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RESUMO 

Aborda as práticas das ações culturais desenvolvidas pela biblioteca escolar 

Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN, a partir da minha experiência realizada 

enquanto estagiária na referida biblioteca. Parte do pressuposto que a biblioteca é 

um instrumento de ação cultural, que objetiva educar e transformar o indivíduo. Traz 

por base na fundamentação teórica características das bibliotecas escolares, 

apresenta o conceito de ação cultural, discute a diferenciação da ação cultural, 

fabricação cultural e animação cultural. Visa estabelecer o desenvolvimento de 

marketing cultural no âmbito da biblioteca. Reflete sobre a importância do 

bibliotecário adotar a postura de agente cultural e diante dessa perspectiva, enfatiza 

sua atuação como mediador da leitura e leitores, identificando a competência 

bibliotecária em meio às ações. Apresenta um pequeno histórico da escola e aborda 

sobre a biblioteca Visconde de Sabugosa, sua visão, missão e valores e as ações 

culturais desenvolvidas. Quanto à metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

e documental, em um estudo exploratório e descritivo, com métodos comparativos 

de abordagem qualitativa. Os resultados obtidos através dos questionários aplicados 

foram suficientes para adquirir informações relevantes das ações. Conclui-se que as 

ações culturais realizadas na Biblioteca Visconde de Sabugosa contribuem no 

desenvolvimento socioeducativo dos alunos e provoca impacto na sala de aula que 

incentiva o hábito a leitura, melhoramento na escrita, estimulando a sua capacidade 

criativa e transformando em cidadãos mais conscientes.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ação Cultural. Biblioteca escolar. Marketing Cultural. 

Competência Bibliotecária. Agente Cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Addresses the practices of cultural actions developed by the school library Sabugosa 

Viscount NEI-CAp /UFRN, from the experience held by the author as an intern in that 

library. It assumes that the library is a cultural instrument of action, which aims to 

educate and transform the individual. It brings based on theoretical foundation 

characteristics of school libraries, It introduces the concept of cultural action, 

discusses the differentiation of cultural action, cultural production and cultural events. 

It is intended to establish the development of cultural marketing within the library. 

Reflects on the importance of librarian adopt the cultural agent of position and with 

that prospect, emphasizes its role as a mediator of reading and readers, identifying 

the librarian competence among the actions. Presents a brief history of the school, 

addresses the Sabugosa Viscount library, Its vision, mission and values and 

developed cultural activities. As for methodology, literature and documentary was 

used in an exploratory and descriptive study with comparative methods of qualitative 

approach. The results obtained from the questionnaires were enough to acquire 

relevant information of the shares. It concludes that the cultural activities held in the 

Library Sabugosa Viscount contribute in the socio-educational development of 

students and causes impact in the classroom that encourages the reading habit, 

improvement in writing, stimulating their creative ability and turning into more 

conscious citizens. 

 

 

Keywords: Cultural action. School library. Cultural Marketing. Librarian competence. 

Cultural agent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

FIGURA 2 - Passaporte da Leitura ......................................................................... 35 

FIGURA 3 - Criança participando do Passaporte da Leitura ............................... 35 

Fonte: Do autor, 2015. ............................................................................................. 35 

FIGURA 4 - Bolsa da Leitura ................................................................................... 36 

FIGURA 5 - Certificado do Leitor do mês .............................................................. 37 

Fonte: Do autor, 2015. ............................................................................................. 37 

FIGURA 6 - Mural do mês da turminha da leitura ................................................. 38 

FIGURA 7 – Palitoches, premiação para a turminha vencedora ......................... 38 

FIGURA 8 - Primeiros socorros para livros ........................................................... 39 

FIGURA 9 - Estante da semana do autor ............................................................... 40 

FIGURA 10 - Livros com palitoches do pregando uma peça ............................... 41 

FIGURA 11 - Apresentação do pregando uma peça.............................................40 

FIGURA 12- Mural de sugestões de leitura............................................................41 

FIGURA 13 - Plataforma do Blog Horizontes da leitura........................................42 

FIGURA 14 - Histórias ilustradas, crianças desenhando.....................................43 

FIGURA 15 - Desenhos dos livros Chapeuzinho amarelo, Até as Princesas 
soltam pum, macaquinho e brincadeiras...............................................................43 

FIGURA 16 - Conta um conto, a criança narrando a história na   gravação.......44 

FIGURA 17 - Cantinho da leitura, tapete mágico e um baú com fantoches........45 

FIGURA 18 - Jogos: cruzadinhas, dado gigante e jogo da memória...................46 

FIGURA 19 – Crianças jogando o dado gigante....................................................46 

FIGURA 20 - A frente do Telegibi............................................................................47 

FIGURA 21 - Atrás do Telegibi................................................................................47 

FIGURA 22 - As crianças produzindo os elementos da Cantação de 
histórias....................................................................................................................48 

FIGURA 23 - Cantação de histórias da música Ovelha negra de Rita Lee.........48 

FIGURA 24 - Cantação de histórias da música O cravo e a rosa........................49 

FIGURA 25 - Desenho representando a história Menina Bonita do  laço de fita 
do “Pregando uma peça”........................................................................................61 

Figura 26 - Desenho representando no momento da apresentação do 
“Pregando uma peça”..............................................................................................61 

Figura 27- Desenho representando uma criança participando “Passaporte da 
leitura”......................................................................................................................62 

Figura 28 - Desenho representando O “Passaporte da Leitura”........................62 



 

 

Figura 29 - Desenho representando as crianças olhando o mural do “Mês da 
Turminha da Leitura...............................................................................................63 

Figura 30 - Desenho representando a estante da “Semana do autor”..............63 

Figura 31 - Desenho representando a criança segurando o Certificado do 
“Leitor do mês”.......................................................................................................64 

 Figura 32 - Desenho representando o espaço dos “Primeiros socorros para 
livros”.......................................................................................................................64 

Figura 33 - Desenho representando uma criança desenhando nas “Histórias  
Ilustradas”...............................................................................................................65 

Figura 34 - Desenho representando o “Mural sugestões de leitura”................65 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

NEI-CAp /UFRN- Núcleo de Educação da Infância Colégio de 

Aplicação/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

BE - Biblioteca Escolar 

INFLA/UNESCO - International Federation of Library Associations and Institutions 

UEI/UFRN -Unidade Educacional Infantil/ Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

UFA – Universidade Federal de Alagoas 

UFB -Universidade Federal da Bahia 

 UFM -Universidade Federal do Maranhão 

UFP -Universidade Federal da Paraíba 

UFPB -Universidade Federal de Pernambuco 

UFS - Universidade Federal de Sergipe 

UFPI - Universidade Federal do Piauí 

UFRN -Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFC -Universidade Federal do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 15 

2FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................................................ 18 

2. 1 CARACTERÍSTICAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES ....................................... 18 

2.2 ACÃO CULTURAL EM BIBLIOTECAS ....................................................................... 22 

2.2. Diferenciando Ação cultural, Fabricação cultural e Animação cultural ....... 25 

2.2.2 Marketing cultural e Ação cultural ........................................................................ 26 

2.3 BIBLIOTECÁRIO COMO AGENTE CULTURAL ................................................... 27 

2.3.1 Competência Bibliotecária na ação cultural ...................................................... 28 

3 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA (NEI-CAp/UFRN) E A BIBLIOTECA 
VISCONDE DE SABUGOSA .............................................................................................. 30 

3.1 MISSÃO ........................................................................................................................ 33 

3.2 VISÃO ........................................................................................................................... 33 

3.3 VALORES ..................................................................................................................... 33 

3.4 AÇÃO CULTURAL DESENVOLVIDA PELA BIBLIOTECA VISCONDE DE 
SABUGOSA ........................................................................................................................ 33 

4 METODOLOGIA ................................................................................................................. 50 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ...................................................................... 51 

4.2 INSTRUMENTOS, SUJEITOS E COLETA DE DADOS ....................................... 53 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS ................................................................... 54 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 68 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 70 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES ................................... 73 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS ........................................................ 74 

 

 

 

 

 

file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942713
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942714
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942715
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942716
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942717
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942718
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942719
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942720
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942721
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942721
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942723
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942724
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942725
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942726
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942726
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942734
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942735
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942736
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942737
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942738
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942739
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942740
file:///G:/2TCCFINAL.docx%23_Toc422942741


15 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A biblioteca escolar deve ser um local mágico, dinâmico, encantador e alegre, 

tendo como função essencial desenvolver o gosto e o hábito a leitura, incentivando e 

estimulando a aprendizagem, a criatividade e a comunicação dos alunos da 

comunidade escolar em que está inserida, com atividades que possam ampliar a 

vivência cultural de seus usuários.  

No entanto, a biblioteca ainda hoje é vista como um espaço onde predomina o 

silêncio, normas e regras. Um local apático e sem dinamismo e que ainda mantém 

as mesmas características conservadoras da antiguidade. Tendo como certo 

desconhecimento a sua função, como espaço interativo, dinâmico e aprendizado 

educacional. 

 Diante dessa realidade, é necessário que haja uma verdadeira mudança no 

conceito de biblioteca escolar, pois ela precisa ser considerada um organismo vivo 

dentro da escola. Exercer a função de integração, fomentar ações, proporcionar 

meios e condições necessárias para torna-se um espaço de interação social e ação 

cultural. 

Considerando que a Ação cultural é um instrumento que objetiva educar e 

transformar o indivíduo, está ligada a ideia de busca a expressão, criatividade no 

grupo da comunidade, sua função é desenvolver o processo de criação, favorecer 

meios para que o indivíduo se torne criador e faça suas próprias escolhas, ou seja, 

tenha autonomia, e o profissional da informação deve preparar essas condições 

fornecendo recursos e criando espaços, onde os usuários possam explorar e 

expressar suas capacidades criadoras. 

Além de ser uma rica área no campo de atuação, a ação cultural oferece ao 

bibliotecário inúmeras opções de atividades e instrumentos a serem desenvolvidos, 

como marketing, serviços e atividades utilizadas na divulgação das ações na 

biblioteca proporcionando assim, a democratização do acesso à cultura socialmente 

produzida no âmbito da biblioteca.  

Cabe o bibliotecário que atua na biblioteca escolar estar consciente de sua 

responsabilidade social, além dos conhecimentos técnicos na área, desenvolver 

habilidades e competências específicas, pensar no usuário e considera-lo sujeito 

principal desse processo de produção cultural, para que a dinamização da biblioteca 
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seja viabilizada na prática, tornando assim um agente cultural e convertendo-se num 

espaço de ação cultural. 

As funções de ação cultural, fabricação cultural e animação cultural, são 

totalmente distintas, entretanto muitos profissionais confundem-se, portanto precisa-

se ter clareza a respeito dos conceitos e saber diferenciá-los, para que possa definir 

seu objetivo e foco, na tomada de consciência, aproximando as possibilidades 

objetivas e mobilizadoras de ação. 

Neste contexto, A biblioteca do Núcleo de Educação Infância Colégio de 

Aplicação (NEI-CAp/UFRN) “Visconde de Sabugosa”, trata-se de uma biblioteca 

escolar, tem como função promover serviços de apoio à aprendizagem e fornecer 

livros aos membros da comunidade escolar que evidenciamos aqui, as práticas de 

ações culturais realizadas na referida biblioteca, como sendo um instrumento para o 

incentivo a leitura na comunidade escolar.  

Este trabalho tem como objeto de análise as ações culturais na Biblioteca 

escolar Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN, em seus aspectos revelados pela 

prática. A partir dessa análise define-se conceituar a ação cultural bibliotecária e 

apresentar a competência do profissional bibliotecário como agente cultural junto à 

comunidade escolar. 

A relevância dessa pesquisa justifica-se na necessidade de atribuir maior 

ênfase à adoção das ações culturais na Biblioteca escolar Visconde de Sabugosa 

NEI/UFRN, bem como ausência de estudo que utilizasse como referência essa 

Unidade de informação a Biblioteca Visconde de Sabugosa. Acredito que o resultado 

desse estudo fornecerá informações de grande amplitude para a reflexão e análises 

de questões as ações culturais com relação à Biblioteca escolar, sua forma, função 

e a competência e contribuiçõesdo Bibliotecário como agente cultural. 

