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Resumo : Este artigo tem por objetivo apresentar parte dos resultados de um estudo 
comparativo sobre práticas culturais em bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro, 
localizadas na região da Central do Brasil. Serão analisados o contexto atual das 
políticas públicas para o livro, leitura e bibliotecas, nos âmbitos federal e estadual; e 
a gestão das Bibliotecas Parque, como foco no estudo de caso da Biblioteca Parque 
Estadual (BPE) relacionando o tipo de organização responsável pelo espaço, o seu 
modo de funcionamento e as práticas culturais de seus usuários. As Bibliotecas 
Parque são vinculadas ao Governo do Estado, e estão sendo coordenadas por uma 
Organização Social, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) representando a 
primeira experiência no Rio de Janeiro de implementação desse modelo de gestão 
de serviços e atividades públicas na área cultural, através de parceria entre o Estado 
e o Terceiro Setor. 

Palavras-chave: práticas de leitura, bibliotecas, políticas públicas de leitura, gestão 

de espaços culturais. 

 

 Historicamente, no que diz respeito às políticas públicas federais na área de 

leitura, podemos destacar três períodos principais. O primeiro localizado nas 

décadas de 1930 e 1940, marcado pela atuação do Instituto Nacional do Livro (INL), 

que se inicia desde esse período e perdura até 1990. O segundo momento durante o 

período da Ditadura Militar (1960-1980) e os governos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), marcado de maneira resumo pelo investimento no mercado 

editorial privado. E o governo PT, presididos por Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff 

(2011 - até os dias de hoje), cuja maior expressão nessa área é a formulação e 

implementação do Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), desde 2006, que se 

desdobra nas três esferas administrativas e tem abarcado também as políticas para 

literatura e bibliotecas. Atualmente, a aprovação do Plano como política de Estado 

encontra-se em tramitação; o projeto de Lei foi encaminhado pelos Ministros da 

Cultura e Educação para a Casa Civil, em 2015, que encaminhará para debate e 

apreciação do Congresso Nacional. 



 Na década de 1930 foi criado o INL, por iniciativa do ministro da Educação, 

Gustavo Capanema. Durante o Estado Novo, através do INL e das políticas de 

cooptação de intelectuais para o trabalho em organismos governamentais e de 

censura da atividade intelectual e da criação artística, o Estado controlou quase todo 

o ciclo de produção cultural, especialmente a impressa, desde a elaboração, 

passando pela editoração e comercialização, até sua divulgação.  

Durante a Ditadura Militar, o INL passa de editor a promotor de publicações, 

transferindo sua linha editorial para editoras comerciais estabelecidas, e 

beneficiando a iniciativa privada, que se mantém até hoje dependente das compras 

de livros realizadas pelo Estado. Essa transferência, no geral, pouco privilegiou a 

difusão do livro, ou o estímulo à leitura. Na década de 1980, a Fundação Nacional 

do Livro em parceria com a iniciativa privada patrocinou projetos de incentivo à 

leitura. O objetivo dos projetos consistia em melhorar o acervo de livros de literatura 

infanto-juvenil das escolas públicas. Segundo Flávia Rosa e Nanci Oddone (2006), 

considerando o quadro político, econômico e cultural daquele período, as ações do 

INL não devem ser tomadas apenas nos seus pontos negativos. Sua contribuição 

para o desenvolvimento da biblioteca pública no Brasil foi expressiva, bem como no 

desenvolvimento da biblioteconomia para a formação de recursos humanos 

especializados. Em 5 de novembro de 1987, por meio da Lei no 7.624, o Instituto 

Nacional do Livro e a Biblioteca Nacional passaram a integrar a Fundação Nacional 

Pró-Leitura, que em 12 de abril de 1990 foi extinta, pela Lei no 8.029, sendo suas 

atribuições transferidas para a Fundação Biblioteca Nacional. 

 Na década de 1990 foi instituído o PROLER que tem como objetivo principal 

coordenar, disseminar, articular, ouvir as propostas, as ideias para a dinamização de 

experiências na área da leitura, realizadas nas diversas regiões do país. Em 1997, o 

MEC em parceria com a Secretaria de Ensino Fundamental (SEF), criou o Plano 

Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE) com a intenção de prover recursos 

diversificados para a promoção da leitura no Ensino Fundamental.  

 Durante os governos do PT, o Estado como um todo passa a ter uma postura 

mais atuante e propositiva, ocorrendo uma maior institucionalização da cultura e 

fortalecimento do MinC, com um investimento expressivo de recursos voltados para 

as práticas de leitura. No entanto, conforme podemos observar pelo breve histórico 

que será abaixo apresentado, nestes dez anos, conforme as prioridades de cada 

gestão ministerial e a disponibilidade de recursos, ocorreram descontinuidades na 



implementação das políticas públicas na área do livro, da leitura, da literatura e das 

bibliotecas. 

