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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa exploratória, realizada na biblioteca comunitária do bairro
Conjunto Ceará, cujo objetivo foi investigar a relação dessa biblioteca com a
comunidade local, e também procurar conhecer a importância desta instituição. O
método utilizado baseia-se na dialética. Apresenta definições acerca de biblioteca
pública, biblioteca comunitária, comunidade e periferia urbana. Aborda a sociedade
da informação, e os aspectos da exclusão digital. Ressalta a importância da
biblioteca comunitária como instrumento de inclusão informacional, e a importância
da atuação do profissional bibliotecário. Por fim, apresenta e analisa os dados
coletados na pesquisa empírica, e propõe sugestões para melborias e
aperfeiçoamento da referida instituição.

Palavras - chave: Biblioteca Comunitária. Sociedade da Informação. Inclusão
Informacional.



ABSTRACT

One is about a exploratória research, carried through in the communitarian library of
the Joint quarter Ceará, whose objective was to investigate the relation of this library
with the local community, and also to look for to know the importance of this
institution. The used method is based on the dialectic. It presents definitions
concerning public library, communitarian library, community and urban periphery. It
approaches the society of the information, and the aspects of the digital exclusion. It
standes out the importance of the communitarian library as instrument of
informacional inclusion, and the importance of the performance of the professional
librarian. Finally, it presents and it analyzes the data collected in the empirical
research, and considers suggestions for improvements and perfectioning of the
related institution.

Words - key: Communitarian library. Society of the Information.
Informacionallnclusion.
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1 INTRODUÇÃO '\

1.1 Perscrutando a área, buscando sentido e vislumbrando espaços de ação:
um caminhar comprometido com o fazer biblioteconômico

Ao ingressar no curso de Biblioteconomia, entrar em contato com o conteúdo

das disciplinas introdutórias e ao ler sobre o mesmo, ocasionou grande atração pela

dimensão social do curso, sua função e compromisso diante da sociedade e, nas

inquietações como aluna, que nada conhecia da área, a pretensão latente de refletir

sobre a importância do bibliotecário para a sociedade, qual a sua missão, e, se

realmente os profissionais assumiam um compromisso social.

As críticas a Instituição biblioteca eram constantes e intensas, alegando que a

mesma não era acessível a todos, que não atraia aos diversos usuários e atendia

apenas uma camada da população. Com o tempo, foi perceptível que a crítica feita

estava associada ao fato do desconhecimento das bibliotecas existentes em

Fortaleza. A comprovação desta indagação reside no estabelecimento de contato

com a biblioteca Gaivota, localizada no bairro Coaçu em Fortaleza, através da

disciplina Biblioteca e Sociedade Brasileira, bem como a biblioteca pública

Governador Menezes Pimentel, onde foi possível conhecer diversos usuários,

fazendo uso dos seus serviços, fornecendo uma nova visão sobre a dimensão de

biblioteca, especialmente da pública.

Quando do início do projeto de pesquisa na disciplina Metodologia da

Pesquisa foi decidido que a pesquisa seria sobre a forma como a sociedade vê o

curso de Biblioteconomia. O objetivo era saber se o curso era reconhecido e

importante para a sociedade. Como precisava delimitar a sociedade que iria

pesquisar, foram escolhidos os próprios alunos do curso e o projeto foi intitulado: a

representação da Biblioteconomia para alunos que ingressam no curso. Dando cabo

a pesquisa teórica, foi sentida grande insatisfação, pois o objetivo almejado

certamente não seria alcançado.
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A participação da construção da biblioteca comunitária do bairro Conjunto

Ceará, e a realização de um estudo de comunidade com os moradores do bairro,

foram fundamentais para detectar a carência informacional na periferia. A indagação

sobre as desigualdades sociais existentes no Brasil, de ordem econômica, políticas,

educacionais e culturais, possibilitou associá-Ias a desigualdade emergida pela

chamada Sociedade da Informação.