Nesse enfoque, é que temos como objetivo geral analisar as ações culturais 

realizadas na biblioteca Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN. Os objetivos 

específicos que norteiam esse trabalho são: 

 Descrever quais ações culturais foram desenvolvidas pela biblioteca Visconde 

de Sabugosa; 

 Identificar qual o impacto da ação cultural em sala de aula; 

 Analisar a ação cultural na contribuição do desenvolvimento socioeducativo 

nos alunos.  
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 A motivação para realização dessa pesquisa se deu pelo fato de ter 

vivenciado e organizado essas ações por 3 (três) anos como estagiária, nessa  

unidade de informação.  Sendo a idealizadora da ação cultural desenvolvida na 

biblioteca e pude acompanhar o desenvolvimento dessa ação junto à comunidade 

escolar, percebendo os benefícios e o impacto causado. E também, devido o meu 

grande interesse pelo tema e envolvimento emoutro projeto nesta linha, do qual 

participo. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado em 6 (seis) capítulos, 

sendo: o primeiro capítulo apresenta a introdução, os objetivos e a justificativa, além 

da motivação para realização deste estudo e sua importância no contexto 

sóciocultural no âmbito da biblioteca. 

No segundo capítulo é abordado as características das bibliotecas escolares, 

Ação Cultural em bibliotecas escolares, conceituaremos a Ação cultural da 

Fabricação Cultural e Animação Cultural, Marketing cultural, Bibliotecário como 

agente cultural e competências Bibliotecárias nas ações culturais. 

No terceiro capítulo apresentamos o Núcleo de Educação da Infância (NEI-

CAp/UFRN) e a biblioteca Visconde de Sabugosa, objeto de estudo nessa pesquisa, 

na qual apontamos a missão e visão, acervo, horário de funcionamento e a 

descrição das ações culturais desenvolvidas nessa biblioteca. 

No quarto capítulo tratamos dos procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento da pesquisa como: caracterização da pesquisa, instrumentos, 

sujeitos, coleta de dados, análise dos dados ações culturais desenvolvidas na 

biblioteca visconde de Sabugosa. 

No quinto capítulo apresentamos os resultados e análises dos dados 

referentes à observação das ações realizadas pela Biblioteca Visconde de 

Sabugosa. 

O sexto capítulo apresentamos as considerações finais, descrevendo as 

conclusões e contribuições obtidas com este estudo, buscando relacioná-las com os 

objetivos inicialmente propostos. E por fim apresentamos as referências e os 

apêndices, nas páginas finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2. 1 CARACTERÍSTICAS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

A Biblioteca escolar é um instrumento fundamental no desenvolvimento 

educacional, com intuito de incentivar e disseminar o hábito e o prazer pela leitura. 

Para tanto busca estabelecer um espaço de lazer e aprendizagem, oferecendo o 

acesso à informação voltada ao conhecimento, recreação, imaginação, 

compreensão e ao entretenimento, oferecendo acervos e serviços apropriados.  

 

Antunes (1998) conceitua a biblioteca escolar: 

 

como o centro dinâmico de informação da escola, que permeia o seu 

contexto e o processo ensino-aprendizagem, interagindo com a sala de 

aula, que dispõe de recursos informacionais adequados (bibliográficos e 

multimeios), provindos de rigorosos critérios e seleção, dando acesso ao 

pluralismo de ideias e saberes. 

 

 
Nessa definição pode-se destacar a valorização da biblioteca como parte do 

contexto ensino-aprendizagem, contribui no processo educativo e o desenvolvimento 

humano, apresentando-a como um centro dinâmico dentro da escola.  

 

Já Para Corrêa (2002, p.23) a biblioteca escolar, pode ser definida: 
 
 

como uma instituição onde estão organizados itens bibliográficos, como 

também outros meios, e disponibilizadas as informações, de maneira que 

satisfaça seus usuários, despertando-os para a pesquisa e leitura, 

desenvolvendo sua criatividade e sua consciência crítica. 

 

 
Em ambos os conceitos apresentado pelos autores, a BE é vista como parte 

integrante na comunidade escolar, além de ter um caráter fundamental no ensino e 

aprendizagem, tem como maior diferencial seu dinamismo, criatividade e, 

principalmente, inovação.   

Tem como função principal auxiliar e complementar no processo de ensino-

aprendizagem, comunicação, recreação e desenvolvimento das competências 

informacionais, visa despertar o interesse das crianças e dos adolescentes da 
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comunidade onde está inserida. Segundo Fragoso (2002, p.125), a biblioteca escolar 

precisa desempenhar funções educativa e cultural apontando que:  

 

Na função educativa, ela representa um reforço à ação do aluno e do 

professor. Quanto ao primeiro, desenvolvendo habilidades de estudo 

independentes, agindo como instrumento de auto-educação, motivando a 

uma busca do conhecimento, incrementando a leitura e ainda auxiliando na 

formação de hábitos e atitudes de manuseio, consulta e utilização do livro, 

da biblioteca e da informação. Quanto à atuação do educador e da 

instituição, a biblioteca complementa as informações básicas e oferece seus 

recursos e serviços à comunidade escolar de maneira a atender as 

necessidades do planejamento curricular. Em sua função cultural, a 

biblioteca de uma escola torna-se complemento da educação formal, ao 

oferecer múltiplas possibilidades de leitura e, com isso, levar os alunos a 

ampliar seus conhecimentos e suas ideias acerca do mundo. 

 

Portanto, estas funções são indispensáveis para que a biblioteca torne-se um 

espaço sociocultural pertencente à comunidade em que está inserida. Segundo as 

diretrizes International Federation of Library Associations and Institutions 

IFLA/UNESCO (2005, p.4) tem-se a BE como propiciadora no processo de ensino-

aprendizagem e disseminação informacional, diretamente ligada à sociedade:  

 

A biblioteca escolar propicia informação e ideias que são fundamentais para 

o sucesso de seu funcionamento na sociedade atual, cada vez mais 

baseada na informação e no conhecimento. A biblioteca escolar habilita os 

alunos para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve sua 

imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. 

 

Além disso, contribui na construção do indivíduo ao colaborar para o seu 

crescimento intelectual, cultural e social. Como ressalta Caldin (2003, p.163) “além 

de despertar o gosto pela leitura como forma habitual de lazer, um dos objetivos da 

biblioteca escolar é a formação do cidadão consciente e capaz de um pensamento 

crítico e criativo”.  

Segundo Lourenço Filho (1944 apud Silva, 1996, p.66); 

 

Ensino e biblioteca são instrumentos complementares (...); ensino e 
biblioteca não se excluem, complementam-se. Uma escola sem 
biblioteca é um instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou 
seja, sem a tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, 
será, por seu lado, instrumento vago e incerto. 
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Nesse caso, a biblioteca escolar é de suma importância contribuindo no 

desenvolvimento pedagógicoe é uma das bases fundamentais ao ensino escolar, 

capaz de suprir as necessidades informacionais da comunidade escolar. Campello 

(2002, p.23) salienta esta importância dizendo que: 

 

A escola que pretenda investir na leitura como ato verdadeiramente cultural 

não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, interativa, espaço 

livre para a expressão genuína da criança e do jovem. Lugar, insistimos 

para se gestar e praticar a troca espontânea que a leitura crítica proporciona 

a leitura que inquieta, que faz pensar e reelaborar num autêntico processo 

de comunicação, cujo resultado é, sem dúvida dos mais compensadores 

para as pessoas nele envolvidas, adultos e crianças, mediadores e leitores 

em formação. 

 

No entanto, a biblioteca não pode apenas esperar que os alunos se dirijam 

até ela, é preciso primeiramente atraí-las, mostrar que é um local dinâmico, em que 

são desenvolvidas atividades que chamem a atenção das crianças.  

Além de trazê-las para a biblioteca, é necessário fazê-las gostar de ler, de 

modo divertido, para que continuem frequentando. Portanto cabe ao bibliotecário a 

função de estimular as crianças a frequentar a biblioteca por meio das ações 

desenvolvidas. 

A criança vai à biblioteca porque sente algum prazer nisso, e este é o 

investimento mais importante, uma vez que este futurocidadão molda-se em função 

dos estímulos que recebe. (MILANESI, 2002, p. 57). 

É um espaço ideal para concretização de diversas atividades. Local onde 

pode ser realizadas muitas atividades, a fim de estimular a leitura em todas as suas 

dimensões: informativa, lúdica, comunicativa e cultural, entre os alunos da 

comunidade escolar. 

A biblioteca escolar é considerada como um recurso da educação e, ao 

mesmo tempo, de divertimento. “mas para tanto, deve ser pensada como um espaço 

de criação e de compartilhamento de experiências, um espaço de produção cultural 

em que crianças e jovens sejam criadoras e não apenas consumidoras de cultura.” 

(CARVALHO, 2008, p.22). 

A biblioteca não é só considerada como um local de leitura e pesquisa, mas 

também é um espaço de cultura e recreação, um espaço interativo e dinâmico e ao 

mesmo tempo de produção de conhecimento, desenvolvendo atividades que atraiam 

os alunos. Segundo Pimentel (2007, p. 25): 
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a biblioteca escolar não deve ser só um espaço de ação pedagógica, 

servindo como apoio à construção do conhecimento e de suporte a 

pesquisas. Deve ser, sim, um espaço perfeito para que todos que nela 

atuam possam utilizá-la como uma fonte de experiência, exercício da 

cidadania e formação para toda a vida. 

 

 

Além de ser um local sóciocultural de apoio aos alunos e professores, a BE 

tem um papel importante na formação de personalidades críticas, criativas e 

dinâmicas. Também é papel dos pais, em casa, mostrarem que a leitura pode ser 

algo prazeroso e que deve fazer parte do cotidiano da família. A participação dos 

pais é muito importante, tornando-se vital para o desenvolvimento dos filhos. 

 

Tiba (1996, p. 183) afirma que: 

 

Se a parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos 

da criança, todos terão muito a lucrar. A criança, que estiver bem vai 

melhorar e aquela que tiver problemas receberá a ajuda tanto da escola 

quanto dos pais para supera-los. 

 

Para isso, a escola tem que está sempre em parceria com os pais, para que 

haja um incentivo e dessa forma um bom desenvolvimento educacional dos alunos. 

Portanto a BE também é essencial neste processo, pois promove a melhoria do 

ensino e condições para aprendizagem permanente do aluno, tornando-o um 

cidadão crítico e participativo para a sociedade. Como ressalta Silva, W. (1995, p70) 

dizendo que:  

 

Não podemos deixar de assinalar o papel da biblioteca escolar na formação 

de personalidades críticas, criativas e dinâmicas... Inquietos e 

questionadores, tais alunos poderão tornar-se cidadãos críticos e 

participativos, o que se constitui em requisito fundamental para tarefa de 

transformação da sociedade brasileira, de modo geral de qualquer 

sociedade. 

 
 

Entretanto, a biblioteca escolar tem uma imagem negativa por parte das 

pessoas. Infelizmente não tem ocupado o seu devido lugar na escola, pois ainda são 

consideradas como um espaço obscuro, sem qualquer atrativo e valor, lugar 
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somente de silêncio, sem interação, de punição por comportamento social, ou como 

sendo um depósito de livros velhos.  

Esse modo de uso da biblioteca afasta os alunos, além de reforçar a ideia 

ultrapassada de que ensino é transmissão de conhecimento, quando hoje já se 

pensa a construção deste. A esse respeito Amato e Garcia (1996, p.13), afirmam: 

 

A biblioteca é vista muitas vezes como um lugar em que são armazenados 

livros para leitura; um lugar destinado a alunos considerados 

indisciplinados, ou ainda, de disseminação, da informação. Por sua vez, o 

bibliotecário é visto como um elemento que executa meramente técnicas e a 

sua formação pedagógica, cultural e social é deixada de lado.  

 
 

Nessa perspectiva, a biblioteca tem como desafio suprimir visões distorcidas 

de um lugar fechado e passivo, a fim de quebrar conceitos tradicionais de que a 

biblioteca seja um depósito de livros e que predomina o silêncio. 

Portanto busca operar mudanças na realidade da BE, uma nova forma, 

tornando-se como instrumento pedagógico e cultural, parte integrante na 

comunidade escolar da sociedade atual. 

