utilizam o software livre 

“Biblivre”, indicado pela FBN e adotado pela GESB nas implantações e modernizações das 
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BPM, e duas das BPM utilizam o software PHL. Apesar da maioria utilizar software livre, e 

contar com a assistência técnica da GESB, a informatização e automação ainda não é uma 

realidade. 

Um dos motivos que contribui para esse quadro é a falta de investimento dos 

municípios para a efetivação do processo de informatização. As BPM precisam contar com 

uma equipe de suporte técnico, formado por técnicos da área de informática da prefeitura, 

para a customização, manutenção e solução de problemas que porventura aconteçam na 

utilização do software como também para interagir diretamente com a equipe da biblioteca. 

Outro fator importante é a ausência de treinamentos da equipe de funcionários da 

BPM envolvidos no processo de informatização. A falta de funcionários e/ou a baixa 

qualificação, além da alta rotatividade da equipe, dificulta a efetivação do processo de 

informatização. Além disso, não se pode esquecer a inexistência ou precariedade de acesso à 

internet, e de terminais de consulta para os usuários localizarem e recuperarem as informações 

sobre as obras de interesse. 

As BPM precisam ser informatizadas com o intuito de melhorar o atendimento aos 

usuários, oferecendo acesso à informação de modo eficiente e eficaz, proporcionando 

melhorias na localização e recuperação da informação, otimizando o tempo do usuário e dos 

funcionários com o processamento técnico do acervo. 

Quanto ao processamento técnico do acervo, todas as seis BPM participantes da 

amostra utilizam o código de catalogação AACR2 para efetuar a representação descritiva da 

informação. Quanto ao sistema de classificação, duas das seis BPM utilizam o sistema da 

CDU e as demais utilizam a CDD. A falta de padronização quanto ao sistema de classificação 

adotado dificulta uma possível interligação de catálogos bibliográficos, o que seria importante 

para a constituição de uma rede de BPM que, em ações cooperativas, acoplasse as 

possibilidades de acesso e uso da informação. 

A recuperação da informação nessas BPM é feita diretamente nas estantes, tanto pelos 

usuários, quanto pelos bibliotecários e/ou funcionários, pelo fato dessas não possuírem 

catálogos manual ou online. As BPM 4 e 5 (Salvador) são exceções neste caso porque 

possuem catálogo eletrônico, mas, contraditoriamente, essas BPM não oferecem acesso à 

internet para que o usuário possa fazer consultas online desses catálogos. Outra informação 

preocupante é que as BPM disponibilizam, também, acervos sem a devida representação e 

organização do conhecimento nas estantes, agrupados apenas por grandes classes de assuntos. 

Os usuários participantes da amostra também avaliaram as BPM quanto a sua 

organização física, considerando se há elementos de comunicação visual que os orientem 
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quanto às novidades, destaques, localização e recuperação dos conteúdos informacionais no 

acervo, e ainda se sua distribuição física facilita ou não os deslocamentos nos espaços 

funcionais das BPM (setores). Os resultados demonstraram que um percentual de 57,6% dos 

usuários avalia como boa (48,5%) e ótima (9,1%) a organização das BPM (Tabela 17), o que 

permite inferir que as BPM do Estado da Bahia, satisfazem os usuários quanto à organização 

física. 

Por outro lado, as BPM que não dispõem de setores, em função do espaço exíguo, os 

diferentes itens da coleção são identificados nas estantes. A única linguagem modular 

utilizada são as etiquetas coloridas para identificação dos materiais de consulta e daqueles 

autorizados para empréstimo. Todas as BPM investigadas utilizam o recurso dos murais para 

destacarem informações de interesse do público. 

A representação e organização da informação contida no acervo é fundamental para 

dispor ao público um repertório informacional, facilitando a recuperação e a disseminação da 

informação. Disponibilizar para o usuário um acervo com potencial para induzir e despertar 

contradições, conflitos, indagações, provocações aos discursos instituídos pelo sistema, 

proporciona ao indivíduo as condições necessárias ao exercício de reflexão crítica acerca da 

realidade na qual está inserido. (FADEL et al., 2010). Dessa forma, o repertório informacional 

e a organização da biblioteca têm o objetivo de “ordenar para desordenar”. (MILANESI, 

1986). Nesse sentido, constatou-se que, também nesse aspecto do uso da linguagem 

informacional, as BPM analisadas apresentam limitações que devem estar comprometendo a 

mediação visando à apropriação da informação. 

Em consequência do uso ineficiente da linguagem informacional, das linguagens 

documentárias e não documentárias adotadas pelas BPM investigadas, o que deve estar 

comprometendo sua comunicação com o público, restringindo a recuperação, disseminação e 

mediação do seu repertório informacional. A partir da análise desses resultados, pode-se 

inferir que as linguagens não documentárias, são predominantes nas mediações interpessoais 

(PIERRUCCINI, 2007), é o principal meio de comunicação e mediação da informação nas 

BPM do Estado da Bahia, o que será discutido na próxima subseção. 

 

5.2 PRÁTICAS DE MEDIAÇÕES INTERPESSOAIS DAS BPM 

 

As “linguagens naturais” representam um complemento às linguagens documentárias, 

categoria importante não somente para a mediação e apropriação da informação nos 

dispositivos informacionais dialógicos, como também para o processo de aprendizagem e 
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desenvolvimento dos indivíduos, como um elemento da mediação que pode auxiliar o 

acionamento da ZDP conforme a teoria de Vygotsky (1998). As práticas de mediações 

interpessoais são analisadas nessa pesquisa a partir dos discursos, atitudes, características e 

procedimentos desenvolvidos pelos mediadores, com a finalidade de informar e formar os 

usuários para a apropriação da informação. (PIERRUCCINI, 2007). 

Considerando a importância do papel dos funcionários que atuam nas BPM, visando 

analisar as condições da mediação da informação realizada, e se esta favorece ou não o 

processo de apropriação da informação, analisa-se aqui o resultado obtido quanto ao perfil dos 

mediadores que trabalham nessas BPM, destacando os seguintes aspectos: nível de formação 

dos bibliotecários e os vínculos empregatícios com as prefeituras; o número de funcionários 

das BPM e o grau de escolaridade deles; como também a avaliação dos usuários quanto à 

qualidade do atendimento recebido e suas percepções quanto às características dos atendentes. 

 De acordo com os resultados das entrevistas com os bibliotecários responsáveis pelas 

BPM, quanto ao nível de formação, três bibliotecários realizaram cursos de especialização e 

três deles possuem somente o curso de graduação. Com relação ao vínculo empregatício com 

a prefeitura, todos os entrevistados são concursados.  