Em 2006, após dois anos de seminários e debates entre o governo e a 

sociedade civil, foi lançado o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), liderado 

pelos ministérios da Cultura e da Educação. O projeto conta, resumidamente, com 

quatro eixos estratégicos: democratização do acesso por intermédio de bibliotecas 

de acesso público adequado; fomento à leitura e à formação de leitores; valorização 

simbólica da leitura; apoio à economia do livro. Há menção à melhoria do acesso ao 

livro, a outras formas de cultura letrada e incorporação de novas tecnologias. Como 

trata-se de uma política interministerial e para funcionar de forma descentralizada, 

desde então, vem sendo debatidos e implementados os planos estaduais e 

municipais.  

 Em 2009, o MinC instituiu a Diretoria do Livro, Leitura e Literatura (DLLL) 

junto à Secretaria de Ação Institucional do Ministério, que teve forte investimento 

entre 2008 e 2010, na ordem de 92 milhões de reais (no governo Fernando Henrique 

a média de investimentos era de 6 milhões ao ano). Neste contexto foi realizado o 

Censo Nacional de Bibliotecas Públicas, que apontou para um número insuficiente 

de bibliotecas por habitante, além da precariedade da infra estrutura das existentes; 

acervos limitados e desatualizados; falta de acesso ao universo digital; baixa 

frequência; limitação do uso à obrigações escolares; entre outras questões (NETO, 

2015, p 131).  

 A implementação do Plano, no entanto, foi descontinuada na primeira gestão 

de Dilma Roussef, entre 2011 e 2012, durante a gestão Ana de Hollanda no MinC. A 

DBLLL é transferida para a Fundação Biblioteca Nacional, que assume toda a 

responsabilidade pelas políticas relacionadas ao livro e à leitura, esvazia o Plano, 

seus órgãos orientadores e normativos; a parceria com o MEC e o diálogo com a 

sociedade civil. Uma das principais políticas implementadas nesse período foi o livro 

de baixo custo ou “livro popular”, lançado em 2011, e muito questionado por se 

constituir, em sua maioria, por publicações que não foram bem sucedidas 

comercialmente e estavam nos estoques das editoras, segundo José Castilho Neto 

(2015, p. 136). Essas políticas vão de encontro às expectativas do setor de 

continuidade na instituição do PNLL enquanto política de Estado. 

 Depois de Marta Suplicy assumir o MinC, no final de 2012, a Diretoria do 

Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DBLLLB) retorna ao Ministério e a 



implementação do Plano é retomada, com a recomposição institucional das 

estruturas coordenadoras e operacionais das políticas públicas voltadas para o livro, 

a leitura, a literatura e as bibliotecas, permitindo a continuidade da implementação 

do Plano. São incorporadas às siglas ‘L’ de literatura e ‘B’ de biblioteca à Diretoria e 

no interior de sua estrutura, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP, o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER e a Biblioteca Demonstrativa 

de Brasília - BDB. Em março de 2014, são lançados quatro editais relacionados aos 

eixos do Plano. Somente em setembro de 2014 a Diretoria foi de fato instalada em 

Brasília. Na Conferência Nacional de Cultura, em 2014, o PNLL foi eleito uma das 

vinte prioridades do setor, e há uma expectativa em relação a votação do Plano 

enquanto projeto de Lei durante a segunda gestão de Dilma (2015-2018) (NETO, 

2015, 138-143).  

No estado do Rio de Janeiro, o Plano Setorial do Livro e Leitura foi construído 

no interior do Plano Estadual de Cultura do estado do Rio de Janeiro, em diálogo 

com o PNLL. O mais interessante do Plano é que aponta para a importância e, ao 

mesmo tempo, ampliação do conceito de leitura para outros suportes, que não 

somente livro em papel. Um exemplo é a indicação que as Bibliotecas Parque  

 
“se fundamentam em programas que estimulam a produção e fruição do 
texto da palavra através de todas as artes e da literatura. (...) A gestão 
pública de leitura deve propor e proporcionar a universalização do saber, 
oferecendo uma rede de bibliotecas de forma a que qualquer pessoa tenha 
livre acesso ao livro, à música ou filme que desejar, e a informação que 
precisar. (...) É preciso dar conta do texto do mundo e, como dizia Paulo 
Freire, ante a este mundo enigmático, nós precisamos aprender a dizer a 
nossa própria palavra” (PLANO ESTADUAL, 2012, p 1-2).  