••

Na atual sociedade, em que o conhecimento é mais que em outras eras,

poder, nos deparamos ainda com um grande número de pessoas desinformadas, o

que aumenta ainda mais as desigualdades sociais. No Brasil, que é um país de

grandes contrastes sociais, são evidentes as disparidades existentes entre os que

possuem acesso à informação, e os que estão excluídos deste meio. Na ausência

da biblioteca pública, a biblioteca comunitária surge como uma forma de reação da

sociedade civil ao descaso do poder público, quer em nível municipal, estadual ou

federal.

o bairro Conjunto Ceará, localizado na periferia de Fortaleza, encontra-se,

assim como outros bairros periféricos, distantes dos instrumentos culturais da cidade

talvez, por isto mesmo, ele se mostrasse interessado no desafio de criar sua

biblioteca comunitária, construída com o objetivo de fomentar a disseminação da

informação e a formação de leitores na comunidade.

Do ponto de vista da aluna pesquisadora, além do interesse pessoal em

conhecer, desvelar missões, objetivos e desafios biblioteconômicos em práticas

profissionais concretas, perscrutar o valor social da profissão de modo a entender a

percepção social da biblioteca e do profissional foi outro ponto motivador da escolha

do tema de pesquisa. Ponderou-se acerca da contribuição que o estudo de um

tema bastante negligenciado poderia trazer para a área, quanto os resultados

serviriam para o debate atual sobre inclusão social e compromisso profissional.
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Nesse processo de escuta, leituras e análises de neófito profissional, foram

emergindo indagações que se concretizaram na formulação do problema desta

pesquisa com os seguintes questionamentos:
'I

a) Como a sociedade, destacando aqui os moradores de bairros de periferia,

vê a instituição biblioteca?

b) A biblioteca é importante para suas vidas?

c) Essas pessoas sentem necessidade de informação? Por fim,

d) Quais os tipos de informação que necessitam?

A pesquisa poderia ter sido realizada com professores, bolsistas e alunos do

curso de Biblioteconomia· que estão envolvidos com a biblioteca, o que

proporcionaria uma visão da área acerca do assunto biblioteca comunitária. Optou-

se, contudo, em desenvolver a pesquisa com as pessoas da comunidade, já que

desde o princípio o interesse era saber qual o compromisso do bibliotecário com a

sociedade, então, nada melhor do que ouvir a própria comunidade.

o objetivo geral da pesquisa foi Investigar a relação da biblioteca comunitária

do Conjunto Ceará com a comunidade onde está inserida, a fim de identificar a

importância da biblioteca para a comunidade, e saber se a biblioteca responde as

necessidades informacionais dos moradores do bairro.

Os objetivos específicos da pesquisa foram:

a) conhecer as necessidades informacionais da comunidade;

b) investigar se a biblioteca atende a essas necessidades informacionais;

c) observar como os usuários da biblioteca estão utilizando os seus serviços.
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A estrutura monográfica resultante da pesquisa de conclusão de curso é

composta de seis capítulos iniciado por este introdutório. No segundo capítulo é

abordada a Sociedade da Informação para contextualizar o cenário atual no qual a

importância do acesso a informação por todos os indivíduos passou a ser exigência

de sobrevivência e de participação social. O capítulo inicia-se com uma breve

definição sobre comunidade e periferia abordando-se, em seguida, as possibilidades

de inclusão informacional nas comunidades analisando, também, a questão atual de

inclusão digital.

No terceiro capítulo procura-se conceituar a instituição biblioteca, abordando

a sua função social e a importância da informação para o desenvolvimento do

individuo. Em seqüência é apresentado um resgate histórico da biblioteca pública,

para, a partir dela, aventar a origem e desenvolvimento da biblioteca comunitária.