Conforme exposto nos critérios de definição da amostra dessa pesquisa (APÊNDICE 

D), percebe-se a ausência do profissional bibliotecário a frente das BPM do Estado da Bahia. 

Os baixos salários oferecidos pelos municípios, às péssimas condições de trabalho, além da 

distância em relação a capital no caso de parte considerável dos municípios, dificultam a 

existência e a permanência do profissional bibliotecário no interior, bem como, dificultam os 

investimentos na formação continuada como já tinham identificado outros pesquisadores 

como Suaidem (1978), Almeida Júnior (2003) e Milanesi (1986), no caso de outras regiões e 

no país de um modo geral. 

Quanto ao número de funcionários que trabalham nas BPM, baseando-se nos 

resultados apresentados, pode-se avaliar que esse número é insuficiente para o bom 

desempenho das funções sociais das bibliotecas públicas. Contudo, os usuários participantes 

da amostra avaliaram como regular (31,3%) o número de funcionários que trabalham nas 

BPM (Tabela 18). Com um percentual de 53,1%, os usuários avaliaram as BPM como boa 

(28,1%) e ótima (25,0%). No entanto, acredita-se que a ausência da consciência desses 

usuários quanto aos padrões de referência de qualidade nesse aspecto, essa avaliação deve ser 

vista com cautela. 

No quesito escolaridade, os resultados apontam a existência de funcionários com 

graduação concluída e de funcionários que cursaram apenas o nível fundamental. Segundo os 
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bibliotecários, não há qualquer programa de capacitação para os funcionários em 

funcionamento nos municípios, apenas a Prefeitura de Salvador possui um convênio para 

proporcionar a educação continuada aos funcionários. 

Conforme os depoimentos dos bibliotecários, os funcionários que atuam nessas BPM 

receberam o treinamento ministrado pela GESB, no momento da implantação ou 

modernização das bibliotecas (B.1, B.4); treinamento ministrado pelos próprios bibliotecários 

(B.2, B.3) e, de acordo com o depoimento do bibliotecário B.6, não houve um treinamento e 

sim orientações dadas no decorrer das atividades cotidianas. Já o bibliotecário B.5 não soube 

informar se os funcionários tinham recebido algum tipo de treinamento para trabalhar na BPM 

(Quadro 18). 

Assim, segundo esses resultados, pode-se afirmar que, não existe um treinamento 

específico e sistemático para os funcionários atuarem adequadamente nas BPM, de modo que 

ela possa funcionar como um dispositivo de mediação cultural. Outro resultado que indica 

uma dificuldade quanto ao processo de qualificação da equipe das bibliotecas é a existência 

de uma alta rotatividade do quadro de pessoal. Uma grave situação decorrente desse limite é a 

inexistência do Serviço de Referência e Informação, planejado e estruturado, voltado ao 

atendimento dos usuários. Conforme os resultados pode-se inferir que o atendimento aos 

usuários nas BPM do Estado da Bahia é feito, na sua maioria, por funcionários sem a 

qualificação necessária, sem o devido treinamento para atuarem na biblioteca, muitos desses 

funcionários são auxiliares de limpeza que em desvio de função, estão prestando atendimento 

aos usuários dessas bibliotecas, como se pode constatar no depoimento do bibliotecário B.3 

(Quadro 18) ao justificar o treinamento dado a auxiliar de limpeza da BPM: “Eu fiz um 

treinamento com ela, porque é a única funcionária que eu disponho [...] quando eu preciso 

sair ela precisa ficar assumindo essa função (atendente) que nem seria dela [...]” 

Destinar funcionários sem o devido preparo, qualificações, condições e competências 

técnicas e formativas necessárias para o atendimento aos usuários nas bibliotecas públicas, 

segundo Almeida Júnior (2003), é comprometer o serviço fim da biblioteca, ou seja, o 

atendimento é um momento relevante de interação entre o usuário e o dispositivo 

informacional dialógico, é a atividade por meio da qual se procura atender as necessidades 

informacionais dos usuários. Através do serviço de referências e de atendimento direto ao 

usuário que se efetiva a mediação direta da informação, com vista ao processo de apropriação. 

Apesar do exposto acima, quando se solicitou aos usuários participantes da amostra, 

uma avaliação quanto à qualidade do atendimento das BPM, os resultados demonstraram, 
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conforme pode ser visto na Tabela 19, que 44,2% dos usuários avaliaram como ótimo esse 

atendimento.  

Como dito anteriormente o nível de satisfação dos usuários quanto às bibliotecas 

públicas, parece decorrer do desconhecimento quanto aos padrões necessários de 

funcionamento das bibliotecas públicas para que estas cumpram efetivamente sua missão e 

funções, visando à apropriação da informação. Na concepção desses usuários as bibliotecas 

públicas têm como principal serviço o empréstimo domiciliar de livros e a consulta local ao 

acervo. Outro aspecto que talvez influencie essa avaliação dos usuários seja a visão que, 

conforme assinala Almeida Júnior (2003), o público parece ter de equivalência da biblioteca 

pública a uma repartição pública, associando seus serviços públicos de um modo geral. A 

convivência da população com a precariedade dos serviços públicos prestados no país parece 

favorecer uma avaliação “quase” conformada com a “oferta mínima”. 

No que diz respeito às qualidades dos atendentes das BPM, dentre oito características 

elencadas como opção as que obtiveram maior destaque foram a “disponibilidade” (64,7%) 

dos atendentes das BPM e o “interesse” (50,0%) pelo bom atendimento do usuário, o que 

indica a existência de um potencial para o aperfeiçoamento do processo de mediação nas 

BPM. 

Mediar é interferir, de forma implícita e explícita, em uma realidade e na satisfação da 

necessidade informacional do usuário. A figura do mediador é fundamental ao processo de 

mediação e apropriação da informação, ele não é um mero transmissor da informação, e sim, 

um sujeito capaz de decifrar os códigos da realidade, estimular o processo de aprendizagem e 

o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, como ressaltam Almeida Júnior (2003) e 

Vygotsky (1998). 

O afeto, o comportamento acolhedor e de disponibilidade, a sociabilidade, interferem 

nas relações interpessoais com os usuários, favorecem a realização das mediações e da 

satisfação das necessidades informacionais dos mesmos, além do que, permitem o 

estabelecimento de vínculos positivos dos usuários com o dispositivo biblioteca. A qualidade 

do atendimento desse usuário é um fator decisivo, determinante para a aproximação ou 

afastamento do indivíduo da biblioteca, aspecto bastante enfatizado por autores como: 

Pierruccini (2007); Martín-Barbero (2007); Milanesi (1986); Perrotti (2010) e Almeida Júnior 

(2003). 