 

Desde o começo do texto do Plano, já é possível identificar a centralidade das 

Bibliotecas Parque para o Programa de Leitura e do Conhecimento do Estado do Rio 

de Janeiro. Ainda neste sentido, em suas prioridades, está incluído o quinto eixo do 

Plano Nacional, que enquadra as bibliotecas como local de encontros e trocas. Nas 

competências e desafios, é indicado que compete ao Estado gerir ou transferir a sua 

gestão, por meio da celebração de contrato, para Organizações Sociais; o que de 

fato se efetiva com a assinatura do contrato entre o IDG e o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro no dia 30 de dezembro de 2013. O objeto principal do contrato 

envolve a gestão, fomento e execução de atividades culturais das Bibliotecas 

Parque: Estadual (BPE), Pública de Niterói, de Manguinhos, da Rocinha e do 



Alemão (ainda não inaugurada), no estado do Rio de Janeiro por cinco anos, 

renováveis por mais cinco anos (CONTRATO DE GESTÃO, 2013).  

O projeto de Bibliotecas Parque aponta para um conceito de biblioteca que 

vai muito além de um local com uma determinada coleção de livros disponível para 

leitura e empréstimo. Trata-se de um centro de atividades culturais, informação e 

lazer1 , com diversos suportes que permitem expandir as possíveis leituras do 

mundo. O acervo da Biblioteca Parque Estadual, o equipamento com maior 

investimento entre as quatro bibliotecas pertences ao projeto, conta com 3 milhões 

de músicas, 20 mil filmes, 200 computadores com internet gratuita, além de mais de 

200 mil livros e documentos; para um público que ano de 2014 somou mais de meio 

milhão de visitantes. Os profissionais da biblioteca são de diferentes áreas, há desde 

a função de mediador social, passando por bibliotecários, a arte educadores. 

O IDG é uma Organização Social, responsável pela gestão das Bibliotecas 

Parque e do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro; e em Recife, pela Paço do Frevo  

e Cais do Sertão; através de convênios firmados com as respectivas secretarias 

estaduais de Cultura. Na página eletrônica da instituição, está disponibilizado o 

contrato de gestão das bibliotecas Parque; o balanço patrimonial IDG Unidade RJ 

2013-2014; o relatório de gestão Bibliotecas Parque 2014; e o relatório de auditoria 

externa 2013-2014.  

Antes de abordarmos os principais objetivos do contrato de gestão e 

avaliação da biblioteca, é relevante contextualizar a gestão de equipamentos 

culturais via Organizações Sociais. As OSs foram elaboradas no contexto do projeto 

neoliberal, quando o Estado, através de uma Reforma implementada a partir de 

1995, transferiu ou compartilhou muitas de suas atribuições com as ONGs, portanto, 

quando o sentido de participação política da sociedade civil como esfera de decisão 

política do Estado foi sendo transferido para a esfera de execução das políticas, via 

o terceiro setor. A principal justificativa é que a administração pública seria 

incompatível com a demanda de uma gestão de espaços, projetos e programas 

culturais públicos e com a atividade cultural como um todo - que demandam 

flexibilidade e contratação constante de serviços temporários, uma vez que possuí 

pouca agilidade, por conta das formalidades burocráticas para as compras, 

reformas, contratações e realizações de serviços. Outras críticas comuns à máquina 

																																																								
1  Acesso em 10/10/2015: http://www.cultura.rj.gov.br/espaco/biblioteca-parque-estadual-bpe 



pública são a má utilização dos recursos; e a dificuldade de conseguir apoios e 

captar patrocínios (PONTE, 2012, p 55).  

A Lei Federal no 9.637 possibilitou ao Poder Executivo conceder para 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, o título de Organização 

Social (OS), que as permitiria estabelecer um termo de parceria, sob a forma de um 

contrato de gestão, com o intuito de fomentar e executar atividades relacionadas às 

áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, saúde, cultura e 

proteção e preservação do meio ambiente” (BRASIL. Lei Federal no 9.790, de 15 de 

maio de 1998). Um dos principais argumentos políticos utilizados pelos defensores 

da gestão via OSs é que ela é diferente da privatização, pois o Estado continua 

sendo responsável pela formulação e fiscalização da implementação das políticas; e 

apenas a administração dos espaços é transferida para a iniciativa privada.  