Para que a biblioteca escolar possa cumprir o seu papel como espaço cultural 

ativo, com uma visão mais ampla para o usuário, é necessário, além de espaço e 

acervo, de um bibliotecário competente e engajado na escola como um todo, 

importa, e muito, a qualidade das atividades, as atitudes tomadas pelo bibliotecário, 

que deve ser competente, comunicativo, interessado e criativo que deverá promover 

atividades voltadas para o desenvolvimento educacional e cultural dos alunos. 

 

2.2 ACÃO CULTURAL EM BIBLIOTECAS 
 

Para conceituar o que é ação cultural, faz-se necessário esclarecer 

primeiramente algumas considerações acerca do significado da palavra cultura, já 

que esta é a base fundamental para se discutir este tema. Flusser (1983, p. 147-

148) faz a seguinte colocação acerca desse termo: “Ou cultura é considerada como 

sendo o conjunto de objetos, obras, coisas feitas pelo homem, ou então como sendo 

a sua visão de mundo, conjunto de suas práticas sociais ou individuais”.  

 

Para Ferreira (2004, p. 587) 
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Cultura: características humanas que não são inatas, e que se criam e se 

preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação entre 

indivíduos em sociedade. Parte ou o aspecto da vida coletiva relacionada à 

produção e transmissão de conhecimentos, à criação intelectual e artística, 

etc.  

 

 

Em vista destas acepções, fica claro que o conceito cultura é considerado 

como um processo que se materializa da ação humana, dinâmico, em constante 

mudança, desse modo a sua existência é vinculada às práticas sociais.  

A partir da conceituação de cultura, podemos definir a ação cultural como 

sendo o desejo de fazer da arte e da cultura instrumentos deliberado de mudança do 

homem e do mundo, de forma a possibilitar mais interações entre o homem e a 

sociedade (COELHO NETO, 1988, p.5). 

Assim pode-se afirmar que Ação Cultural é um processo educativo, dinâmico 

e criativo, uma nova prática em que o público torna-se sujeito do processo de 

criação e produção cultural, artística e literária.  

Tem caráter transformador, explora a criatividade e a imaginação e expressa 

livremente a sua cultura as ações culturais. Desse modo, é imprescindível a 

participação das pessoas para a realização da ação cultural, sem eles não haveria 

as ações. Andretti, Calegaro e Machado (2008, p.192) apontam a ação cultura 

objetiva criar condições de interação aos usuários e visitantes ao acervo para a 

biblioteca bem como o acesso as informações culturais.  

Além da dimensão educativa, a ação cultural tem também a dimensão política 

por ter caráter transformador na sociedade. Visa difundir a produção cultural e 

estimular o desenvolvimento de novos conhecimentos, de forma dinamizada, de 

modo que tal prática possua um alto poder de transformação de realidades sociais. 

A ação cultural vem sendo apresentada como uma alternativa para uma nova 

atuação das bibliotecas, considerando o contexto sóciocultural em que elas estão 

inseridas. Milanesi (2002, p.95) afirma que “A ação cultural é denominação que se 

aplica a diferentes tipos de atividades é meramente associada à biblioteca. De um 

modo geral giram em torno de práticas ligadas as artes: música, teatro, literatura, 

ópera”.  

Portanto, as atividades desenvolvidas na biblioteca como, teatro, música, 

literatura e outras, são consideradas ações culturais, desde que o tema abordado 

para atividade possa ser encontrado no acervo ou em vários suportes de 
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informações além do livro, como vídeos, jornais, revistas, áudio e hipertextos. É 

necessário que todas as informações sobre o tema das ações sejam conhecidas 

pela comunidade escolar.  

  É perceptível a utilização de ações com objetivo de visibilidade, de informar, 

discutir e reinventar por meio da criatividade, educar e transformar o indivíduo, além 

de criar condições para aproximar a cultura da população, propiciar condições de 

interação e participação dos usuários, tendo assim a difusão de informação.  

Como ação cultural e criatividade são elementos que se integram, é requisito 

básico conhecer o que já foi criado, numa tentativa de encurtar o caminho entre o já 

visto e o novo (Milanesi, 2002, p.96). Promover atividades que desperte a 

valorização e transformação do espaço sóciocultural, potencializa e fomenta a 

capacidade criativa de repensar a partir do antigo. 

Haja vista a escassa literatura científica sobre a ação cultural bibliotecária, 

pois conta com pequeno número de experiências registradas, por ser um tema 

pouco abordado na área de Biblioteconomia, apresenta pouco estudo a esse 

respeito.   

São poucos os bibliotecários que atuam como agentes culturais, em razão da 

falta de incentivo e desconhecimento sobre o impacto significativo para a 

comunidade escolar. Isso faz com que muitos profissionais não se interessem pela 

prática de ação cultural. Conforme Cabral, (1999, p.44) 

 

Esse tipo de trabalho reflete uma preocupação recente dos bibliotecários 

em repensar sua prática tradicional e buscar novas possibilidades e 

perspectivas inovadoras de atuação, que apontam para uma 

biblioteconomia comprometida com a democratização cultural, onde 

profissional assume uma nova postura diante da realidade que o acerca. 

 

Portanto é necessário que os profissionais adotem uma postura mais ativa, 

em que desenvolvam ações culturais para que a dinamização da biblioteca seja 

viabilizada na prática, a fim de transformá-la como espaço de cultura, lazer, ensino e 

formação. 

Entretanto, a área bibliotecária se sente despreparada para essa nova prática 

na biblioteca, devido o desconhecimento sobre o tema ação cultural, porém, 

praticam fabricação ou animação cultural sem que conheça o entendimento de 

ambas as partes e suas diferenciações. Portanto não adota adequadamente a 

finalidade de suas ações. 
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2.2.1 Diferenciando Ação cultural, Fabricação cultural e Animação cultural 
 

Para identificar melhor sobre o que é Ação Cultural ou determinar um conceito 

mais satisfatório, Coelho Neto (1989, p. 88) salienta que é importante diferenciar 

ação de fabricação e também de animação cultural, pois quase sempre são 

confundidos, mas seus significados são distintos. 

 Na fabricação cultural, o sujeito produz um objeto que reflete um processo 

com início e fim pré-determinado, enquanto que na ação cultural o agente gera um 

processo e não um objeto, tendo um sentido claro e seguimento contínuo.  

Quanto à animação cultural, está ligada a finalidades de entretenimento e 

promove formas alienantes de lazer, nela o agente é o sujeito que cria e conduz todo 

o processo, tornando-se o ator principal do processo. Coelho Neto (1989) diz que: 

 

A fabricação é um processo com um início determinado, um fim previsto e 

etapas estipuladas que devem levar ao fim preestabelecido. A ação, de seu 

lado, é um processo com início claro e armado mas sem fim especificado e, 

portanto, sem etapas ou estações intermediárias pelas quais se deva 

necessariamente passar, já que não há um ponto terminal ao qual se 

pretenda ou espere chegar. [...] Na animação cultural o animador toma toda 

a ação do processo, se torna o único sujeito, e deixa para o público o 

entretenimento alienante. 

 

Nesse sentido, os bibliotecários, como agentes culturais, deverão ter clareza 

a respeito dessas diferenciações, para que sirvam como elemento no 

desenvolvimento da prática cultural, a fim de adotar adequadamente a finalidade de 

suas ações. 

Dentro desse contexto é também observada a necessidade de usar tais 

estratégias que possibilite a visibilidade, promoção e gerenciamento de seus 

serviços informacionais na biblioteca.  

Desse modo, é indispensável à utilização de marketing cultural na unidade de 

informação, vista como uma ferramenta gerencial com o propósito de melhorar a 

visão do usuário sobre a biblioteca, de modo que ambos alcancem a satisfação de 

suas necessidades.  
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2.2.2 Marketing cultural e Ação cultural 
 

Marketing cultural é um conjunto de ações e estratégias que buscam abrir um 

canal de aproximação e comunicação entre os usuários e a biblioteca, utilizando a 

ação sóciocultural para atingir o público-alvo. Roberto Muylaret (1995, p.27) define o 

Marketing Cultural como “o conjunto de recursos de marketing que permite projetar a 

imagem de uma empresa ou entidade, através de ações culturais”.  

Por estar vinculada à cultura é uma poderosa ferramenta gerencial de seus 

serviços informacionais e de transmissão de mensagens, que pode aperfeiçoar o 

desempenho das unidades de informação. 

O Marketing promove a cultura por meio das ações culturais, utilizando-se 

como instrumento a comunicação para a difusão informacional Reis (2003). Assim, 

sobre a adoção do marketing cultural nas bibliotecas Job (2004, p. 462) afirma que: 

 
 

Trata-se de uma excelente forma de garantir a sobrevivência de suas 

atividades e de entender, satisfazer e ampliar seu público. E a biblioteca 

como espaço cultural pode estabelecer novas formas de diálogo com os 

diversos públicos-alvos, através das ferramentas do marketing, que 

permitem romper as resistências levantadas às formas de comunicação, 

promovendo empatia entre os estabelecimentos e seu público. 

 

 

A partir do momento que a Biblioteca desenvolve uma ação de marketing 

usando como instrumento a cultura, ela está produzindo marketing cultural. Estará 

não apenas contribuindo para otimizar e incrementar as suas estratégias de 

gerenciamento, serviços e comunicação, mas também exercendo importante papel 

na sociedade, viabilizando a cultura, entretenimento, costumes, moral e a arte. 

Desenvolvimentos dessas estratégias podem ser alcançados por meio de 

ações culturais, visando melhorar a imagem e o desempenho da biblioteca e o 

atendimento às necessidades do usuário. Além disso, investe na inovação e 

criatividade que são palavras-chaves para o alcance desses objetivos. Reis (2006, p. 

20) afirma que: 

 

Para se fazer marketing cultural não há fórmula fechada, pois há variáveis 

que, conforme combinadas, podem resultar numa excelente ação de 

marketing. O que manda é a criatividade para atingir o público-alvo de forma 

a atender os objetivos de comunicação da empresa com os recursos 

disponíveis.  
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Nesse caso, é importante ressaltar que por meio do marketing cultural, a 

biblioteca poderá atender e conhecer melhor as necessidades de seus usuários e, 

com isso buscar o aprimoramento dos serviços oferecidos para toda a comunidade 

escolar, tendo como propósito melhorar a imagem do público sobre a biblioteca, 

promovendo ao mesmo tempo a prática cultural, isso levaria a difusão da cultura, 

aumento dos usuários e do acervo.  

 

 

2.3 BIBLIOTECÁRIO COMO AGENTE CULTURAL 
 

O bibliotecário é de suma importância numa nova concepção de biblioteca 

escolar enquanto fomentadora de cultura, contribuindo no processo de dinamização 

e interação entre a escola e a biblioteca. Sua atuação é indispensável na promoção 

de práticas culturais de incentivo a construção do conhecimento e do 

desenvolvimento educacional e cultural. 

 Em vista disso, o bibliotecário deve promover tanto o consumo quanto a 

produção de informação, conhecimento e cultura aos alunos no âmbito escolar, 

tornando-se mediador entre a informação e os usuários. Tem um papel integrante no 

contexto educacional da comunidade escolar, como afirma Pires (2012, p.3): 

 

[...] ajudando na formação do[sic] intelectual do leitor, promovendo o hábito 

da leitura e incentivando a cultura, visando informar e educar o usuário no 

uso da informação, facilitando o processo de construção do conhecimento 

uma vez que esse se dá pela função da disseminação da informação [...].  

 
 

Nesse sentido a ação cultural irá permitirá interação, tendo assim maior 

visibilidade, além de envolver a comunidade escolar com a biblioteca, de forma 

significativa. Portanto “o bibliotecário deve fazer com que a biblioteca seja um 

espaço divertido e agradável para que as crianças tenham mais vontade de 

frequentá-la.” (PITZ; SOUZA; BOSO, 2011, p. 413). 

Como papel de agente cultural, o bibliotecário é o elemento chave no 

desenvolvimento da ação cultural, pois é ele que irá definir estratégias para a 

tomada de decisões e direcionar diversas práticas de ações culturais para os 

usuários diante da comunidade escolar e sociedade. Nesse sentido, Cabral (1999, p 

42) sugere que a biblioteca torne-se: 
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além de espaço de leitura, espaço de apresentação, representação e 

criação, ampliando o espectro de suas funções e atividades tradicionais. Ao 

invés de considerar seus alunos como um meros receptores e 

consumidores da cultura, a biblioteca escolar irá torná-los participantes do 

processo de criação e produção cultural, artística e literária. 