Se esses aspectos são relevantes no processo de mediação, eles surgem como 

elementos que interferem nas práticas culturais desenvolvidas nas BPM, por serem relevantes 

ao processo de significação por favorecerem a apropriação da informação. 
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5.3 PRÁTICAS CULTURAIS QUE FAVORECEM O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 

A categoria práticas culturais diz respeito especificamente a função cultural da 

biblioteca pública. As bibliotecas, através das programações culturais, proporcionam 

condições ao desenvolvimento do senso crítico do sujeito, favorecendo o avanço do nível 

intelectual e cultural do público. As práticas culturais desenvolvidas nas bibliotecas públicas 

são práticas de mediação que asseguram a preservação, o acesso e a difusão dos bens e 

manifestações culturais nas suas diferentes linguagens, sem distinção de credo, etnia, religião, 

sexualidade e questões políticas, da comunidade onde a biblioteca está inserida. (ANDRADE; 

MAGALHÃES, 1979; SILVEIRA; REIS, 2011; PIERRUCCINI, 2007). 

Partindo-se desses pressupostos, buscou-se nesta subseção apresentar a discussão dos 

resultados da investigação, à luz da literatura adotada, acerca do favorecimento ou não das 

práticas culturais desenvolvidas nessas BPM ao processo de mediação com vista à 

apropriação da informação. Mas, a pesquisa empírica revelou que das seis BPM analisadas, 

quatro realizam de modo bastante limitado algum tipo de programação cultural. A BPM 1 

(Alagoinhas) não realiza tal programação, apenas cede o espaço para instituições, 

organizações ou grupos sociais da comunidade interessados em utilizar atividades culturais no 

seu ambiente, já a BPM 2 (Barreiras) não realiza qualquer tipo de programação cultural sob 

justificativa da inexistência de espaço físico.  

Quando se perguntou aos usuários sobre a avaliação deles sobre a programação 

cultural oferecida pelas BPM, um dado curioso foi que alguns respondentes parecem guardar 

positivamente em suas memórias de experiências passadas, na BPM que chegou a 

desenvolver anteriormente alguma programação cultural. Já no caso da BPM 1 (Alagoinhas) 

percebeu-se que a programação cultural realizada por outras instituições, organizações sociais 

da comunidade, decorrente da cessão de espaço, geram no usuário a falsa impressão de que 

estas são iniciativas da biblioteca. 

 De qualquer modo, pode-se observar que a oferta de programação cultural pela BPM 

marca positivamente a memória do usuário. Por outro lado, percebe-se que há ainda muito 

que se avançar nesse tipo de prática, tanto do ponto de vista das condições de oferta e 

planejamento sistemático dessas ações mediadoras, quanto no desenvolvimento de uma 

consciência plena das instituições públicas e dos profissionais que atuam nas BPM da 

importância das práticas culturais. 

Torna-se também fundamental que as equipes das BPM sejam preparadas para 

compreender a complexidade que envolve esse universo de ações mediadoras da cultura. Os 
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resultados da pesquisa também mostraram o desconhecimento quanto a essa complexidade 

quando se revela o fraco entendimento da distinção entre animação e ação cultural, categorias 

integrantes das práticas culturais. 

Por animação cultural entende-se as atividades voltadas para o entretenimento e lazer, 

manipuladas pelos mediadores sem envolver as necessidades informacionais e a participação 

do público, o mediador é quem cria e desenvolve todo o processo (início, meio e fim) das 

atividades culturais, e o público é mero expectador. (COELHO, 1988). 

Já a ação cultural, é uma prática política de ação transformadora que visa à libertação 

social e cultural do indivíduo, proporcionando uma consciência crítica sobre si e sobre a 

realidade na qual está inserido. Através do diálogo constante, a ação cultural agrega o “não 

público”, distante e excluído, rompendo com a “cultura do silêncio”, aflorando no indivíduo a 

imaginação, ação e reflexão, processos necessários à formação de protagonistas culturais. 

(MILANESI, 1986; FLUSSER, 1983; FREIRE, 1981; COELHO, 1988; PERROTTI, 2010).  

Baseado na literatura apresentada nesta pesquisa pode-se inferir que as BPM do 

Estado da Bahia, a partir dos resultados obtidos, apenas realizam animações culturais. 

Possivelmente as ações culturais não são realizadas por desconhecimento quanto às diferenças 

conceituais entre animação e ação cultural. Outra razão que provavelmente influencie a maior 

frequência de oferta de atividades caracterizadas como animação cultural pelas BPM, seja a 

natureza menos complexa de realização. A animação cultural apresenta-se como uma 

possibilidade mais simples e prática de promoção da cultura, em especial em virtude das más 

condições de infraestrutura das BPM, a exemplo, das realizações de exposições, atividade 

mais frequentada (36,6%) pelos usuários das BPM do Estado da Bahia. (Quadro 19 e a Tabela 

21). 

As animações culturais ou atividades culturais das BPM são formuladas a partir de 

uma visão unilateral, neste caso a visão da BPM, já que os usuários não participam do 

planejamento e avaliações das atividades, conforme depoimentos dos bibliotecários 

demonstrados no Quadro 22. As BPM não dialogam com a comunidade, negando o direito do 

usuário de se expressar culturalmente. Isso se evidencia também pela atitude de 20,0% dos 

participantes da amostra em utilizar o espaço destinado à especificação da opção “outros” nas 

questões de múltiplas escolhas para registrar a ausência da oferta de programação cultural nas 

BPM. (Tabela 21). 

Apesar das dificuldades encontradas, essas BPM, oferecem eventualmente algum tipo 

de atividade cultural, no entanto, na sua maioria por meio de parcerias com organizações não 

governamentais, instituições sociais, atuantes na comunidade. As atividades culturais são 
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oferecidas com o intuito de entretenimento e lazer. Em alguns casos, observou-se como uma 

intenção subjacente a promoção do livro e da leitura, sem focalizar o processo de apropriação 

cultural. 

Procurou-se ainda saber dos usuários se a participação nas atividades culturais 

oferecidas pelas bibliotecas proporcionou alguma mudança positiva em suas vidas. Com um 

percentual de 54,2% os usuários afirmaram que “sempre” essas atividades proporcionam 

mudanças positivas em suas vidas, o que reforça a importância dessa ação mediadora nas 

práticas da BPM, como se pode constatar nos depoimentos apontados na Tabela 22, nos quais 

os usuários afirmam: 

Participar de atividades socioculturais na minha cidade e com a população que 

convivo me permite sentir um cidadão ativo e realizado. (Usuário da BPM 4). 