Na área cultural brasileira, cresceu significativamente nas gestões do PSDB 

em Minas Gerais e São Paulo, desde o final da década de 1990; no Rio de Janeiro 

foram adotadas, recentemente, a partir da década de 2010 e sua implementação 

despertou polêmica e resistência por parte do setor cultural. Primeiramente 

implementado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, foi pouco a 

pouco sendo apropriado por outras iniciativas dos governos federais, estaduais e 

municipais. Atualmente, a gestão pública na área cultural não é mais exceção, tendo 

sido implementada em quase todos os estados da federação.2  

No Rio de Janeiro, o processo de aprovação do projeto de Lei que 

regulamentava a parceria, em 2009, foi alvo de protestos organizados 

majoritariamente pela Associação de Servidores da Fundação de Artes do Estado do 

Rio (Funarj), de artistas ligados ao Theatro Municipal  e de representantes da classe 

artística, e mobilizou 9.100 assinaturas em torno de um abaixo assinado que 

avaliava a iniciativa como privatização da cultura no estado. À despeito da polêmica, 

o projeto de lei foi aprovado, com a retirada do Theatro Municipal da lista de espaços 

passíveis de parceria, em junho do mesmo ano. Os principais argumentos dos 

setores contrários ao processo de publicização é que trata-se do abandono por parte 
																																																								
2 O Ministério do Planejamento produziu um estudo, publicado em janeiro de 2010, sob o título 
“Relações de parceria entre o Poder Público e Entes de Cooperação e Colaboração no Brasil”, 
voltado para uma análise quantitativa e dos aspectos legais que envolvem as parcerias. Na ocasião, 
estimava-se que existiam 112 entidades qualificadas como organizações sociais em âmbito estadual 
e 52 em âmbito municipal. No entanto, não foram produzidas informações mais detalhadas sobre a 
quantidade de parcerias realizadas ou as áreas beneficiadas. Nessa ocasião, 19 estados já haviam 
regulamentado as parcerias, e outros, como o Rio de Janeiro, estavam na fase de implementação 
(PONTE, 2012, p. 78-82) 



do Estado de suas funções, e enxergam o modelo como uma privatização 

disfarçada; temem a perda dos direitos trabalhistas, benefícios e estabilidade do 

emprego público; bem como desconfiam da idoneidade dos processos de 

contratação (PONTE, 2012, p 95-96).  

Os dois primeiros contratos de gestão existentes com OSs na área cultural 

implementados no Rio de Janeiro foram para a manutenção das Bibliotecas Parque, 

com o IDG; e da Casa França-Brasil e Parque Lage, com a Oca Lage. 

 O contrato entre o IDG e o governo do estado possuí 17 objetivos, no entanto, 

existe uma cláusula que considera a revisão dos objetivos, indicadores e metas do 

contrato. Na sequência, é apresentada a composição da comissão de avaliação do 

contrato, composta por seis membros, quatro do poder público estadual e dois 

representantes da sociedade civil, todos indicados pelo governador. O valor 

estimado total dos recursos financeiros provenientes do poder público, referente ao 

período de cinco anos de atividades, é de R$ 96.900.000,00. O valor mínimo 

proveniente da captação de recursos e geração de receitas operacionais, previsto 

em contrato, para o primeiro ano de atividades, é de R$ 6.300.000,00. Está previsto 

em contrato que a despesa da rubrica pessoal no orçamento, não ultrapasse 50% 

dos recursos repassados via contrato de gestão. Ao contrato inicial, foi realizado um 

aditivo, no valor de R$ 2.553.131,00 para efetivação de 5 ações necessárias para a 

reabertura e operação inicial da BPE: seleção  e treinamento de pessoal; 

implantação de um portal eletrônico para as bibliotecas; compra de licenças para 

computadores; implantação do sistema multimídia e bens moveis e instalações 

(RELATORIO, 2014, p. 27). 

 O relatório de gestão do IDG sobre as atividades realizadas durante o ano de 

2014 ressalta que a Biblioteca tem na rede de escolas públicas e privada seu 

principal público. Outro foco da gestão, ainda segundo o relatório, são as relações 

comunitárias que se dão através dos programas de mediação social, cultura cidadã 

e participação social, promovendo diálogos entre a biblioteca e as redes locais. Os 

principais eixos de atuação seguem elencados abaixo: 

“Em 2014, o IDG fortaleceu essas premissas que singularizam o programa 
de Bibliotecas Parque no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo 
programas para cada uma das áreas centrais de trabalho - educação, 
desenvolvimento e participação comunitária, programação, comunicação, 
desenvolvimento institucional - e metodologias de gestão que consolidam a 



longo prazo os resultados do grande investimento feito pela sociedade 
fluminense nas bibliotecas parque” (RELATORIO, 2014, p. 1). 
 