 
 

A formação do bibliotecário como agente cultural, segundo Flusser (1982), 

deve se dar em três eixos: formação técnica, humanística e prática. Esses eixos são 

necessários para atuação através de diferentes contextos sociais e também são 

indispensáveis para que o bibliotecário possa trabalhar com a ação cultural. 

No entanto, os bibliotecários ficam restritos somente às atividades técnicas, 

apenas da organização do acervo, empréstimo e devolução para um bom 

funcionamento no âmbito da biblioteca, e esquecem o motivo principal que são os 

usuários, não realizando nenhuma prática cultural na mesma.  

Portanto é através dessas práticas que a biblioteca escolar se tornará um 

espaço dinâmico e atrativo, em que irá atrair os usuários. Tornando-se mais ativa a 

fim de contribuir de forma significante para o desempenho dos alunos. 

Neste contexto, é imprescindível a competência bibliotecária envolvida na 

biblioteca, sua função, auxiliando e estimulando os alunos para a participação e 

produção da ação cultural em que promove interação, incentivo e formaçãodo 

conhecimento sóciocultural. 

 

2.3.1 Competência Bibliotecária na ação cultural 
 

Os bibliotecários ganham amplo conhecimento quando inovam por meio de 

suas habilidades e competências. É uma ação de competência, estimular a 

utilização dos diversos recursos informacionais existentes na biblioteca, bem como 

estar à frente da ação cultural, como forma de contribuição sóciocultural nas 

bibliotecas escolares.  

É também de sua competência orientar os usuários quanto ao funcionamento 

da biblioteca, a disposição da coleção nas estantes, o horário e principalmente 

estimular o interesse pela leitura, contribuir para o desenvolvimento intelectual. 

 

Desta forma, os bibliotecários necessitam se reinventar, adotando uma 

postura mais ativa, deflagrando processos e projetos de inovação 

organizacional, tanto no âmbito da biblioteca, quanto no âmbito das 

instituições de ensino (DUDZIAK, 2003, p.33). 
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A ação cultural se reflete para o bibliotecário como estímulo para a aquisição 

de competências, saberes, fazeres e compartilhamento de experiências que 

potencializam suas capacidades de atuação como mediador de leitura. 

A postura socioeducativo cultural do bibliotecário torna-se mais evidente, 

tendo em vista suas competências específicas para atuar como mediador entre a 

biblioteca e os alunos.  

Diante disso, os profissionais podem transformar as diversas fontes de 

informação que usam em seus ambientes, em suportes voltados para a 

aprendizagem e construção de conhecimentos, cujo processo reconhece a leitura 

como via de acesso à informação. 

Portanto, faz-se necessário um bibliotecário competente e atento para essas 

iniciativas e também capacitado para toda administração da informação, a fim de 

implementar a ação cultural. Esta no sentido de planejar, organizar e coordenar os 

mecanismos que possibilitem o acesso à informação que se deseja transmitir, 

contribuindo para a melhoria da formação e produção de conhecimentos dos alunos.  

É necessário também que o curso de Biblioteconomia, empreenda mais 

estudos e pesquisas no que diz respeito à ação cultural, para compreender melhor 

esse processo, pois é imprescindível a atuação do bibliotecário como agente cultural 

para contribuir com o crescimento cultural do país.  

Em uma pesquisa realizada por Brito Filho (2011) sobre a disciplina “ação 

cultural” em universidades da região nordeste, constatou-se que nas grades 

curriculares dos cursos de biblioteconomia, entre as nove universidades federais da 

região nordeste, seis incluem em seus currículos a disciplina ação cultural (optativa), 

UFA, UFB, UFM, UFP, UFPB, UFS, entretanto, UFPI, UFRN e UFC não ofertavam 

essa disciplina na época da pesquisa.  

Pode-se sugerir que atualmente o curso de Biblioteconomia da UFRN sente a 

necessidade de ter uma disciplina específica de ação cultural, para que o curso dê 

uma formação mais completa, em que realmente os alunos conheçam melhor a 

teoria, prática e a realidade da ação cultural na Biblioteconomia. 

 Essa disciplina abrangeria temas como: o que é ação cultural, diferenciação 

da ação, fabricação e animação cultural, tipos de atividades culturais etc. a fim de 

expandir ainda mais o aprendizado adquirido no curso, ao espaço da biblioteca 
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escolar e centros de cultura, disseminando a importância da ação cultural no 

desenvolvimento educacional da sociedade.  

 

3 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA (NEI-CAp/UFRN) E A BIBLIOTECA 
VISCONDE DE SABUGOSA 
 

 O Núcleo de Educação Infância – NEI-CAp é um colégio de Aplicação de rede 

pública federal, fundada em 1979. A partir de 1 de dezembro de 2008, o 

Departamento de Educação foi transformado em Centro Acadêmico, conforme 

Resolução nº 009/2008, do Conselho Universitário, recebendo a denominação de 

Centro de Educação e integrando a sua estrutura organizacional dois 

Departamentos Acadêmicos e duas Unidades Suplementares, dentre elas, o NEI. 

 Atualmente denominado de Núcleo de Educação da Infância, é uma escola de 

ensino pré-escolar e fundamental, Já em 2013, por meio da Resolução 13/2013, de 

18 de outubro de 2013, esta comunidade escolar acolhe as crianças e os servidores 

da Unidade Educacional Infantil-UEI/UFRN, ampliando assim o seu atendimento.  

 Tem seu projeto político-pedagógico voltado para a formação, aprendizagem 

e desenvolvimento da criança no ambiente escolar e social. Além disso, desenvolve 

ações de apoio a graduação e pós-graduação, sendo campo de estágio, ministrando 

disciplinas e participando ativamente de discussões inerentes a Educação Infantil no 

âmbito da Universidade. 

 A escola atualmente atende 301 alunos, em média 22 alunos por sala, 

distribuídos em dois turnos: matutino com 175 alunos e o vespertino com 126 

alunos. A organização implica na estruturação do Berçário Integral, turmas da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como, em uma rotina constituída por 

diferentes momentos. São organizadas da seguinte forma: 

BERÇÁRIO 2 (Integral)- o início da vida escolar, atendendo crianças entre um 

ano a dois anos de idade. 

 TURMA 1- crianças entre dois e três anos de idade; 

 TURMA 2- crianças entre três e quatro anos de idade; 
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 TURMA 3- crianças entre quatro e cinco anos de idade; 

 TURMA 4- crianças entre cinco e seis anos de idade; 

 1º ano do Ensino Fundamental-  crianças entre seis a sete anos; 

 2º ano do Ensino Fundamental- crianças entre sete e oito anos; 

 3º ano do Ensino Fundamental- crianças entre oito e nove anos; 

 A biblioteca Visconde de Sabugosa NEI, foi organizada e efetivada no ano de 

1999. Trata-se de uma Biblioteca escolar e a escolha do nome da biblioteca foi 

realizada por um processo de votação, com participação dos alunos de todas as 

turmas. Foi escolhido este personagem no período em que comemorava-se o 

aniversário de Monteiro Lobato e a maioria das turmas estavam realizando estudos 

sobre a vida e obras desse importante escritor brasileiro, motivando assim, a 

escolha do nome da biblioteca.  

                FIGURA 1 - Biblioteca Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN 

 

 

 

  

 

 

 
               FONTE: Do autor, 2015. 
 

 No período de março/2007 a julho/2008, a biblioteca passou por um processo 

de reestruturação através do projeto de extensão “Biblioteca Visconde de Sabugosa: 

uso e dinamização do espaço”, desenvolvido pela Prof.ª Mônica Marques Carvalho, 

do Departamento de Biblioteconomia da UFRN. 

 A partir de 2009, foi oficializada à sua integração ao Sistema de Bibliotecas da 

UFRN, sendo as suas atividades desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 
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técnicas estabelecidas pela Biblioteca Central Zila Mamede e supervisionada pela 

Coordenadoria das Bibliotecas Setoriais. 

 Nesse mesmo ano foi instalado o Módulo Biblioteca, do Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), com vistas a efetivar o processo de 

automação dos serviços e permitir maior eficácia e rapidez no acesso às 

informações que dão suporte às atividades desenvolvidas no Núcleo de Educação 

da Infância. Em 2012, essa unidade de informação passou a denominar-se 

“Biblioteca Prof.ª Denise Maria de Carvalho Lopes”. Entretanto, o nome “Biblioteca 

Visconde de Sabugosa”ainda predomina na escola, por ser um personagem querido 

pelas crianças. 

 A biblioteca está localizada dentro da própria instituição, compreendendo 

áreas para acervo, leitura e serviços administrativos. Disponibiliza serviços de 

consulta no local, empréstimo domiciliar, serviço de referência, renovação de 

empréstimo e orientação em pesquisas. A equipe da biblioteca é formada por um 

bibliotecário, dois funcionários e uma bolsista. Atende nos dois turnos de 07:30 às 

12:45 horas (matutino) e 13:30 às 17:30 horas (vespertino), de segunda a sexta-

feira.  

 O acervo é formado por mais de 5 mil volumes, constituído de: livros, 

dicionários, enciclopédia, atlas, gibis, periódicos, cordéis e além de CDs e DVDs. É 

organizado de acordo com o código de Classificação Decimal Universal 

(CDU).Utilizam-se também instrumentos como cores e figuras, para a compreensão 

das necessidades informacionais infantis. 

 A biblioteca além de atender alunos, professores e funcionários, atende 

também os universitários da UFRN. Todos possuem registros cadastrados no 

sistema e regras de empréstimo específicas. Quanto aos recursos materiais e 

equipamentos, a biblioteca possui 05 mesas com 04 cadeiras cada, 02 

computadores, 11 estantes. 

 Desde 2012 a biblioteca vem realizando ações culturais como: Passaporte da 

leitura, Bolsa da leitura, Leitor do mês, O mês da turminha da leitura, Primeiros 

socorros para livros, Semana do autor, Pregando uma peça, Mural de sugestões de 

leitura, Blog da Biblioteca, Histórias ilustradas, Conta um conto, Cantinho da leitura, 
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Jogos recreativos e educativos, Telegibi e Cantação de histórias. Essas práticas de 

ações culturais que estão sendo realizadas semanalmente. 

3.1 MISSÃO 
 

É missão da Biblioteca do NEI promover o acesso, o uso e a disseminação 

da informação, em prol da cultura e da aquisição de conhecimento, contribuindo 

para a qualidade do ensino infantil estimulando a leitura, formando leitores, 

fortalecendo hábitos de leitura nas crianças, bem como, oferecer serviços de apoio 

ao ensino, pesquisa e extensão da escola. 

3.2 VISÃO 
 

Ser referência de biblioteca escolar e setorial vinculada a UFRN, 

especializada em Literatura Infantil. Ter o acervo infantil e docente de qualidade, 

aliado à excelência dos serviços prestados ao usuário, focado na excelência da 

gestão e da disseminação do conhecimento na área da Educação Infância. 

3.3 VALORES 
 

- Promoção da leitura 

- Comprometimento 

- Valorização humana 

- Superação dos obstáculos 

- Formação contínua de leitores 

- Inovação 

 

 

3.4 AÇÃO CULTURAL DESENVOLVIDA PELA BIBLIOTECA VISCONDE DE 
SABUGOSA 
 

A prática de ação cultural da Biblioteca Visconde de Sabugosa NEI-

CAp/UFRN teve início no ano de 2012 e todas as ações são realizadas 

semanalmente nesta biblioteca em horários estabelecidos. Além disso, oferece 

múltiplas possibilidades de leitura e tem caráter cultural, social e recreativo, 

proporcionando aos alunos ampliar seus conhecimentos e suas ideias acerca do 

mundo.  
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O objetivo central da ação cultural desenvolvida pela biblioteca é promover a 

informação e criar hábito pela leitura, com intuito de aumentar a frequência dos 

usuários reais e conquistar os usuários potenciais. Portanto, é através dessas ações 

que podemos propiciar ao cidadão uma visão de mundo mais abrangente, onde a 

imaginação, a criatividade e a cidadania cultural estarão unidas para o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

A ação cultural na Biblioteca Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN, não 

começou a partir de um planejamento e sim, devido as ações como passaporte da 

leitura e mês da turminha da leitura, desenvolvidas sem grandes pretensões, mas 

que apresentaram impactos positivos, que superaram as expectativas, e 

despertaram na equipe da biblioteca, a necessidade de abrir mais ações para levar 

interação e informação aos usuários com a biblioteca. 