Toda oportunidade de ampliar nossos conhecimentos é válida, nesse sentido, esse 

espaço que é público, vem cumprindo seu papel ao oferecer aos cidadãos uma 

possibilidade e uma alternativa de aquisição de conhecimento. No entanto, se 

houvesse mais investimento governamental, seriam mais frequentes e diversas as 

atividades culturais aqui realizadas. (Usuário da BPM, 5). 

 

Constatou-se também um alto índice de satisfação (66,7%) dos usuários quanto à 

contribuição que essas atividades culturais proporcionam ao seu crescimento pessoal, 

profissional e social.  

A experiência contribui para a ampliação dos meus conhecimentos acerca da 

história do município e consequentemente para minha formação pessoal e 

profissional. (Usuário da BPM 3). 

Ampliou meus conhecimentos e me fez ter uma visão diferente sobre determinados 

assuntos. Me ajuda a compreender melhor determinados assuntos e mudar minha 

conduta. (Usuário da BPM 4).  

Embora esta biblioteca não tenha uma programação intensa de atividades, as que 

são oferecidas certamente contribuem para o crescimento pessoal, profissional e 

social, pois agregam sempre mais conhecimento às pessoas que participam. 

(Usuário da BPM 4). 

 

Ainda que 54,2% dos usuários tenham respondido que as atividades culturais 

oferecidas pelas BPM sempre proporcionam mudanças positivas em suas vidas, e 67,7% 

afirmem que sempre proporcionam contribuições no âmbito pessoal, profissional e social, não 

se pode inferir que as BPM do Estado da Bahia cumpram plenamente essa missão, já que 

estas se limitam a oferta de animação cultural e não ações culturais que efetivamente 

pressupõem modificação na estrutura cognitiva dos sujeitos. 

As animações culturais ou atividades culturais, não possuem o mesmo potencial das 

ações culturais em favorecer a apropriação da informação, transformando os usuários em 
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protagonistas culturais, cidadãos com consciência crítica, capazes de elaborar, reelaborar a 

própria história (PERROTTI, 2010). Apesar disso, as atividades culturais são bem vindas nas 

BPM do Estado da Bahia, devido as BPM estarem inseridas em municípios, cuja realidade é 

desprovida de equipamentos culturais e de lazer como teatros, cinemas, livrarias etc.  

As BPM devem atuar enquanto um dispositivo de apropriação cultural, interagindo 

com a comunidade local, incentivando, atraindo e integrando o público nas práticas culturais 

realizadas, pautada na interlocução e no diálogo permanentes com os sujeitos, favorecendo a 

formação de protagonistas culturais. (PERROTTI, 2010). No momento em que a biblioteca, 

atua enquanto um dispositivo de interação, mediação e cooperação, destaca-se o papel 

fundamental dos mediadores na ordem informacional dialógica, através do desempenho das 

pessoas envolvidas na relação interativa com os usuários o que favorece o processo de 

apropriação cultural e o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, reportando-se a teoria de 

Vygotsky (1998). 

A discussão dos resultados permite inferir que as BPM do Estado da Bahia não atuam 

plenamente enquanto dispositivos de apropriação cultural, com ênfase ao processo de 

apropriação da informação, ou seja, as BPM analisadas nesta pesquisa não estão 

desenvolvendo e realizando práticas mediadoras favoráveis ao processo da apropriação da 

informação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As BPM do Estado da Bahia têm sido acometidas ao longo do tempo por um grave 

descaso por parte do poder público municipal, o que gera uma dificuldade em estruturar seus 

serviços e produtos. O Estado da Bahia, através FPC, vinculada da SECULT, é responsável 

pelo Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado e pela operacionalização das políticas 

públicas do MinC, assim como, elabora as políticas públicas estaduais para essas bibliotecas. 

Contudo, apesar da existência de convênios de cooperação técnica entre a FPC e as prefeituras 

municipais, para implementação das políticas públicas direcionadas à modernização e 

desenvolvimento dos dispositivos, não se pode garantir que as prefeituras municipais vão 

implementá-las adequadamente. 

A manutenção dos dispositivos é de responsabilidade do poder público local. De modo 

geral, quando as BPM têm uma inserção positiva, é bem sucedida na comunidade, à sociedade 

local responsabiliza os gestores públicos, o sucesso é creditado à conscientização dos 

governantes municipais quanto à importância da biblioteca pública para o desenvolvimento 

sociocultural da sua comunidade. Entretanto, quando o dispositivo biblioteca não possui uma 

identidade própria, não se enquadra positivamente no cotidiano da comunidade, e transmite 

um significado de repartição pública, ou seja, se apresenta como mais um órgão público 

precário, para esse público, a realidade distorcida, o desempenho negativo da biblioteca 

pública, fica registrado no imaginário coletivo da comunidade, como sendo o limite de 

atuação de uma biblioteca pública.  

As políticas públicas que envolvem os programas, projetos e planos destinados ao 

fortalecimento das bibliotecas públicas, realizados nos municípios em parceria com os 

governos estadual e federal, exigem mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação, 

que efetivem a implementação dessas políticas, a fim de minimizar as influências que 

porventura, ocorrem e inviabilizam a efetivação dessas políticas públicas, como dificuldades 

orçamentárias dos municípios para manter a biblioteca, bem como, aspectos políticos e 

ideológicos que permeiam e interferem na realidade das BPM.  

Em 2010, o MinC, com a intenção de minimizar essa situação de vulnerabilidade 

política das BPM, publicou a Portaria nº 117, de 01 de dezembro de 2010, estabelecendo 

como condição de liberação de recursos financeiros para as Prefeituras “[...] a existência de 

biblioteca pública em condições minimamente adequadas de atendimento à população.” 

(BRASIL, 2010, p. 26). Entretanto, tendo em vista os resultados desta investigação, há 
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evidências de que tal ato jurídico não foi suficiente para que se alcançasse o resultado 

almejado pelo referido ato legal. 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de identificar se as BPM do Estado da Bahia 

atuam como dispositivo de mediação cultural, com ênfase ao processo de apropriação da 

informação, investigado a partir dos objetivos específicos: identificar as configurações das 

BPM; verificar se as práticas culturais das BPM favorecem o processo de apropriação da 

informação; reconhecer e analisar as práticas de mediações interpessoais das BPM. 