 As principais dificuldades apontadas pelos gestores, segundo o relatório, 

foram a ausência de referências, pois o projeto de Bibliotecas Parque é “muito mais 

complexo e atual”; nenhuma das bibliotecas já havia sido gerida via Organização 

Social; os prédios não foram entregues com as obras completas por parte do 

Governo do Estado, estando ainda por construir o teatro e estúdio da Rocinha; a 

RFID da BPE; o restaurante da BPE, e as obras da  Biblioteca Parque do Alemão. 

Por fim, ressalta-se os atrasos e redução da maioria das parcelas dos repasses por 

parte do Governo do Estado: 

“o planejamento e cumprimento das metas dentro dos prazos previstos foi 
prejudicado pelo não cumprimento das datas e valores dos repasses 
estipulados no contrato de gestão firmado, o que também impacta o 
planejamento para 2015” (RELATORIO, 2014, p. 1).  
 

Em 2014, a Biblioteca funcionou em horário ampliado, de terça a domingo, de 

10 às 20h. Durante todo o ano de 2015, por conta do atraso no repasse e diminuição 

do valor dos recursos, as Bibliotecas Parque tiveram oscilações no horário de 

funcionamento, funcionaram uma parte do tempo de terça a sexta, de meio dia às 

18:30; e depois de terça à sábado, de 11h às 19h, que é seu horário atual3. 

 Um dos itens mais importantes do relatório refere-se às metas relacionadas 

diretamente à atividade-fim da organização e medem sua capacidade de alcançar 

índices adequados na prestação de serviços, para cada uma das bibliotecas. Estão 

focadas em doze metas medidas quantitativamente. Em seguida, cada um dos 

objetivos é comentado, entre os quais gostaríamos de destacar: 

_objetivo 2: garantir empréstimos de acervo e demais itens da biblioteca. 

Ficou abaixo do previsto, segundo relatório, pela influência de dois fatores: 

regulamentação ANCINE que proíbe o empréstimo de DVDs sem o devido registro; 

o tempo necessário para a constituição e implantação da política de acervo, bem 

como da aquisição de itens; 

_objetivo 3: atrair visitantes às bibliotecas. As bibliotecas de Niterói e 

Manguinhos ultrapassaram a meta, enquanto a BPE e Manguinhos ficaram abaixo 

do previsto. Em 9 meses de funcionamento, a BPE atraiu 300.000 visitantes, com 

																																																								
3 Outubro de 2015 



mais de 1.300 visitantes por dia, em média. A forma de mensuração dos visitantes 

está sendo aperfeiçoada, uma vez que somente os participantes da programação e 

os atendimentos são contabilizados. No momento, estão sendo utilizados 

contadores manuais. 

_objetivo 4: garantir a realização da programação cultural e educativa 

proposta. Esta meta ficou acima do previsto. “Nossa preocupação na definição da 

programação oferecida ao público foi de ofertar atividades, cursos e exposições que 

se relacionassem com nosso acervo e que contribuíssem para o incentivo à leitura e 

aprendizado. Nos norteiam as diretrizes das políticas públicas de livro e leitura e do 

direito do cidadão a cultura”. No entanto, a partir da pesquisa de campo realizada na 

biblioteca durante os anos de 2014 e 2015 não conseguimos identificar projetos de 

médio e longo prazo relacionados com o incentivo à leitura, para além do público 

infantil, beneficiado com o programa educativo, estando a política, muitas vezes, 

ainda restrita a eventos. 

_objetivo 5: a captação da percepção dos visitantes também ficou abaixo do 

previsto. Em 2015, houve uma pesquisa de satisfação na BPE, no âmbito das 

comemorações de um ano de funcionamento do equipamento. 

_objetivo 6: garantir a atualização do acervo. “O acervo da BPE foi totalmente 

revigorado com a aquisição feita pela Secretaria de quase 200 mil novos exemplares 

em 2014, que serão mantidos e atualizados pelo contrato de gestão nos próximos 

anos”. O Estado é responsável pela aquisição do acervo da BPE. Para as outras 

bibliotecas, foi definida uma política de acervo, aprovada pelo Conselho de 

Administração apenas no final de 2014, o que atrasou as aquisições (RELATORIO, 

2014, p. 8-17). 

Se de fato há maior agilidade para contratação de equipe temporária e 

insumos, este processo de terceirização da gestão pública corre o risco de cair em 

maior descontinuidade que a gestão realizada pelos governos. Outra questão se 

refere aos critérios de qualificação e forma de seleção das entidades, que em 

algumas vezes são montadas exclusivamente para assumir a gestão, mas não 

possuem uma organicidade maior com os equipamentos culturais em questão. 