Em especial, são discutidos os serviços que essas bibliotecas prestam as

comunidades, enfatizando a importância do serviço de informação utilitária, que

funcionaria como um chamariz com respostas pontuais, rápidas e eficientes às

demandas principais de informações da comunidade. Considerou-se ser a

informação utilitária um dos serviços-fim fundamental para transformar a biblioteca

em um local bem mais freqüentado por todos os segmentos da sociedade à qual

serve.

No capítulo seguinte, busca-se contextualizar o papel das bibliotecas

comunitárias na Sociedade da Informação, mostrando a importância do profissional

bibliotecário neste cenário no qual o acesso à informação passa a ser fundamental

para a inclusão social, mostrando também que a biblioteca comunitária torna-se, a

cada dia, uma instituição ou um equipamento sócio-cultural-econômico essencial

para a democratização da informação.

No quinto capítulo o cenário da pesquisa é descrito com o resgate da história

do bairro Conjunto. Ceará e o surgimento da biblioteca comunitária do bairro, após o

que se relata os passos da pesquisa, o tipo de pesquisa, o método usado e os

instrumentos utilizados na coleta de dados.
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Para alcançar o objetivo do presente trabalho, antes da implantação da

biblioteca foi realizado um estudo de comunidade no bairro, visando conhecer os

possíveis usuários da instituição, nesse sentido, foram entrevistadas 68 pessoas da

comunidade. No sexto capítulo são expostos os resultados e a análise dos dados

coletados, por último, são feitas algumas considerações sobre a pesquisa, bem

como são propostas sugestões que contribuam para o desenvolvimento e melhorias

da biblioteca pesquisada.

No último capítulo são feitas algumas considerações sobre a pesquisa, bem

como são propostas sugestões que contribuam para o desenvolvimento e melhorias

da biblioteca pesquisada.
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2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E AS COMUNIDADES PERIFÉRICAS:
INCLUSÃO INFORMACIONAL COMO POSSIBILIDADE REAL

2.1 Comunidade, Espaço Identitãrio, Periferia Urbana e Inclusão Informacional

Em busca de uma definição sobre comunidade, escolheu-se a autora Maria

da Glória Gohn que aborda a comunidade como força local organizada, explicando

que a comunidade não está mais de costas para o Estado, como ocorria nos anos

1980. Ao contrário, na contemporaneidade, ela é convocada a participar e a interagir

com os poderes constituidos e parte de sua força advém dessa interação. A autora

sugere que o poder local das comunidades se exerce no espaço da relação da

sociedade civil com a sociedade política e em um território determinado.

o território é suporte de práticas identitárias, ou seja, ele está na base dos

conflitos e também na construção de consensos. As forças sociais da comunidade

se concentram em um dado território; o local gera capital quando oferece

autoconfiança aos indivíduos de uma localidade para que vençam suas dificuldades

por meio de redes de solidariedade. O local trabalha a favor da harmonia social,

sendo fonte de forças emancipatórias proporcionando, assim, mudança social. É,

pois, no território local que se localizam instituições importantes como às escolas,

postos de saúde, bibliotecas etc. (GOHN, 2005, p.59).

Discordando de Gohn, a autora Sarlo (apud ALMEIDA; MACHADO, 2006, p.4)

fala que o bairro deixou de ser território de uso e pertencimento ao sugerir que

lugares que tradicionalmente eram espaços de interação nos bairros, como a escola,

as bibliotecas populares, as associações de moradores, hoje atraem muito menos.

As autoras Almeida e Machado (2006, p.4), ao resgatarem autores que

abordam o conceito de comunidade, mostram que a complexidade e as tensões da

sociedade atual são ainda mais acentuadas nos grandes aglomerados urbanos:
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A população menos favorecida foi afastada dos centros urbanos,
fixando-se em regiões que, paradoxalmente, apresentam maior
carência de infra-estrutura e de serviços básicos de atendimento em
saúde e educação, bem como de equipamentos de cultura, esporte e
lazer.