Para cumprir o papel de um dispositivo informacional dialógico, em vista da mediação 

do acesso, uso e apropriação da informação, as BPM devem interagir com o público levando 

em consideração seu contexto histórico, social e cultural, desenvolvendo novos saberes e 

fazeres informacionais, conforme o contexto contemporâneo da informação. Devem criar uma 

ambiência funcional, prazerosa e confortável necessária ao acolhimento e bem-estar do 

público, além de dispor de um repertório informacional com o qual o usuário se relacione e se 

reconheça, podendo ter acesso a esse repertório facilitado através de uma linguagem 

informacional que permita a interação, agilizando a busca e recuperação dos conteúdos de seu 

interesse. 

Os dados da pesquisa indicam que as configurações das BPM do Estado da Bahia, não 

favorecem ao processo de mediação para o acesso, uso e apropriação da informação. O espaço 

informacional das BPM não traduz o conceito de ambiência, levando em consideração o 

espaço físico, os aspectos psicológicos e estéticos. A infraestrutura das BPM investigadas é 

bastante insatisfatória. Seus espaços físicos são inapropriados ao processo de mediação e 

apropriação cultural. Quanto ao repertório informacional, as BPM apresentam um acervo 

precário, desatualizado, inexistente quanto à memória dos municípios e inexpressivo quanto à 

existência de diversidade de suportes das novas mídias e dos recursos eletrônicos, bem como 

a incorporação das TIC e o acesso à internet. Outro elemento das configurações das BPM do 

Estado da Bahia identificado como ineficiente e comprometedor ao processo de mediação 

visando à apropriação da informação, diz respeito à linguagem informacional. Quanto ao uso 

das linguagens não documentárias, a oralidade é o principal meio de comunicação com o 

público nas mediações interpessoais. 

Outro ponto fundamental para a transformação das BPM em dispositivos 

informacionais dialógicos é a formação de novos mediadores culturais, qualificados e 

pautados na interlocução e no diálogo permanente com os sujeitos. A interação face a face 

desempenha um papel importante na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo dos 



152 
 

indivíduos. É através das relações interpessoais que se dão as mediações simbólicas, produção 

de sentidos e significados para a formação cultural e psicológica dos indivíduos. 

 Ainda que os resultados da pesquisa demonstrem um quadro funcional precário, 

reduzido, sem o devido e permanente processo de qualificação e treinamento para atuarem nas 

BPM do Estado da Bahia, os usuários participantes da amostra identificaram duas qualidades 

importantes para um mediador da informação: a disponibilidade e o interesse no atendimento 

ao público. Os resultados obtidos indicam uma potencialidade a ser melhor trabalhada no 

âmbito do quadro funcional das BPM, visando o desenvolvimento do perfil do mediador, 

refinando e agregando outras qualidades necessárias para que este realize suas ações 

favorecendo efetivamente o processo de mediação para o acesso, uso e apropriação da 

informação como a afetividade, o domínio do uso das tecnologias, a organização e o domínio 

dos assuntos, dentre outras qualidades. 

As práticas culturais devem ser realizadas pelas BPM, através de ações culturais 

concretizadas por meio de parcerias e diálogos permanentes com o público, garantindo a este 

o direito de expressar-se culturalmente, com a intenção de propiciar a conscientização crítica 

do público, a respeito de si mesmo e da realidade na qual está inserido, transformando esses 

sujeitos em protagonistas culturais, cidadãos conscientes, críticos, capazes de criar e recriar a 

sua história. 

Os resultados da investigação apontam para a inexistência de uma programação 

cultural sistemática nas BPM do Estado da Bahia. Estas têm se limitado a realizar eventuais 

animações culturais, voltadas ao entretenimento e lazer, sem a participação e o envolvimento 

direto do público no planejamento, realização e avaliação dessa programação. As animações 

culturais, diferentemente das ações culturais, não têm a pretensão de proporcionar as 

condições para o desenvolvimento de uma consciência crítica por parte do público, 

contribuindo para a formação de usuários protagonistas culturais. 

Por outro lado, fica também evidenciada, através dos resultados da pesquisa, a 

importância das práticas culturais para a construção da relação positiva do dispositivo 

biblioteca com o usuário, e para a construção do protagonismo social. Apesar dessas BPM 

realizarem apenas animações culturais, e de forma pontual, os depoimentos dos usuários 

participantes da amostra, demonstram um aspecto positivo da realização dessas animações 

que foi a formação de uma memória afetiva em relação às práticas culturais realizadas, 

fortalecendo o vínculo com essas bibliotecas, o que reforça a necessidade de se concentrar 

esforços na formação dos mediadores, capacitando-os, instruindo-os e treinando-os para a 
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realização de ações culturais, como atividades de mediação para o acesso, uso e apropriação 

da informação. 

Em vista dos argumentos apresentados de uma ação cultural, recomenda-se 

conscientizar, informar o público local, do verdadeiro papel e missão da biblioteca pública. 

Os bibliotecários são responsáveis por divulgar intensamente a biblioteca para a sua 

comunidade, a fim de que a mesma tenha uma visibilidade e inserção na vida dos munícipes. 

Além disso, é necessário divulgar o próprio Manifesto da UNESCO junto à sociedade, de 

modo a que o público tenha consciência da missão da biblioteca pública e da responsabilidade 

social das BPM.  

Por meio de exposições fotográficas, apresentações em vídeos, realização de palestras 

e debates, através das quais outras realidades de bibliotecas públicas sejam conhecidas, tanto 

no Brasil quanto em outras partes do mundo, o público poderá se informar, conhecer, debater 

e adquirir uma consciência crítica do que seja uma biblioteca pública. Uma nova referência de 

biblioteca pública precisa ser construída pelo usuário brasileiro, em especial, pelo usuário do 

interior do Estado. Dessa maneira se estará contribuindo para a formação de usuários 

protagonistas, que possam discutir e cobrar dos poderes locais uma solução para melhorias 

dos dispositivos existentes em suas cidades. 

Tendo-se concluído que a infraestrutura das BPM analisadas é bastante insatisfatória. 

Seus espaços físicos são inapropriados ao processo de mediação e apropriação cultural; o 

quadro de pessoal é bastante reduzido e sem a qualificação adequada, o que limita e 

compromete as mediações interpessoais desses dispositivos. Além disso, as BPM não 

realizam ações culturais com a participação, planejamento e avaliação do público local. Frente 

a esses resultados, pode-se concluir que as BPM do Estado da Bahia não têm atuado enquanto 

dispositivos de mediação cultural, que favorecem o processo de apropriação da informação. 

As mesmas vêm atuando sob o paradigma da biblioteca de conservação, voltadas para a 

preservação e controle do acervo, focalizando mais intensamente no suporte livro, visando a 

difusão da cultura, preocupando-se mais com a sua disseminação, circulação e assimilação, 

não exercendo de forma plena a mediação da informação destinada a facilitar o acesso, uso e 

apropriação cultural. 