Segundo Ponte (2012, p. 122),  
 



“enquanto a qualificação é um ato vinculado, previsto em lei como 
obrigatório a todas as entidades que cumprirem os requisitos legais 
mínimos, a seleção das OSs que pactuam com o Estado é, na maioria dos 
estados brasileiros, discricionária, ou seja, depende apenas da autoridade 
gestora.” 

 

 A atuação dos conselhos de administração das entidades, responsáveis pela 

aprovação do contrato de gestão e orçamento do contrato; elaborar as 

regulamentações, supervisionar e fiscalizar o cumprimento do contrato, não tem 

garantido, muitas vezes, uma parceria efetiva entre governo e sociedade civil e o 

atendimento aos interesses públicos. A OS precisa estar em sintonia profunda com 

as formulações e políticas elaboradas no nível do órgão de Estado com o qual ela 

pactua. As OSs são instrumentos de implementação de políticas públicas, mas não 

podem ser responsáveis por formulá-las ou mesmo coordenar sua implementação. 

No caso do Rio de Janeiro o projeto, que ainda não completou dois anos, 

encontra-se com sérios riscos de ser comprometido, pois a maior partes do repasses 

do governo do Estado foram realizados com meses de atraso, impossibilitando e 

justificando o não cumprimento de várias das metas estabelecidas, especialmente 

durante o ano de 2015. Além disso, a disponibilização das informações e relatórios, 

ainda que muito necessárias, não garantem uma gestão compartilhada com a 

sociedade. A democracia participativa no Brasil, no contexto dos governos federais 

petistas, foi implementada mais como elemento consultivo, através dos Conselhos e 

Conferências, que deliberativo, especialmente no que diz respeito às decisões 

orçamentárias (BEZERRA, 2014).4   
A avaliação das bibliotecas por parte dos frequentadores procura identificar o 

principal beneficiário da política, afinal a função da biblioteca se torna completa 

apenas quando a mesma é apropriada pelos seus leitores.5  

																																																								
4 A discente Ana Clarissa Fernandes (PPCult/UFF) está analisando a democracia participativa no 
âmbito da gestão compartilhada, a partir de uma pesquisa sobre os Conselhos de Cultura e a 
implementação do Sistema Municipal de Cultura em dois municípios do Rio de Janeiro [defesa 
prevista para o início de 2016] e aponta, como Carla Bezerra, para os limites desta participação 
(2014). 
5 A leitura não é um ato natural ou passivo de sujeição ao texto, mas se configura como um processo 
cognitivo, semiológico, culturalmente demarcado, social e histórico de caráter complexo e interativo 
entre a mensagem e o conhecimento; uma prática de reapropriação e de recriação do mundo através 
da interpretação. O comportamento leitor determina a força motivadora das práticas de leitura, que é 
influenciada pelos contextos socioeconômicos e pelas competências leitoras, compostas por diversas 
formas de combinação possíveis entre leitura e escrita (METODOLOGIA, 2015; JARAMILLO, 2010; 
CHARTIER, 1996; ZILBERMAN, 2011).  



Resumidamente, tal como definido por Antonio Candido (2000), o sistema 

literário6 engloba não apenas a posição social do artista/escritor; a forma e conteúdo 

das obras; mas também sua fatura e transmissão. Sem o leitor, sequer há literatura 

ou sentido para os textos. Portanto, o público é esfera central e relaciona-se 

diretamente com o conteúdo dos escritos produzidos. Para tal, foram utilizadas duas 

fontes principais: a página no facebook e as entrevistas com os frequentadores7.  

O espaço da Biblioteca Parque Estadual é avaliado de forma positiva pela 

maioria dos entrevistados a partir de características como: diversificado; amplo; 

aconchegante; convidativo; agradável; confortável; limpo, entre outras. O acervo é 

elogiado, assim como a estrutura e a localização. Ainda que as redes sociais e o site 

não tenham sido identificados como canais privilegiados de comunicação, 

analisamos o aplicativo que avalia o serviço da biblioteca na página do facebook da 

instituição e ambos forneceram tendências muito semelhantes às apresentadas nas 

entrevistas. A nota média ficou em 4,7 (sobre 5). A localização e a estrutura, 

incluindo as instalações e o ambiente são os itens mais comentados e elogiados. 

Em seguida o acervo, pela diversidade de conteúdos e suportes. Também foram 

destacados o atendimento, a programação diversificada e a biblioteca como fonte de 

conhecimento. As críticas em geral dirigem-se ao fechamento nos finais de semana, 

horário reduzido, ineficiência do poder público, insegurança, e algumas menções a 

barulho, mau comportamento e até o preconceito, que apareceu na expressão “má 

frequência”, tanto na página virtual e nas entrevistas.  