Atualmente cada dia da semana é uma ação diferente com duração de vinte 

minutos no período do parque. Como forma de comunicação com as crianças sobre 

o cronograma de atividades livres, foi estabelecida uma agenda exposta na 

biblioteca para que as crianças tenham conhecimento do que farão em cada dia da 

semana.  

Vale ressaltar que existem ações livres, aonde as crianças vão sozinhas a 

biblioteca, e ações direcionadas pelos professores. 

A seguir, as diversas ações culturais que a biblioteca oferece: 

 

Passaporte da leitura 

 

 Esta ação é feita por uma seleção de títulos de um mesmo autor, cada livro 

contém cinco questões elaboradas pela equipe da biblioteca, o aluno escolhe o livro 

que pretende ler, após terminar, se acaso, o aluno acertar as cinco questões, ganha 

um passaporte carimbado com o título do livro que leu. 

 A criança que tiver dez carimbos irá para o desafio final, que são cinco 

questões feitas no decorrer desta atividade. Os ganhadores são presenteados com 

livros.  

Esta atividade consiste em realizar leituras direcionadas que estejam de 

acordo com o nível de dos alunos. O objetivo do passaporte da leitura é incentivar a 

leitura e formar leitores de uma forma mais interativa, fazendo-os embarcar para o 

mundo da leitura. 
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                     FIGURA 2 - Passaporte da Leitura 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     Fonte: Do autor, 2015. 
 

                    FIGURA 3 - Criança participando do Passaporte da Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                    Fonte: Do autor, 2015. 

 

Bolsa da Leitura 

 

Trata-se de um instrumento que os alunos possam interagir com os familiares 

em momento de leitura. A criança leva para casa uma bolsa contendo: gibi; livro de 
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poesia; livro de historia infantil; livro de piada; livro de adivinha, selecionado pela 

equipe da biblioteca. 

O objetivo dessa ação é incentivar o hábito pela leitura e provocar a interação 

com a família através da leitura. Assim, a atitude dos pais em lerem para os filhos, 

pode influenciar positivamente a criança. 

 

                         FIGURA 4 - Bolsa da Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Do autor, 2015. 
 

 
 
 

Leitor do mês 

 

Nessa ação, os alunos que levam o maior números de livros emprestados, 

recebem um certificado. Ao final de cada mês, após a contagem dos empréstimos, a 

biblioteca escolhe um leitor do mês e as fotos da entrega são colocadas no blog da 

biblioteca mensalmente. A forma de constar se o aluno leu todo o livro é através de 

perguntas sobre a história, convidando ele a contar partes do livro. 

O intuito dessa ação é desenvolver o hábito e o gosto pela leitura aos alunos. 
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                  FIGURA 5 - Certificado do Leitor do mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Do autor, 2015. 

 
 

 

O mês da turminha da Leitura 

 

Cada turma da escola visita a biblioteca um dia por semana, estabelecida 

pela rotina e seguida de acordo com a agenda da biblioteca. A turma que apresentar 

um bom aproveitamento na biblioteca, ou seja, ler os livros, um bom comportamento 

no momento da contação da história, recebe uma estrelinha no mural do mês da 

turminha da leitura. Contendo o total de cinco estrelinhas, a turma ganha uma 

premiação. A premiação é um palitoche (feito de e.v.a e palito de picolé) de um 

personagem de contos clássicos confeccionado pela equipe da Biblioteca. 

O objetivo dessa ação é criar hábito nas crianças para frequentar a biblioteca 

e estimular o trabalho em grupo. 
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                             FIGURA 6 - Mural do mês da turminha da leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Do autor, 2015. 
 

 

                             FIGURA 7 – Palitoches, premiação para a turminha vencedora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fonte: Do autor, 2015.    
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Primeiros socorros para livros 

 

É um espaço da biblioteca onde contém uma bandeja para colocar os livros 

que estão danificados e uma caixinha personalizada com materiais utilizados para 

restauração. Assim os alunos que encontram livros que estão danificados no acervo, 

eles tem autonomia de colocar esses livros nesse espaço para serem restaurados.  

No momento da visita à Biblioteca, os alunos participam na biblioteca, de uma 

análise do estado de conservação dos livros. Através de diálogo entre bibliotecário e 

alunos, são procuradas saídas para evitar a destruição do acervo e buscar a 

conscientização para um bom manuseio do acervo bibliográfico. 

Ensinar aos alunos cuidarem dos livros, pois apresenta a importância da 

conservação, em que mostra as formas de não danificar os livros. Como exemplo de 

como tirar o livro da estante, afastar um pouco os dois volumes vizinhos e puxá-los 

pelo meio. Não deixar os volumes aberto e/ou emborcados. Não usar lápis ou 

caneta como marcadores de páginas. 

Os primeiros socorros para livros ensina alunos a cuidarem dos livros, a 

importância da conservação do acervo. Mostra as formas de não danificar os livros. 

Como exemplo de como tirar o livro da estante, afastar um pouco os dois volumes 

vizinhos e puxá-los pelo meio. Não deixar os volumes aberto e/ou emborcados. Não 

usar lápis ou caneta como marcadores de páginas. 

                     FIGURA 8 - Primeiros socorros para livros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fonte: Do autor, 2015. 
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Semana do autor 

 

Consiste em disponibilizar uma estante em que contém obras do autor 

escolhido por votação pelas crianças. Essas obras permanecem expostas durante 

uma semana, sendo utilizada para consulta e empréstimos.  

As obras na estante da semana do autor também é utilizada para as turmas 

que visitam a biblioteca.  A equipe da biblioteca separa os livros do autor escolhido 

nesta semana, e as utiliza para consulta, assim os alunos que não conheciam o 

autor, passam a conhecê-lo no momento da visita, se familiarizando com a sua obra 

e sua vida. 

 Portanto, cada mês é apresentado cinco autores diferentes, dando 

oportunidade a criança de se familiarizar com os autores e suas obras expostas nas 

estantes e utilizadas no momento da visita a biblioteca. O objetivo desta atividade é 

aproximar o aluno das obras do escritor selecionado e incentivar neste, o hábito da 

leitura. Pois é neste momento da infância das crianças que o autor passa a ser uma 

parte significativa em sua vida, sendo marcados pelas obras vista na infância. Tendo 

como grande referencia em sua fase adulta.  

                 FIGURA 9 - Estante da semana do autor 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
                 Fonte: Do autor, 2015. 
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Pregando uma peça  

 

A dramatização é um excelente meio de atrair a criança para o livro. Nesta 

atividade as próprias crianças representam histórias, encenam as personagens do 

livro, com a utilização do Teatro de Fantoches e palitoches (confeccionado pela 

equipe da biblioteca).  

Esta ação auxilia os alunos a entenderam a história, encontrando significados 

relacionados às suas próprias experiências como sentirem ou agirem como 

personagens. Tendo assim interação entre o mundo mágico da literatura infantil e o 

lúdico, transformando a hora do conto num universo de fantasias.  

Os livros são escolhidos pela equipe da Biblioteca que trata de temas sociais, 

valores e atitudes como: “A menina Bonita do laço de fita”, que trabalha com a 

identidade; “Chapeuzinho amarelo”que aborda o medo; “Maria vai com as outras”, 

que trabalha com autonomia; “Eu sou o mais forte”, que apresenta a lição de moral 

sobre pessoas que se sentem mais fortes e melhores do que os outros; “Os dez 

sacizinhos”,que trabalha com o poema; “Macaquinho”, aborda a solidão; “Até as 

princesas soltam pum”, alimenta a curiosidade. 

   FIGURA 10 - Livros com palitoches do pregando uma        FIGURA 11 – Apresentação do pregando uma 
peça                                                                                          peça 

 

Fonte: Do autor, 2015.                                                Fonte: Do autor, 2015. 
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Mural de sugestões de leitura 

 

O mural de sugestões de leitura feitas pelos próprios alunos, também é uma 

excelente forma de incentivo, pois as próprias crianças tem autonomia de escolher 

temas de livros do seu interesse que desejam que tenham na biblioteca.  

A participação dos alunos no desenvolvimento de coleção é de fundamental 

importância, pois o aluno sugerem livros que não tem no acervo da biblioteca, a fim 

de contribuir para a seleção de desenvolvimento de coleção.  

Dessa forma, o envolvimento dos alunos com a leitura é muito maior, mais 

prazeroso. Tornando-o mais envolvido e participativo no crescimento do acervo da 

biblioteca. 

 

      FIGURA 12- Mural de sugestões de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                    Fonte: Do autor, 2015. 

 
 
 
Blog da Biblioteca  

 

Para uma maior divulgação das ações culturais realizadas pelos alunos e 

como um incentivo para a participação dos mesmos nas atividades desenvolvidas 

pela biblioteca, foi elaborado um blog, com o título “Horizonte da Leitura” para 
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partilhar as atividades, informações, fontes, notícias, e sugestões de livros que tem 

na biblioteca.  

O blog tem como objetivo, divulgar a Biblioteca e seus serviços, a fim de 

incentivar e de aproximar a comunidade educativa da biblioteca, para que a veja não 

apenas como local de pesquisa e de silêncio, mas também como opção de lazer, 

interatividade e de convivência.  

 

          FIGURA 13 - Plataforma do Blog Horizontes da leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fonte: Do autor, 2015. 
 
 

 
Histórias ilustradas 

 

Considerando a leitura e o desenho como formas de aprendizado e 

desenvolvimento infantil, a biblioteca Visconde de Sabugosa promove um espaço 

para estimular a imaginação e a criatividade por meio dos desenhos e comentários 

de livros preferidos pelos alunos, pois para crianças, desenhar é um modo natural de 

expressar seu entendimento, ideias e pensamentos nas crianças sobre significados 

de uma história. 

Esta ação acompanha a contação da história. Após a leitura do livro 

selecionado pelos alunos, eles são estimulados a desenhar algo que na opinião 

deles, represente a história, o que mais gostou etc. Esses desenhos são expostos 
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no Blog da Biblioteca. O objetivo é promover a interação entre a leitura e a 

criatividade de uma forma espontânea, em que torne o aluno parte importante do 

desenvolvimento artístico literário. 

 

                  FIGURA 14 - Histórias ilustradas, crianças desenhando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                  Fonte: Do autor, 2015. 
 

 
                    FIGURA 15 - Desenhos dos livros Chapeuzinho amarelo, Até a Princesas 
                    soltam pum, macaquinho e brincadeiras 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Do autor, 2015.  
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Conta um conto (leitura audiovisual) 

 

Nessa ação, o aluno escolhe um livro da biblioteca para ler. Durante a leitura 

é gravado a narração da criança, em seguida a equipe da biblioteca desenvolve o 

processo de adaptação das imagens do livro lido com a gravação da narração do 

aluno, formando um pequeno vídeo, para que seja visto pelos demais alunos no 

momento da visita à biblioteca.  

Esta ação ajuda a desenvolver a capacidade de reagir às imagens e sons de 

uma história contada por ela, através de apresentação audiovisual. 

Um fato curioso constatado nesta ação,foi que a maioria das crianças que 

participam dessa atividade são de turmas que ainda não são alfabetizadas. Isso se 

dá, pelo fato de elas ouvirem a contação, aprendem a história e o conto. 

 

                     FIGURA 16 - Conta um conto, a criança narrando a história para gravação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: Do autor, 2015. 
 

Cantinho da leitura 

 

É um espaço reservado para contar histórias. Esse cantinho é organizado 

com um tapete colorido onde contém um baú com fantoches e aventais para a 

contação de histórias. 



46 

 

No momento da visita, crianças sentam-se no tapete, e nesse momento são 

envolvidas pelo mundo da fantasia. Passam a conhecer a Literatura Infantil de uma 

forma lúdica e prazerosa, deixando-as fascinadas pela leitura, capazes de satisfazer 

suas necessidades individuais e seus gostos. 