Portanto, considerando os aspectos relatados, espera-se que o aprofundamento das 

questões relacionadas às configurações e práticas informacionais voltadas para a mediação do 

acesso, uso e apropriação da informação nas BPM do Estado da Bahia permitam subsidiar as 

ações, programas e projetos direcionados ao desenvolvimento e fortalecimento das bibliotecas 

públicas, e que haja uma maior adequação dos dispositivos ao seu público real e potencial, 
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despertando o interesse, suprindo suas necessidades informacionais e pessoais, por meio de 

um melhor desempenho das práticas mediadoras e dos seus produtos e serviços. 

Levando-se em conta o limite desta pesquisa, realizada através de uma escala amostral 

reduzida, em função do panorama existente para a sua realização, bem como da baixa 

frequência dos usuários na ocasião das visitas para a observação direta e aplicação dos 

questionários, considera-se limitado o poder de generalização do estudo, o que indica a 

necessidade de que sejam realizadas futuras investigações de caráter mais amplo, ou 

replicando a pesquisa em outras BPM do Brasil. Desse modo, poder-se-á construir uma 

avaliação mais abrangente desses dispositivos, diagnosticando em escala mais extensa os 

fatores impeditivos e limitadores para que as BPM realizem mais plenamente e eficientemente 

o processo de mediação para o acesso, uso e apropriação da informação, com vista à formação 

de cidadãos protagonistas culturais, a partir das categorias da ordem informacional dialógica. 

Por fim, conclui-se que os resultados alcançados também apontam para a possibilidade 

de outros percursos de pesquisa, a serem explorados para o aprofundamento dos estudos em 

torno dessa temática, entre esses percursos se visualiza um possível estudo de doutoramento. 

Assim, como desdobramento desta dissertação, propõe-se o desenvolvimento de uma 

pesquisa-ação, a partir de uma intervenção junto a uma BPM do Estado da Bahia. Nessa 

intervenção se pretende trabalhar com as práticas culturais, enquanto uma categoria integrante 

da ordem informacional dialógica, estabelecendo-se diretrizes para elaboração e implantação 

de ações culturais, acompanhando, controlando e avaliando os resultados alcançados junto à 

comunidade na qual a BPM estiver inserida, visando o estabelecimento de um modelo de 

atuação dessas bibliotecas enquanto dispositivos de apropriação cultural. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com os bibliotecários(as) das BPM 

 

 

1   –  Formação em nível de pós-graduação. 

2   –  Vinculo empregatício. 

3   –  Total de funcionários da BPM. 

4   –  Nível de instrução dos auxiliares. 

5   –  Treinamento dos auxiliares para atuarem na BPM. 

6   –  Programa de capacitação para os auxiliares. 

7   –  Tamanho da BPM em m². 

8   –  Sobre o espaço da BPM. 

9   –  Formas de aquisição do acervo. 

10 –  Total do acervo em volumes. 

11 –  Tipologia do acervo. 

12 –  Frequência mensal da BPM. 

13 –  Setor ou Seção mais frequentada (o). 

14 –  Média do empréstimo domiciliar e da consulta. 

15 –  O assunto mais pesquisado. 

16 –  Processamento técnico do acervo. 

17 –  Informatização da BPM e o software utilizado. 

18 –  Forma(as) que a BPM recupera e dissemina a informação. 

19 – Produtos informacionais da BPM. 

20 – Lei de criação, normas ou regulamentos da BPM. 

21 – Parcerias com a comunidade e Associação Amigos da Biblioteca. 

22 –  Programação cultural oferecida aos usuários da BPM. 

23 –  Participação do usuário no planejamento e avaliação dos serviços e produtos da BPM. 

24 –  Avaliação da interação com o usuário. 

26 –  Observações livres do entrevistado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

APÊNDICE B – Questionário aplicado aos usuários 

 

 

    _________________,____ de ___________ 2013 

 

 

 

 

Prezado(a) usuário(a), 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa intitulada Apropriação cultural e da 

informação: um estudo das configurações e práticas nas bibliotecas públicas municipais 

do Estado da Bahia, desenvolvida no curso de Mestrado no Programa de Pós-Graduação de 

Ciência da Informação do Instituto de Ciência da Informação (ICI) da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), para elaboração da dissertação da pesquisadora. 

Registramos que será assegurado o sigilo quanto à identificação pessoal dos respondentes 

deste questionário. 

 

Agradecemos a colaboração. 

 

 

 

 

 

Maria Cristina Santos 

Mestranda  
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Nome: 

___________________________________________________________________________ 

 

1 – Qual a sua faixa etária? 

(   ) 10 a 15      (   ) 26 a 30 

(   ) 16 a 20      (   ) 31 a 35 

(   ) 21 a 25      (   ) 36 a 40 

(   ) acima de 40 

 

2 – Qual o seu sexo? 

      (   ) Feminino      (   ) Masculino 

 

3 – Onde você mora? 

(   ) Zona Urbana                       

(   ) Zona Rural  

 

4 – Assinale qual o seu nível de escolaridade. 

      (   ) Ensino fundamental incompleto               (   ) Ensino superior incompleto 

      (   ) Ensino fundamental completo                  (   ) Ensino superior completo 

      (   ) Ensino médio incompleto                         (   ) Pós-graduado 

      (   ) Ensino médio completo 

 

5 – Indique qual tipo de escola você frequentou ou frequenta. Neste caso, você pode marcar   

mais de uma opção. 

      Ensino fundamental    (   ) Público   (   ) Privado 

      Ensino médio             (   ) Público   (   ) Privado 

      Ensino superior          (   ) Público   (   ) Privado 

      Pós-graduação           (   ) Público   (   ) Privado    

 

6 – Qual a sua ocupação? 

(   ) Apenas estuda 

(   ) Estuda e trabalha 

(   ) Apenas trabalha 

(   ) Não possui ocupação no momento 



166 
 

7 – Como conheceu a Biblioteca? 

(   ) Através da escola 

(   ) Através de amigos 

(   ) Através da família 

(   ) Através de vizinhos 

(   ) Outros. Especifique:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8 – Qual o seu principal interesse pela Biblioteca? Neste caso, você pode marcar mais de uma 

opção. 