Nas entrevistas, identificamos uma avaliação, em geral, muito positiva da 

biblioteca, em geral, como no facebook, voltados para a estrutura e para as múltiplas 

funções da biblioteca. A uma parte dos entrevistados, quando a entrevista tornava-

se mais aberta, foi feita a pergunta se achavam que a biblioteca cumpria uma função 
																																																								
6	“Assim, os primeiros se manifestam mais visivelmente na definição da posição social do artista, ou 
na configuração de grupos receptores; os segundos, na forma e conteúdo da obra; os terceiros, na 
sua fatura e transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os quatro momentos da produção, pois: a) o 
artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo os padrões de sua época, b) 
escolhe certos temas, c) usa certas formas, e d) a síntese resultante age sobre o meio” (CANDIDO, 
2000, p. 20).	
7 Foram realizadas entrevistas semi estruturadas com 100 frequentadores da biblioteca, durante o 
período de 2014-2015. Aproveito a ocasião para agradecer as muitas contribuições de Debora 
Domingues Rocha, que além de estar pesquisando o tema da leitura nas bibliotecas, como bolsista 
de iniciação científica (Pibic/Cnpq), no âmbito de minha pesquisa de pós doutorado; vem 
desenvolvendo sua pesquisa de conclusão no âmbito do curso de produção cultural/UFF sobre os 
usos, práticas e percepções dos usuários da biblioteca em situação de rua (2015). Ao frequentar a 
biblioteca, Debora observou que havia um número alto de frequentadores assíduos da biblioteca que 
viviam nas ruas do entorno da Central do Brasil. Desde então, vem conversando sobe os usos e 
significados desse espaço. 



social, e todos os questionados responderam que sim. Aliás, durante a pesquisa, 

observamos que os frequentadores, na maior parte das vezes, estavam 

interessados em falar, dar sua opinião e se colocar tanto sobre assuntos referentes 

à leitura e à biblioteca, quanto aos seus afetos e projetos de vida. Isso foi muito 

cativante e incentivador. Ao mesmo tempo, devido a baixa cultura de participação 

política que temos, devido aos poucos canais de decisão coletivos construídos, 

geram relações verticais e pouco democráticas entre os espaços culturais e seus 

frequentadores, no sentido da decisão compartilhada sobre os rumos das 

instituições e não apenas da consulta, que é o mecanismo mais utilizado 

atualmente.  

Seguem abaixo alguns dos comentários positivos dos frequentadores 

entrevistados, onde a estrutura e o ambiente são aspectos muito relevantes, o que é 

um mérito da equipe responsável pelo atendimento e gestão da biblioteca: 

 
[Ambiente] “convidativo”. “inspirador”, aconchegante e confortável”, 
“acolhedora”, “agradável”, lúdica e propícia à leitura”, “ agradável demais”, 
“tranquilo”, “maravilhoso tanto para frequentar, quanto pra trabalhar”, 
“vontade de passar o dia inteiro nesse lugar”, “limpeza, ambiente agradável, 
jovens estudando, etc.”, “inspira e expira poesia e prosa”, “espaço cultural e 
familiar”, “ótimo lugar para trazer a família”, “meu refúgio de paz”, “ambiente 
convidativo ao ócio criativo”, “moderno e diversificado, voltado para todos os 
públicos e gostos”. 

 
"É muito raro ter uma biblioteca que tem isso tudo. Tem teatro, tem 
computador, tem multimídia." 
 
"Quando eu entrei e vi o conforto, as obras em exposição, achei muito lindo, 
um lugar bem feito para esse público leitor. Um incentivo. Aqui eu me sinto 
muito bem. Aqui não é só uma biblioteca, tem tudo que a gente precisa. O 
Rio tava precisando disso." 
 
“Legal, bom ambiente. Aqui tem tudo. O pessoal gosta daqui..” 
 
"Lindo, um espaço que você se sente muito à vontade. Para quem não tem 
o hábito da leitura não vai estranhar, não vai se sentir reprimido como em 
lugar como a biblioteca nacional." 
 
"É o melhor lugar do centro em relação à ambiente cultural. Aqui é quase 
um point de encontro né, um lugar tão aberto, aconchegante". 
 

Entre os comentários negativos, destacamos a reclamação sobre o barulho. A 

política da biblioteca de não fazer imperar o silêncio no espaço, incomoda alguns 

leitores, conforme podemos observar pelos depoimentos abaixo reproduzidos: 

 



"Interessante, diferente, aconchegante. Algumas problemáticas 
educacionais de adaptação ao ambiente de uma biblioteca, como crianças 
correndo, gente falando alto ao telefone... Dificulta a leitura e concentração. 
 