 Outra qualidade da ação é valorizar a narrativa oral como modo de 

conhecimento do texto literário. A equipe conta a história e é comum a utilização de 

técnicas como peça dramatização e canto, para animar ainda mais a contação de 

histórias. 

Após a narração, o contador pergunta para as crianças sobre os personagens 

que aparecem na história e qual foi a parte a história que mais gostaram, 

enriquecendo ainda mais o aprendizado delas. 

 

   FIGURA 17 - Cantinho da leitura, tapete mágico e um baú com 
  fantoches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                Fonte: Do autor, 2015. 
 

 
 
Jogos recreativos e educativos 

 

Os jogos e as brincadeiras são um fator importantíssimo na infância, porque 

além de desenvolver noções de tamanho, de cor, de espaço, de tempo, 
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desenvolvem também coordenação motora, a sociabilidade, a criatividade e o fator 

emocional, contribuindo para interação da criança com o ambiente como afirma 

VYGOTSKY (1998) atribuiu relevante papel ao ato de brincar na constituição do 

pensamento infantil, mostrando que é no brincar, jogar que a criança revela seu 

estado cognitivo, visual, auditivo, tátil e motor. A criança por meio da brincadeira 

constrói seu próprio pensamento 

Os jogos recreativos e educativos são atividades de lazer desenvolvidas na 

biblioteca que têm como objetivo atrair as crianças e desenvolver a integração 

incluindo a leitura, que têm como objetivo proporcionar as crianças entretenimento e 

ajudar no estímulo mental, tais como: ludo, dado de perguntas, quebra cabeça e 

jogos de memória. 

 Os jogos são confeccionados pelos próprios funcionários da biblioteca. Todos 

os jogos são relacionados à leitura, pois se tornou a junção perfeita atraindo as 

crianças a conhecer melhor o livro selecionado a partir das brincadeiras. 

  

         FIGURA 18 - Jogos: cruzadinhas, dado gigante e jogo da memória 

 

 

 

 

 
 

 
          Fonte: Do autor, 2015. 

 
          FIGURA 19 - Crianças jogando o dado gigante 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fonte: Do autor, 2015. 
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Telegibi 

 

Essa ação trata-se de um suporte feito pela biblioteca, no qual 

reaproveitamos as histórias em quadrinhos para serem utilizadas como um novo 

recurso informacional de uma maneira interativa. 

 É uma caixinha com histórias em quadrinhos em rolo, produzida pelas 

crianças, a fim de reaproveitar por meio da reciclagem, histórias que poderiam não 

ser mais usadas por causa de seu estado físico.  

 

                        FIGURA 20 - A frente do Telegibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Do autor, 2015. 
 

 
                         FIGURA 21 - Atrás do Telegibi 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
                        Fonte: Do autor, 2015. 
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“Cantação” de histórias 
 
 

Uma ação que trabalha a história narrada pela música. As crianças escutam a 

música e após ouvi-la reproduzem os elementos com massinha de modelar. Antes 

de começar a tocar a música, recomenda-se às crianças que escutem com atenção, 

a fim de perceber cada elemento que aparece na música.  

Após ouvi-la, cada criança fica com um elemento construído de massinha de 

modelar. No final é fotografado cada elemento, e é feita a junção da música com as 

fotos, formando um clip da música, cantando uma história. Essa é uma atividade 

recreativa que desperta o interesse dos ouvintes. 

 
         FIGURA 22 - As crianças produzindo os elementos da “Cantação” de histórias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         Fonte: Do autor, 2015. 
 
        FIGURA 23 - Cantação de histórias da música “Ovelha negra” de Rita Lee 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         Fonte: Do autor, 2015. 
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                   FIGURA 24 - Cantação de histórias da música “O cravo e a rosa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte: Do autor, 2015. 
 

 
Assim pode-se afirmar que a ação Cultural desenvolvida pela biblioteca 

Visconde Sabugosa é um processo educativo, dinâmico e criativo, por trabalhar com 

a leitura, o lazer as brincadeiras e o desenvolvimento artístico. Nessas ações 

culturais são promovidas atividades que envolvem teatro, música, literatura e 

provoca o despertar para o hábito da leitura, valorização e transformação do espaço 

sóciocultural e formação do leitor. 

Propicia interação e participação do usuário tornando-o sujeito de criação e 

produção cultural, artística e literária. As ações são publicadas no blog com o 

objetivo de disseminar a produção feita pelos alunos. Sendo vista pela comunidade 

em geral. 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
 

A pesquisa é um conjunto de atividades estruturadas e organizadas, que 

visam a descoberta de novos conhecimentos, na qual se baseia em compreender 

seus métodos e técnicas para serem utilizadas. Gil (2007, p. 17), também define a 

pesquisa como o: 

 

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por 
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um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema 

até a apresentação e discussão dos resultados. 

 

Para isso, neste capítulo definem-se os procedimentos utilizados na 

realização dessa pesquisa, através das seguintes partes: a caracterização da 

pesquisa, instrumentos, sujeitos e coleta de dados. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa foram voltados para uma 

análise quanto às práticas da ação cultural desenvolvida pela biblioteca Visconde de 

Sabugosa, como contribuição para o desenvolvimento de aprendizagem 

socioeducativa e cultural para a comunidade escolar do NEI. 

Propõe-se neste estudo uma pesquisa bibliográfica documental com método 

comparativo, abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e descritivos, para 

alcançar os objetivos propostos da pesquisa. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica documental, com a finalidade de 

entender o conceito a ação cultural por meio da pesquisa bibliográfica, e o histórico 

da instituição e da biblioteca referida, realizada um estudo com documentos que 

contém na instituição. 

 

De acordo com Fonseca (2002, p. 32). 

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 

bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica 

utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente 

por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa 

documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  

 

 

O tratamento para a pesquisa foi a utilização do método comparativo. 

Segundo Gil (2008, p.16-17) “o método comparativo procede pela investigação de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e 

similaridades entre eles”.  
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Esse método tem o objetivo de verificar semelhanças e explicar divergências 

dos grupos. Para Lakatos (2003, p.107) significa “o estudo das semelhanças e 

diferenças entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos contribui para uma 

melhor compreensão do comportamento humano”.  

Dessa forma, a pesquisa desenvolvida a partir do objetivo de apresentar 

contribuição no desenvolvimento socioeducativo envolveu alunos, pais e 

professores. Tendo em vista os olhares de cada um para formar conclusões 

concretas no desenvolvimento socioeducativo na biblioteca, sala de aula e em casa. 

A abordagem qualitativa explora e observa os detalhes dos significados das 

ações culturais desenvolvidas pela biblioteca. E estas informações nem sempre 

podem ser traduzidas em números. De acordo com Minayo (1995, p. 21-22) pode 

ser conceituada da seguinte forma: 

 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. 

 

Por entender que o objetivo exploratório desta pesquisa tem como finalidade 

identificar e descrever as características da ação cultural realizada na biblioteca 

Visconde de Sabugosa concordamos com Gil (2008, p.41), quando relata que a 

pesquisa exploratória tem por objetivo oferecer maior familiaridade com o problema 

de pesquisa, com o intuito de explicitar e construir hipóteses. 

 Já a pesquisa descritiva, enfatiza Gil (1991, p. 46), permite “descrever as 

características de determinado fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. As pesquisas exploratórias, as descritivas são as mais usadas na área 

das Ciências Humanas e Sociais. 

Sendo assim é importante registrar que esta pesquisa é de abordagem 

qualitativa por considerar que as questões abordadas aos sujeitos dão margem a 

várias respostas, de livre interpretação dentro do que foi questionado, não avaliando 

de forma quantitativa as respostas. Bem como é descritiva por envolver grupos 

diferentes dentro de um mesmo universo, que é a escola e a biblioteca escolar. 
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4.2 INSTRUMENTOS, SUJEITOS E COLETA DE DADOS 
 

O instrumento da coleta de dados baseou-se em um questionário com quatro 

questões, (situado no Apêndice A e B), contendo questões relevantes para 

complementar a pesquisa.  As questões do questionário foram elaboradas com base 

na revisão de literatura, a partir das principais teorias sobre o tema, visando o 

alcance dos objetivos da pesquisa e das hipóteses previamente avisadas.  

 

Para Amaro (2005, p.3):  

 

um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher 

informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo 

representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de 

questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não 

havendo interação direta entre estes e os inquiridos. 

 
 

A pesquisa foi realizada com alunos, pais e professores das turmas do 1º, 2º 

e 3º anos do Ensino Fundamental no período matutino, do Núcleo de Educação da 

Infância NEI-CAp/UFRN. No entanto essas ações somente acontecem no período 

matutino, devido não haver funcionários suficientes para a realização dessas ações 

no período vespertino.  No total foram pesquisadas 36 pessoas que propuseram a 

responder os questionários, 15 alunos, 15 pais e 6 professoras.O critério de seleção 

das turmas que participaram da pesquisa levou em consideração a frequência de 

participação destas nas ações desenvolvidas pela biblioteca.  

O objetivo proposto nesta pesquisa é apresentar o impacto das ações 

culturais na sala de aula, e se essas ações contribuem no desenvolvimento 

sócioeducativo dos alunos. Para isso, o questionário foi aplicado para professores, 

pais, alunos por estarem vivenciando e participando do desenvolvimento dessas 

ações na biblioteca de uma forma direta ou indireta. 

 Algumas questões do questionário foram direcionadas para cada público. O 

questionário dos alunos foi utilizado uma linguagem diferente por meio de desenhos, 

tendo como elas expressarem qual são as atividades da biblioteca que mais se 

interessam.  

Até o presente momento existem treze atividades envolvidas na ação cultural 

desenvolvida pela biblioteca. 

 Passaporte da leitura; 
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 Semana do autor; 

 Conta um conto; 

 O mês da turminha da leitura; 

 Bolsa da Leitura; 

 Pregando uma peça; 

 Mural de sugestões; 

 Cantinho da Leitura; 

 Jogos recreativos educativos literários; 

 Telegibi; 

 Blog da Biblioteca; 

 Primeiros socorros para livros; 

 Cantação de histórias. 

 

Este capítulo apresentou os aspectos metodológicos pelos quais desenvolveu 

o presente estudo. No capítulo seguinte, apresentam-se a análise dos dados da 

pesquisa bem como a discussão dos resultados. 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo apresenta o resultado da pesquisa que teve como objetivo 

analisar as ações culturais desenvolvidas pela Biblioteca Visconde de Sabugosa, 

apresentar o impacto dessas ações e sua contribuição no desenvolvimento 

sócioeducativo dos alunos. As análises dos dados foram fundamentadas nas 

respostas dos sujeitos, bem como na fundamentação teórica e experiência da 

pesquisadora.  

Portanto, partiu-se da aplicação do questionário, que foi o instrumento 

utilizado para coleta, e posterior análise dos resultados. As respostas dos sujeitos da 

pesquisa foram examinadas através de análise de conteúdo qualitativa. Os dados 

serão apresentados por meio de categorias conforme relevância dos pontos 

identificados na pesquisa.  

Interpretaremos os dados e faremos comparações confrontando ideias 

presentes nos discursos dos sujeitos e na fundamentação teórica, buscando nosso 

objetivo.  Consideramos relevante caracterizar os professores e pais (independente 
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de ser pai ou mãe) e alunos que participaram deste estudo com os codinomes de 

Pai 1, 2, 3..., Professora 1, 2, 3,..., Aluno 1, 2, 3... Com o propósito de manter seu 

anonimato no intuito de preservar a sua identidade e resguardar a integridade dos 

pesquisados, por questões de ética.  

Em relação aos questionários dos alunos, para uma melhor compreensão, 

solicitamos que os estudantes confeccionassem desenhos sobre as ações culturais 

que mais gostam na Biblioteca Visconde de Sabugosa, e em seguida será discutido 

os referidos resultados com base dos desenhos feitos pelas crianças. 

Para fins de análise, foram consideradas cinco categorias baseado nas 

questões proposta no questionário. Cada uma dessas categorias será exemplificada 

com relato de pais e professores, e discutida a seguir, com base na fundamentação 

teórica. 