(   ) Estudar para escola                         (   ) Ler revistas e jornais 

(   ) Estudar para concurso                    (   ) Participar da programação cultural 

(   ) Fazer empréstimo de livros            (   ) Acessar a Internet  

       (   ) Outros. Especifique:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

9 – Avalie a Biblioteca quanto a: 

a) Estética (beleza): 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima  

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Localização: 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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c) Tamanho: 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d) Luminosidade: 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) Temperatura: 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

f) Ventilação: 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

g) Mobiliário: 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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h) Layout (distribuição do mobiliário, setores ou seções): 

(   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

i) Organização física (sinalização dos espaços, sinalização do acervo, mural etc.): 

      (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

j) Acervo: 

 Quanto à diversidade de material (impresso – livro, revista, jornal, folheto; 

audiovisual – CD, CD-ROM, DVD, fita cassete, foto, slide, e-book; brinquedoteca 

– brinquedo). 

 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Quanto às áreas do conhecimento (Obras Gerais; Filosofia; Religião; Ciências 

Sociais – Economia, Direito, Educação, Política etc.; Linguística; Ciências Exatas – 

Matemática, Química, Física, Biologia etc.; Ciências Aplicadas – Medicina, 

Engenharia, Administração etc.; Artes; Literatura; História; Geografia; Biografia). 

 

     (   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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k) Equipamentos disponíveis para uso (computador, televisão, micro/mini system, MP 3, 

4, 5 players, ipod, DVD, tablet , câmera fotográfica etc.): 

 

(   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima 

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

l) Recursos humanos (número de funcionários): 

(   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima      

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

m)  Qualidade do atendimento 

(   ) Ótima    (   ) Boa    (   ) Regular     (   ) Ruim    (   ) Péssima      

Justifique:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10 – Qual o setor que você mais utiliza? Neste caso, você pode marcar mais de uma opção. 

(   ) Empréstimo                  (   ) Periódicos 

(   ) Referência                    (   ) Informática 

(   ) Audiovisual                   

(   ) Outros. Especifique: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11 – Como você faz para obter uma informação na Biblioteca? Neste caso, você pode marcar 

mais de uma opção. 

       (   ) Catálogo manual do acervo                                 (   ) Catalogo online do acervo 

(   ) Boletim Bibliográfico                                          (   ) Atendente 

(   ) Disseminação seletiva da informação                  (   ) Serviço de Referência 

(   ) Mural                                                                    (   ) Página na WEB                                                     

(   ) Redes Sociais                                                         

(   ) Outros. Especifique:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12 – As pessoas que lhe atendem na biblioteca demonstram: 

       (   ) Interesse                                (   ) Disponibilidade 

       (   ) Domínio dos assuntos           (   ) Domínio de tecnologias 

       (   ) Afetividade                            (   ) Organização 

       (   ) Flexibilidade                          (   ) Sensibilidade 

       (   ) Outras. Especifique e comente:___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13 – Você encontra as informações que procura na Biblioteca? 

        (   ) Sempre 

        (   ) As vezes 

        (   ) Nunca 
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14 – Quais as atividades oferecidas pela biblioteca da sua cidade que você mais gosta de 

participar? Neste caso, você pode marcar mais de uma opção. 

(   ) Espetáculos Teatrais                                                 (   ) Exposições 

(   ) Saraus literários e/ou Musicais                                 (   ) Lançamentos de livros 

(   ) Exibições de filmes                                                   (   ) Círculos de leitura 

(   ) Exibições de filmes com debatedores                       (   ) Contação de história 

(   ) Shows                                                                        (   ) Palestras 

(   ) Debates sobre temas de interesse                              (   ) Concursos 

(   ) Seminários                                                                  

(   ) Oficinas (Literária, Artesanato, Musical, Leitura etc.)    

(   ) Outros. Especifique: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15 – Ao participar dessa(s) atividade(s) você incorporou algo dessa(s) experiência(s) à sua 

vida? 

(   ) Sempre    (   ) As vezes     (   ) Nunca 

 

16 – Caso tenha respondido “Sempre” ou “As vezes” na questão anterior, explique o quê e 

como essa experiência foi incorporada à sua vida.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17 – Caso tenha respondido a questão anterior, você considera que isso fez diferença na sua 

vida? 

(   ) Sempre    (   ) As vezes     (   ) Nunca 

Por favor, explique: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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18 – Você avalia que as atividades oferecidas pela biblioteca da sua cidade contribuem para o 

seu crescimento pessoal, profissional e social? 

      (   ) Sempre     (   ) As vezes     (   ) Nunca 

 

       Por favor, explique:________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

autorizo a pesquisadora Maria Cristina Santos a utilizar as informações que prestei neste 

questionário na sua dissertação de mestrado, assegurando o sigilo quanto a minha 

identificação pessoal.  

 

 

 

______________________________________, _______ de ___________________ de 2013 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE C - Formulário para observação direta  
 
                                  

1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

01 
Nome da 

Biblioteca 

 

02 
Endereço completo 

(logradouro, n
o
. e 

complemento) 

 

 

03 
Bairro   

04 
Município  

05 
UF - BA  

06 
Telefones   Fax   

07 
E-mail da 

Biblioteca 

 

08 
Dias e horário de 

funcionamento 

 

09 Nome do(a) 

 bibliotecário(a) 

responsável 

 

10 E-mail do(a) 

bibliotecário(a) 
 

11 
Dispositivo de 

comunicação da 

Web Social 
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2. ESPAÇO INFORMACIONAL 

12 
A biblioteca funciona em 

espaço... 

 

(   )  Adequado           (   )  Inadequado 

Obs.:  

13 
Quais as Seções/Setores 

existentes na biblioteca? Tem 

Livre acesso? 

Obs.:  

 

14 
Existe acessibilidade para 

portadores de necessidades 

especiais? 

(   ) Rampa                 (   ) Banheiros    

(   ) Pista Tátil            (   ) Outros. Quais?  

Obs.:  

15 
A biblioteca possui banheiro 

infantil? 

 (   ) Sim                     (   ) Não 

Obs.: 

 

16 
A biblioteca possui 

equipamentos de segurança?  

(   ) Instalação de equipamentos e instrumentos de combate 

 a incêndio. 

Quais?  

Quantos?  

Obs.:  

 

(   ) Instalação de sistema de segurança contra roubo e 

vandalismo. 

Obs.: 

 

(   ) Sistema de Segurança de Acervo 

Obs.: 
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17   
Avaliar a BPM quanto a/ao: 

 Estética: 

 
Cor das paredes, portas e pisos Obs.:  

 

Volumes, formas e linhas Obs.:  

 

 
Conforto: 

 
Luminosidade Obs.: 

 

Temperatura Obs.: 

. 