“É fantástica, ótimo acervo, mas prefiro a do CCBB, além de ser mais 
silencioso, ali é uma parte do centro que me agrada mais.” 

 

As principais críticas em relação a funcionamento da biblioteca, no entanto, 

referem-se ao corte e atraso nas verbas, que ocasionou diversos mudanças no 

horário de funcionamento, em geral com a redução do atendimento, que é uma 

medida que gera grande impacto para os frequentadores que saiam do trabalho e 

podiam ficar na biblioteca até o trânsito melhorar e o transporte público ficar mais 

vazio, por volta das 20h. É possível observar outras medidas resultantes do impacto 

do atraso/redução dos recursos repassados pelo Estado, como a redução do  

número de seguranças.  

Em relação à gestão da biblioteca, podemos identificar que os frequentadores 

identificam que a Biblioteca Parque Estadual é um equipamento público do Governo 

do Estado e que há uma instituição organizando o funcionamento da biblioteca, mas 

devido a cultura política pouco participativa na área cultural, os frequentadores 

muitas vezes desconhecem o modo de funcionamento da gestão dos espaços, e 

com isso desconhecem os mecanismos de participação à disposição, ainda que hoje 

eles sejam muito reduzidos. O que existe é uma ouvidoria, gerenciada pela 

Secretaria Estadual de Cultura. No segundo trimestre houve uma única reclamação, 

o que demonstra que o canal é pouco utilizado pela população; e atuação dos 

funcionários, que fazem a mediação entre a gestão e os frequentadores. 

O processo de implementação do conceito de Bibliotecas Parque às 

bibliotecas estaduais e a gestão via Organização Social é um projeto recente no Rio, 

que ocorre há menos de dois anos, o que dificulta uma avaliação mais objetiva e 

completa, mas já podemos identificar uma série de elementos para uma avaliação 

crítica. Ambos são experiências que exigem um acompanhamento constante dos 

setores organizados em torno dos temas relacionados ao livro, leitura, literatura e 

bibliotecas, dos frequentadores desses espaços e da sociedade. Quanto mais 

houver escuta e compartilhamento de decisões entre gestores, funcionários e 

frequentadores, os caminhos traçados pelos leitores podem se ampliar, da leitura de 

livros para a leitura do mundo. Afinal, como diria o mestre educador Paulo Freire, a 

leitura do mundo precede à leitura das palavras (FREIRE, 1989 e CERTEAU,  1994). 



 Vivemos um cenário de leitura e atenção fragmentadas, sobreposição de 

suportes e novas sociabilidades, onde as práticas, linguagens e atores sociais se 

combinam num paradigma digital. A cada dia aumenta a penetração dos formatos 

digitais e dispositivos relacionados no mundo do livro e da leitura. Uma questão a 

ser observada, é que em tempos digitais, o conceito de leitura mudou. Esse período 

vem sendo marcado, entre os leitores, por um grande volume fragmentado de leitura 

– estamos o tempo todo lendo, várias coisas ao mesmo tempo. Com isso, a 

cognição mudou e continua mudando, constituindo transformações aceleradas na 

forma de ler, escrever, produzir e compartilhar conteúdos culturais. As práticas de 

leitura tendem a se lateralizar, horizontalizar e bifurcar. Mas o livro não deixou de ser 

referência no cenário transmidiático, ele continua a ser debatido e apreciado. Eles 

apenas perdeu o papel de exclusividade como suporte do texto (METODOLOGIA, 

2015). 

 Por fim, não há como desvincular as práticas de leitura e as bibliotecas do 

contexto mais geral de profundas desigualdades do sistema econômico e político 

contemporâneo, que se desdobra nos níveis objetivo, subjetivo e simbólico. A gestão 

e administração especializadas, cujo objetivo principal seria a regulação da 

segurança e do bem-estar das vidas humanas – biopolítica (FOUCAULT), muitas 

vezes contribui para  a construção de uma sociedade despolitizada e burocrática. 

Benjamin afirmava que como reação a culturalização da política deveríamos politizar 

a cultura. Isso se deve a uma percepção equivocada de que a maior parte dos 

conflitos existentes hoje são motivados pela intolerância, mais do que pela 

desigualdade, exploração ou justiça. “As diferenças políticas – diferenças 

condicionadas pela desigualdade política ou pela exploração econômica – são 

naturalizadas e neutralizadas em “diferenças culturais”, ou seja, em diferentes 

“modos de vida” que são algo dado, inultrapassável” (ZIZEK, 2014, p 115). 
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