 

Categoria 1. Importância da promoção de ação cultural desenvolvida 

pelas Bibliotecas escolares  

 

Perguntamos inicialmente aos pais e professores se consideravam importante 

a promoção de ação cultural desenvolvida pelas Bibliotecas escolares, e 100% 

responderam afirmativamente. Desta forma, constatamos a partir das afirmações 

dos pais, que ação cultural é de suma importância no âmbito da biblioteca escolar 

para a comunidade em geral. 

Podemos afirmar que a prática das ações culturais desenvolvidas pelas 

Bibliotecas Escolares é um instrumento que objetiva educar e transformar o 

indivíduo, dando oportunidade de explorar e expressar sua capacidade criadora, 

através de atividades para que o indivíduo tenha autonomia, se torne criador e faça 

sua própria escolha. Milanesi (2002, p.95) afirma que a ação cultural é denominação 

que se aplica a diferentes tipos de atividades e meramente associada à biblioteca.  

Para isso, a Biblioteca tem um papel fundamental no desenvolvimento desse 

processo, e de acordo Carvalho (2008, p.22) deve ser pensada como um espaço de 

criação e de compartilhamento de experiências, um espaço de produção cultural em 

que crianças e jovens sejam criadoras e não apenas consumidoras de cultura. 
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Categoria 2. Conhecimento sobre as ações culturais desenvolvidas na 

Biblioteca Visconde de Sabugosa 

 

Na segunda pergunta indagamos se os pais conhecem alguma ação cultural 

desenvolvida pela Biblioteca Visconde de Sabugosa. Se acaso a resposta seja 

afirmativa, solicita-se que citem algumas delas. Lembrando que esta questão foi 

apresentada apenas aos pais, pois os professores já conheciam as ações desta 

biblioteca. Em todos os questionários os pais afirmaram que conhecem as ações.  A 

mais citada foi “Pregando uma peça” (23%), seguida do “Passaporte da leitura” 

(18%), “Semana do autor” (13%) “Histórias ilustradas” (10%), “Mês da turminha da 

leitura” (10%), “Leitor do mês” 10%, “Cantação de histórias” (9%) e por fim a “Bolsa 

da leitura” (7%).  

Todas essas ações estão voltadas para arte, entretenimento e cultura, tendo 

a leitura como objeto principal no desenvolvimento dessas ações. Sendo assim, a 

prática da ação cultural é imprescindível no âmbito da biblioteca Visconde de 

Sabugosa, pois tem como função desenvolver o conhecimento intelectual, artístico, 

cultural e literário. 

A partir das afirmações e citações das ações, pode-se afirmar que os pais 

estão envolvidos no cotidiano escolar e na participação dos filhos nas ações 

culturais desenvolvidas pela biblioteca Visconde de Sabugosa. Percebe-se que os 

pais conversam com os filhos sobre o que acontece na escola, participando de 

forma direta na vida escolar da criança. Pois a participação escolar dos pais é muito 

importante tornando-se vital para o desenvolvimento dos filhos. 

Tiba (1996, p. 183) afirma que: 

 

Se a parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos 

da criança, todos terão muito a lucrar. A criança, que estiver bem vai 

melhorar e aquela que tiver problemas receberá a ajuda tanto da escola 

quanto dos pais para supera-los. 

 

 
Constata-se também que essas ações estão sim tendo impacto na 

convivência familiar, através dos alunos que participam e comentam para os pais 

sobre as ações desenvolvidas na biblioteca. Tornando assim uma forma de 

comunicação dessas ações oferecidas pela biblioteca.  
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Categoria 3. O impacto causado pelas ações culturais na sala de aula 

 

O impacto causado pelas ações culturais desenvolvidas pela Biblioteca 

Visconde de Sabugosa na sala de aula é visível. Esta questão foi elaborada 

exclusivamente para as professoras por vivenciarem o comportamento dos alunos 

em sala de aula. A seguir destacaremos algumas respostas das professoras 

participantes da pesquisa:  

 

Por meio das ações culturais desenvolvidas pela biblioteca proporcionou 

aos alunos um crescente estímulo e hábito de leitura. Através dessas ações 

também oferece para os alunos uma ocupação sadia nas horas vagas. As 

atividades como pregando uma peça, leitor do mês incentiva o interesse de 

novas leituras e no desenvolvimento lúdico. (Professora 1) 

 

A partir das ações culturais desenvolvidas pela Biblioteca Visconde 

Sabugosa, o impacto causado na sala de aula foi o conhecimento gerado e 

aprendizagem das atividades. Incentivando o gosto e a prática da leitura. As 

ações também estão proporcionando nos alunos o hábito de leitura, 

ajudando no enriquecimento do vocabulário. (Professora 2) 

 

Desenvolveu nos alunos o estímulo em todos os aspectos da leitura. 

Ofereceu aos alunos materiais diversos e serviços adequados para 

aprendizagem, ajuda no aperfeiçoamento da escrita. Desenvolve no aluno o 

hábito da leitura por prazer e a busca ao conhecimento. (Professora 3) 

 
Nas respostas das professoras citadas acima, foi possível verificar que o 

resultado dos impactos causados pelas ações culturais na sala de aula foi o 

aumento no hábito da leitura, a formação de leitores devido a inúmeros empréstimos 

de livros, aperfeiçoamento da fala e da escrita, a formação e desenvolvimento de 

pensamento crítico, habilidades criativas, o crescimento das crianças pelo interesse 

de frequentar a biblioteca e a participação afetiva nas ações culturais desenvolvidas 

nesta. 

A ação cultural é de extrema importância, pois, é vista como um ponto de 

partida fundamental para gerar transformação e impacto positivo nas bibliotecas, 

possibilitando conhecimento, interação, criatividade, e cultura de uma forma mais 

lúdica. 

Vale salientar que toda Biblioteca escolar tem um papel fundamental na 

comunidade escolar. Devido às ações culturais desenvolvidas nesta, os alunos 

tornam-se mediadores e leitores em formação, sendo uma parte integrante no 
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desenvolvimento educativo. Como afirma Campello (2002, p.23) sobre a importância 

da biblioteca no âmbito escolar dizendo que: 

 

A escola que pretenda investir na leitura como ato verdadeiramente cultural 

não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, interativa, espaço 

livre para a expressão genuína da criança e do jovem. Lugar, insistimos 

para se gestar e praticar a troca espontânea que a leitura crítica proporciona 

a leitura que inquieta, que faz pensar e reelaborar num autêntico processo 

de comunicação, cujo resultado é, sem dúvida dos mais compensadores 

para as pessoas nele envolvidas, adultos e crianças, mediadores e leitores 

em formação. 

 
 

Portanto, a biblioteca é um local dinâmico, que desenvolve ações culturais 

que chamam a atenção das crianças. Andretti, Calegaro e Machado (2008, p.192) 

apontam que a ação cultural tem como objetivo criar condições de interação aos 

usuários e visitantes ao acervo da biblioteca bem como proporcionar o acesso as 

informações culturais. 

 

 

Categoria 4. A contribuição da Ação cultural para o desenvolvimento 

socioeducativo dos alunos 

 

Questionamos se essas ações culturais contribuem para o desenvolvimento 

socioeducativo dos alunos. 100% dos pais e professores afirmaram que as ações 

culturais desenvolvidas pela Biblioteca Visconde de Sabugosa contribuem para o 

desenvolvimento socioeducativo. Analisemos e registramos algumas de suas 

respostas a seguir: 

 

 

Sim, pois as atividades na biblioteca como pregando uma peça, e a semana 

do autor e o leitor do mês, despertou em meu filho a vontade de explorar 

temas como valor a identidade e cultura. Meu filho quando chega a uma 

livraria me pede para comprar livros do autor Pedro Bandeira, e diz que 

gostou de suas obras na semana do autor na biblioteca. E sempre chega 

em casa com um novo livro da biblioteca, quando termina de ler começa a 

me contar sobre a história. Isso é fascinante. (Pai 1) 

 

 

Sim, pois contribui no aumento ao conhecimento, no ensino a convivência 

social e no envolvimento cultural por meio das atividades como passaporte 
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a leitura, pregando uma peça e cantação de histórias entre outros. Minha 

filha participa de todas as ações desenvolvidas pela biblioteca, é habitual 

para a minha filha a frequência à biblioteca. Também acompanho no blog 

da biblioteca os trabalhos feitos por ela. (Pai 2) 

 

 

Sim, contribui e muito, em todos os aspectos: cultural, social e educacional. 

Pois a atividade desenvolvida pela biblioteca desperta em meu filho o 

incentivo a leitura, a criatividade, inserção social e a consciência na 

preservação dos livros. (Pai 3) 

 
 

Na discussão a respeito da concepção dos pais sobre a contribuição no 

desenvolvimento sócioeducativo dos alunos por meio das ações culturais, ficou 

evidente a satisfação em relação às ações desenvolvidas, a partir de suas 

respostas.   

É interessante perceber o quanto essas ações culturais causam impacto 

positivo nos alunos e nas famílias. As ações referidas nas respostas dos pais como 

“Pregando uma peça” que trabalha com a dramatização por meio de histórias que 

aborda temas sociais, valores, atitudes e educativos; estante da “Semana do autor” 

consiste em disponibilizar uma estante com obras do autor escolhido por votação 

pelas crianças; “O leitor do mês”, os alunos que levam o maior total de livros 

emprestados recebem um certificado; “Passaporte da leitura” que tem o objetivo de 

incentivar a leitura aos alunos de uma forma mais interativa e o “Blog” uma 

ferramenta Web 2.0 que faz parte do conjunto de marketing cultural com objetivo de 

abrir um canal de aproximação e comunicação entre os usuários e a biblioteca. 

Divulgando informação e disseminando conhecimento para a comunidade escolar. 

Estas ações culturais desenvolvidas pela Biblioteca Visconde de Sabugosa 

propiciam um novo conhecimento, de forma lúdica. Oferecem aos alunos um 

momento interativo por meio da prática de ensino-aprendizagem, social, cultural e 

ludicidade, tornando a biblioteca produtiva e prazerosa. 

Na concepção das professoras sobre as contribuições das ações culturais no 

desenvolvimento sócioeducativo dos alunos afirmam que: 

 

As ações culturais interagem com os alunos junto com os livros, envolve 

atividades recreativas, oferecendo-os momentos dinâmicos e prazerosos e 

ao mesmo tempo trabalhando com temas sociais e culturais. Portanto essa 

prática está contribuindo para o crescimento educacional e cultural. 

(Professora 4) 
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Sim, O desenvolvimento socioeducativo é muito importante no âmbito 

escolar, pois proporciona uma educação para uma melhor convivência na 

sociedade, e as ações como pregando uma peça ensina por meio da 

dramatização a convivência social. (Professora 5)  

 

 

As ações culturais despertaram nos alunos a vontade de emprestar obras 

da biblioteca para serem lidas em casa, amplia o conhecimento e também 

ajuda a participar do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o 

desenvolvimento humano. (Professora 6) 

 

 
A partir das respostas das professoras, podemos afirmar que as ações 

culturais desenvolvidas pela biblioteca apresentam um caráter sócioeducativo, 

através da contação de histórias, músicas, brincadeiras, criatividade, e dramatização 

ligada à produção da leitura em que envolve o desenvolvimento social e cultural.  

Neste enfoque, o envolvimento dos alunos é fundamental para a realização 

da ação cultural nas bibliotecas. Para isso a biblioteca tem que atraí-los utilizando 

práticas de ação cultural. Como afirma Milanesi (2002, p.57) “A criança vai à 

biblioteca porque sente algum prazer nisso, e este é o investimento mais importante, 

uma vez que este futuro cidadão molda-se em função dos estímulos que recebe”. 

Portanto a biblioteca tem que ser vista como um local ideal de concretização 

de diversas atividades. A biblioteca não pode apenas esperar que os alunos se 

dirijam até ela, é preciso primeiramente atraí-las, mostrar que é dinâmica e interativa 

tendo um papel fundamental no desenvolvimento educativo. 

 

Como afirma Silva, W. (1995, p.70) dizendo que:  

 

Não podemos deixar de assinalar o papel da biblioteca escolar na formação 

de personalidades críticas, criativas e dinâmicas... Inquietos e 

questionadores, tais alunos poderão tornar-se cidadãos críticos e 

participativos, o que se constitui em requisito fundamental para tarefa de 

transformação da sociedade brasileira, de modo geral de qualquer 

sociedade. 