Ventilação Obs.:  

 

 
Mobiliário Obs.:  

 

 
Equipamentos disponíveis 

para o usuário 

Obs.:  
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3. REPERTÓRIO INFORMACIONAL 

 
18 

Quais as condições do 

acervo? 
(    ) Atualizado           (   ) Desatualizado 

(    ) Conservado          (   ) Mal conservado 

(    ) Livre acesso         (   ) Acesso restrito 

Obs.:   

  

19 
Qual a tipologia do acervo? 

 

(   ) Livro impresso     (   ) Livro eletrônico   

(   ) Revista impressa  (   ) Revista eletrônica 

(   ) Jornal impresso    (   ) Jornal eletrônico 

(   ) CD-ROM               DVD 

(   ) CD                        (   ) Disco de Vinil 

(   ) Fita de vídeo         (   ) Fotografias 

(   ) Fita cassete           (    ) Brinquedo 

(   ) Jogos, medalhas e artefatos tridimensionais 

(   ) Mapas, globos e outros materiais cartográficos 

(   ) Partituras            (   ) Acervo anterior ao século XX 

(   ) Manuscritos 

Obs.: 

 

20 
Há diversidade de Gêneros 

literários? 

(   ) Sim                      (   ) Não 

Obs.: 

 

21 
Há acervo da memória local? (   ) Sim                     (   ) Não 

Obs.: Pouca coisa. Apenas uns recortes antigos de 

jornais e revistas sobre o bairro. 

 
22 

Há diversidades de Recursos 

eletrônicos? 

(   ) Sim                      (   ) Não 

Obs.: Só tem uma TV, três computadores para os 

funcionários, uma impressora. 

 
23 

Oferece acesso aos produtos 

informacionais na Web? 

(    ) Sim                      (  ) Não 

Obs.:  
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24 
Possui terminais de consulta a 

Internet? 

(   ) Sim                     (    ) Não 

Quantos? 

Obs.: 

 

 

 

 

 

4. LINGUAGEM INFORMACIONAL 

 
25 

Qual o tipo de Catálogo 

disponível para usuário? 
(   ) Manual                (   ) Online 

Obs.:  

 

26 
Os Setores/Seções são 

sinalizadas? 
(   ) Sim                      (   ) Não  

Obs.: 

 

27 
O acervo é  sinalizado? (   ) Sim                     (   ) Não 

Obs.: 

 
28 

Existe algum instrumento de 

comunicação com o usuário 

(murais, destaque das novas 

aquisições, boletim 

bibliográfico, blogs, redes 

sociais)?  

(   ) Sim                     (   ) Não 

Obs.:
  

29 
A biblioteca possui Website?  (   ) Sim                     (   ) Não 

Obs.:  
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5.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  

 
30 

Qual a população do 

município? 

 

Obs.:  

31 
Qual a população da sede? Obs.: 

 
32 

Existe Biblioteca Escolar 

na cidade? 

(   ) Sim. Quantas?           (   ) Não 

Obs.: 

 
33 

Possui Biblioteca 

Comunitária? 

(   ) Sim. Quantas?           (   ) Não 

Obs.: 

 
34 

Existe na cidade 

Faculdades e/ou 

Universidades? 

(   ) Sim                           (   ) Não 

Obs.: 

         

 

 

Salvador,        de                    de 2013. 
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APÊNCICE D - Mapeamento das BPM do Estado da Bahia por Território de Identidade
1
 

 

 TERRITÓRIO DE IDENTIDADE MUNICÍPIO 
COM A MAIOR POPULAÇÃO TOTAL 

DO TERRITÓRIO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

DO 
MUNICÍPIO

2
 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

MUNICIPAL 
(EM ATIVIDADE) 

EXISTÊNCIA 
DO 

BIBLIOTECÁRIO(A) 

OBSERVAÇÕES 

Sim Não Sim Não 

01 - Irecê IRECÊ 66.404 X   X  

02 - Velho Chico BOM JESUS DA LAPA 63.508 X   X  

03 -Chapada Diamantina SEABRA 41.815 X   X  

04 - Sisal SERRINHA 77.285 X  X   

05 - Litoral Sul ITABUNA  204.710 X   X  

06 - Baixo Sul VALENÇA 88.729 X   X  

07 - Extremo Sul TEIXEIRA DE FREITAS  138.491 X   X  

08 - Médio Sudoeste da Bahia ITAPETINGA 68.314 X   X  

09 - Vale do Jiquiriça JAGUAGUARA 51.019 X   X  

10 - Sertão do São Francisco JUAZEIRO 197.984 X   X  

11 – Bacia do Rio Grande BARREIRAS 137.428 X  X   

12 - Bacia do Paramirim MACAÚBAS 47.067 X   X  

13 - Sertão Produtivo GUANAMBI  78.801 X   X  
 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 O levantamento das informações foi realizado no período de janeiro de 2013, na GESB e por telefonemas aos municípios. 

2
 Fonte: BAHIA, 2011a. 
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                                                                                                                                                                                                                                      continuação 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE MUNICÍPIO 
COM A MAIOR POPULAÇÃO TOTAL 

DO TERRITÓRIO 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

DO 
MUNICÍPIO 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

MUNICIPAL 
(EM ATIVIDADE) 

EXISTÊNCIA 
DO 

BIBLIOTECÁRIO(A) 

OBSERVAÇÕES 

Sim Não Sim Não 

14 -Piemonte do Paraguaçu ITABERABA 61.623 X   X  

15 - Bacia do Jacuípe IPIRÁ 59.352 X  X   

16 - Piemonte da Diamantina JACOBINA 79.285 X   X  

17 - Semi-Árido Nordeste II EUCLIDES DA CUNHA 56.312 X   X  

18 - Litoral Norte/Agreste Baiano ALAGOINHAS 142.160 X  X   

19 - Portal do Sertão FEIRA DE SANTANA 556.756 X   X Possui 03 BPMs 

20 - Vitória da Conquista VITORIA DA CONQUISTA 306.374 X   X  

21 - Recôncavo SANTO ANTONIO DE JESUS 90.949 X   X  

22 - Médio Rio De Contas JEQUIÉ 151.921 X   X  

23 - Bacia do Rio Corrente SANTA MARIA DA VITÓRIA 40.316 X   X  

24 - Itaparica PAULO AFONSO 108.419 X   X  

25 - Piemonte Norte do Itapicuru SENHOR DO BOMFIM  74.431 X   X  

26 - Metropolitano de Salvador SALVADOR 2.676.606 X  X  Possui 02 BPMs 

27 - Costa do Descobrimento PORTO SEGURO 129.325 X   X  
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APÊNDICE – E  

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

autorizo a pesquisadora Maria Cristina Santos a gravar e utilizar as informações que prestei 

nesta entrevista na sua dissertação de mestrado, assegurando o sigilo quanto a minha 

identificação pessoal.  

 

 

 

______________________________________, _______ de ___________________ de 2013 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura 