 

Portanto essas ações culturais desenvolvidas pela biblioteca Visconde de 

Sabugosa propõem que os indivíduos saiam satisfeitos, significando que os usuários 

que participaram das ações culturais, tenham sido beneficiados com acréscimos em 

seus conhecimentos. 
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Categoria 5. O grau de satisfação em relação à prática da ação cultural 

na Biblioteca Visconde de Sabugosa.  

 

A última questão verifica qual o grau de satisfação dos pais e das professoras 

quanto às ações culturais da Biblioteca Visconde de Sabugosa. Os resultados 

mostraram que 90% dos pais e professoras estão muito satisfeitos e 10% satisfeitos, 

com as ações. 

Conforme podemos observar que no contexto geral, os pais e professores 

estão muito satisfeitos com a prática da ação cultural desenvolvida pela biblioteca. 

Isso comprova que a ação cultural na Biblioteca Visconde de Sabugosa está tendo 

visibilidade e impacto no âmbito escolar.  

 

 

Questionário para os alunos do 1º, 2º e o 3º ano do Ensino Fundamental 

Matutino. 

 

Foi solicitado, aos alunos que fizessem um desenho das ações culturais 

desenvolvidas pela Biblioteca Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN sobre o que 

mais gostam. A aplicação dos questionários foi realizada no momento do parque, 

com 15 alunos, 5 de cada turma. 

Primeiramente, tivemos uma conversar com os alunos, apresentando o que 

significa a ação cultural e também explicando o objetivo da pesquisa, para que 

tivessem conhecimento do que iriam fazer. 

Essa ideia surgiu no momento da ação cultural “Histórias ilustradas” quando 

os alunos que participavam dessa ação, perguntaram se poderiam desenhar o que 

mais gostavam na biblioteca, portanto transmitiremos os sentimentos das crianças 

em seus desenhos, no que se refere as ações que mais gostam na biblioteca.  

O ato de desenhar possui um papel muito importante no desenvolvimento da 

criança. O desenho revela uma forma de se expressar e de imprimir seus 

sentimentos e ideais. Portanto este questionário será respondido por meio de 

desenhos feitos pelos alunos. Os alunos foram estimulados a desenhar, 
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independente das limitações estéticas. Após a elaboração dos desenhos, os alunos 

apontaram individualmente todos os elementos contidos no desenho. 

                      Figura 25 - Desenho representando a história Menina Bonita  

                      do laço de fita do “Pregando uma peça” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                      Fonte: Desenho do aluno 1 do 1º ano, 2015. 

 

 

                       Figura 26 - Desenho representando no momento da  

                       apresentação  do “Pregando uma peça” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      Fonte: Desenho do aluno 2 do 2º ano, 2015. 
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                    Figura 27 - Desenho representando uma criança participando do                             

                    “Passaporte da leitura” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte:Desenho do aluno 3 do 1º ano, 2015. 

 

 
                   Figura 28 - Desenho representando o “Passaporte da Leitura” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte: Desenho do aluno 4 do 2º ano, 2015. 
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                    Figura 29 - Desenho representando as crianças olhando o mural o  
                    “Mês da turminha a leitura” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fonte: Desenho do aluno 5 do 3º ano, 2015. 

 

 

 

                     Figura 30 - Desenho representando a estante da “Semana do autor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fonte: Desenho do aluno 6 do 3º ano, 2015. 
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                     Figura 31 - Desenho representando a criança segurando o Certificado 

                     do “Leitor do mês” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     Fonte: Desenho do aluno 7 do 1º ano, 2015. 

 
 
 
                      Figura 32 - Desenho representando o espaço dos“Primeiros socorros  
                      para livros” 
  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Fonte: Desenho do aluno 8 do 3º ano, 2015. 

 
 

 

 



66 

 

 
                    Figura 33 - Desenho representando uma criança desenhando nas 

                   “Histórias Ilustradas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fonte: Desenho do aluno 10 do 3º ano, 2015. 

 

 

                      Figura 34 - Desenho representando o “Mural de sugestões de leitura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Desenho do aluno 10 do 3º ano, 2015. 
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Foram selecionados 10 desenhos dos 15 feitos pelas crianças. Como podemos 

observar na maioria dos desenhos vistos, apresenta uma criança produzindo a ação. 

Percebe-se que as crianças transmitem em seus desenhos a sua participação nas 

ações culturais desenvolvidas pela biblioteca. Os 15 desenhos feitos pelas crianças 

também apresentam as ações mais favoritas por elas que são “Pregando uma 

peça”, “Passaporte da leitura” e o “Mês da turminha da Leitura”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como objetivo analisar as ações culturais desenvolvidas 

pela Biblioteca Visconde de Sabugosa, apresentar o impacto dessas ações e sua 

contribuição no desenvolvimento sócioeducativo dos alunos. 

A partir dos resultados da análise, percebe-se que, a prática de ação cultural 

desenvolvida pela biblioteca Visconde de Sabugosa NEI-CAp/UFRN promove o 

aprendizado cultural, contribui para o desenvolvimento sócioeducativo dos alunos e 

integra ensino e aprendizagem na escola entre a biblioteca e a sala de aula, tendo 

visibilidade e tornando-se reconhecida na instituição. 

Por meio da pesquisa ficou evidente que a Biblioteca Visconde de Sabugosa 

desempenha um papel sóciocultural no ambiente em que atua, devido às práticas 

das ações culturais. Os próprios pais dos alunos, conforme especificado nos 

questionários, reconhecem a mudança ocasionada pelas ações culturais realizadas 

nesta.  

Consideramos o momento ápice do estudo as respostas dos participantes, 

que cooperaram e contribuíramem suas afirmações sobre as ações culturais 

realizadas na biblioteca, que interferem no cotidiano escolar e familiar afetando suas 

relações informacionais, de um modo satisfatório.  

Contudo, observamos que essas ações, desenvolvem nos alunos o hábito de 

frequentar a biblioteca, desperta o prazer e o gosto pela leitura, amplia o universo do 

conhecimento, estimula a imaginação e autonomia das crianças. Além disso, é 

evidente que a Biblioteca Visconde de Sabugosa está cumprindo também sua 

função cultural, educacional e social na comunidade escolar. 

De forma geral, está mudando o comportamento e as atitudes dos alunos, 

estimulando a sua capacidade criativa, formando futuros leitores e transformando 

essas crianças em cidadãos mais conscientes. Percebemos que os alunos buscam 

a biblioteca não apenas para estudar, mas também para participarem das ações 

culturais, ler livros, ouvir histórias, utilizar os jogos do acervo, dramatizar, escutar 

músicas, entre outros.  

Portanto, a biblioteca escolar tem que ser vista como um espaço lúdico por 

excelência, tornando-se prazerosa, interativa e disseminadora de conhecimento. 

Para isso, a biblioteca precisa quebrar o paradigma de que é um local destinado 
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para guardar livros, que não devem jamais ser tocados e que a lei do silêncio é 

absoluta na biblioteca escolar como a norma mais exigida entre as crianças. 

Este estudo também apresenta ferramentas e estratégias para a utilização 

das ações culturais desenvolvidas na Biblioteca Visconde de Sabugosa, onde se 

destaca o marketing cultural para uma melhor divulgação aos serviços e as ações 

culturais da biblioteca; a competência bibliotecária para estimular a utilização dos 

diversos recursos informacionais, e também apresenta o papel do bibliotecário como 

agente cultural, sua atuação na promoção de práticas culturais de incentivo a 

construção do conhecimento e do desenvolvimento educacional e cultural. 

A biblioteca Visconde de Sabugosa realiza treze ações culturais 

desempenhando de forma plena desde 2012, com temáticas variadas como 

dramatização, música, criatividade, brincadeira todas envolvendo a leitura. Pois é 

preciso entender que na escola, a biblioteca “compete” com o recreio, por isso que a 

biblioteca Visconde de Sabugosa tem uma variedade enorme de materiais e ações 

atraindo os alunos para incentivo a leitura de uma forma mais lúdica e dinâmica. 

Conclui-se que tanto o objetivo geral, quanto os objetivos específicos foram 

alcançados. Pode-se afirmar que este trabalho foi bastante enriquecedor, permitiu 

ao pesquisador adquirir novos conhecimentos a partir do tema escolhido. Considera-

se que o estudo realizado é significativo para o curso de biblioteconomia, uma vez 

que apresenta a definição da ação cultural e sua prática no âmbito da biblioteca 

escolar Visconde de Sabugosa.  

Esta apresenta uma nova forma de caráter transformador que explora 

criatividade e imaginação e expressa livremente a sua cultura em que o público, 

torna-se sujeito do processo de criação e produção cultural, artística e literária. 

Desenvolve estímulo e incentivo a leitura de uma maneira mais lúdica e dinâmica, 

fazendo a diferença na comunidade escolar e na sociedade.  

O papel do bibliotecário como agente cultural é de suma importância, pois 

contribui no processo de dinamização e interação entre a escola e a biblioteca. 

Neste contexto, é imprescindível a competência adquirida do curso de 

biblioteconomia que amplia o conhecimento e a formação para a participação e 

produção da ação cultural em que promove interação, incentivo e formação do 

conhecimento sóciocultural. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 

 
Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário 

para o Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado: Ação Cultural desenvolvida 
pela biblioteca Visconde de Sabugosa NEI/UFRN, a ser apresentado ao curso de 
graduação em Biblioteconomia/UFRN. A ação cultural na Biblioteca denomina-se 
como um conjunto de atividades, com o objetivo de criar condições de interação 
entre os usuários e a biblioteca, em que explora criatividade, imaginação e expressa 
livremente à cultura. Informamos que os dados coletados serão utilizados, 
exclusivamente, para fins acadêmicos, sendo preservado o direito ao anonimato dos 
respondentes. 

Lorayne Kelly da Silva Nascimento 
(Aluna de Biblioteconomia/UFRN) 

 
Questionário 

1.  Você considera importante a promoção de ação cultural desenvolvida pelas 
Bibliotecas escolares? 
(  ) sim  (  ) não 

 
2. Você conhece alguma ação cultural desenvolvida pela Biblioteca Visconde de 
Sabugosa?  
(  ) sim (  ) não  
Se a resposta for sim, cite alguma(s). 
 

 
3.  Essa ação contribui para o desenvolvimento socioeducativo do(a) seu(sua)  
Filho(a)?  
(  ) sim  (  ) não 
 
Em caso positivo, de que forma?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Qual é o seu grau de satisfação em relação à prática da ação cultural na 
Biblioteca Visconde de Sabugosa? 
(  ) satisfeito 
(  ) insatisfeito 
(  ) muito satisfeito 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 

 
Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário 

para o Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado: Ação Cultural desenvolvida 
pela biblioteca Visconde de Sabugosa NEI/UFRN, a ser apresentado ao curso de 
graduação em Biblioteconomia/UFRN. A ação cultural na Biblioteca denomina-se 
como um conjunto de atividades, com o objetivo de criar condições de interação 
entre os usuários e a biblioteca, em que explora criatividade, imaginação e expressa 
livremente à cultura. Informamos que os dados coletados serão utilizados, 
exclusivamente, para fins acadêmicos, sendo preservado o direito ao anonimato dos 
respondentes. 

Lorayne Kelly da Silva Nascimento 
(Aluna de Biblioteconomia/UFRN) 

 
Questionário 

1.  Você considera importante a promoção de ação cultural desenvolvida pelas 
Bibliotecas escolares? 
(  ) sim  (  ) não 

 
2. Você conhece alguma ação cultural desenvolvida pela Biblioteca Visconde de 
Sabugosa?  
(  ) sim (  ) não  
Se a resposta for sim, cite alguma(s). 
 

 
3.  Essa ação contribui para o desenvolvimento socioeducativo do(a) seu(sua)  
Filho(a)?  
(  ) sim  (  ) não 
 
Em caso positivo, de que forma?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Qual é o seu grau de satisfação em relação à prática da ação cultural na 
Biblioteca Visconde de Sabugosa? 
(  ) satisfeito 
(  ) insatisfeito 
(  ) muito satisfeito 
 

 

 