Essas regiões afastadas do centro da cidade são chamadas de periferias

urbanas que, em termos de localização na cidade, são áreas distantes, sendo

visfveis às desigualdades na qualidade dos serviços e infra-estruturas, se

comparados aos bairros centrais da cidade. Entre essas desigualdades, destacam-

se as dificuldades de acesso à educação, saúde, lazer e acesso à informação.

As periferias urbanas são áreas de concentração de população de
baixa renda, carentes de serviços básicos essenciais e que sofrem
os efeitos de longos deslocamentos para o trabalho, o consumo e o
lazer. (MOURA; ULTRAMARI, 1996, p.11)

Ao se abordar a ínclusão informacional nas comunidades periféricas, leva-se

em consideração a importância do acesso à informação na sociedade

contemporânea, e observa-se que cada vez mais a busca por informação e

conhecimento se faz necessária como uma forma de participação cidadã, elemento

fundamental de inclusão social.

A informação, ao longo do percurso da história do Brasil, assim como em toda

a história da humanidade, nunca esteve disponfvel para todos e, principalmente, não

de forma igualitária. O poder aquisitivo concentrado nas mãos de poucos, em alguns

setores da sociedade, via de regra, tem funcionado como elemento-chave tanto para

a obtenção de informação e conhecimento, como para a exclusão social da maioria

da população.

o professor e pesquisador Emir Suaiden (2000, p.1) descreve esse como um

fenômeno histórico em que:

[...] o acesso à informação no Brasil sempre foi definido pelo poder
aquisitivo. Durante o período colonial, os Jesuítas fizeram grandes
esforços para facilitar o acesso à palavra escrita. Na verdade, foram
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esforços isolados, pois a educação e a cultura não eram prioridades
dos segmentos dominantes do poder.

o cenário da emergente Sociedade da Informação, em final do Século XX, e

que vem se concretizando, de modo inigualável, no limiar deste Século XXI, é

caracterizado pelos mercados globais nos quais as organizações são pressionadas

a atuarem de maneira competitiva. É um contexto polftico-econômico em que a

informação passa a ocupar, de forma cada vez mais contundente, um papel de

destaque, sendo considerada elemento de sobrevivência, de participação, de

emancipação, de competitividade e de sucesso, assim como sua falta provoca

aprofundamento das desigualdades, exploração, domínio e exclusão social.

Viver em uma sociedade com características bastante diferentes das

anteriores que exige dos indivíduos, indiscriminadamente, habilidades específicas

para manipularem informação de modo a transformá-Ia em conhecimento diferencial,

competitivo, criativo, integrador ou de controle e de exclusão; uma das

características principais dessa sociedade é o exponencial aumento de informação e

a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na promoção de seu

grande fluxo, infelizmente, ainda entre os bem conhecidos senhoris sociais.

A expressão Sociedade da Informação é hoje muito debatida, tanto em âmbito

local, quanto global, sendo comum às discussões no âmbito acadêmico, político e

social. Essa sociedade também, denominada de pós-industrial, sociedade do

conhecimento, ou como prefere Castells 'sociedade informacional', tem as seguintes

características:

a) a informação como matéria-prima;

b) as novas tecnologias atuam profundamente no cotidiano das pessoas;

c) o predomlnlo da Internet;

d) flexibilidade da tecnologia;
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e) o desenvolvimento das tecnologias nas diversas áreas do conhecimento.

o Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro define a Sociedade da

Informação como:

Um novo ambiente global baseado em comunicação e informação
cujas regras e modos de operação estão sendo construídos, em todo
o mundo, agora. A apropriação das oportunidades desse futuro
ambiente está sendo conduzida e planejada por diversos países em
seus aspectos industriais, econômicos, sociais, culturais, cientifico e
tecnológico, entre outros, em muito larga escala. Não somente redes
físicas e sistemas lógicos de comunicação digital estão sendo
pesquisados, desenvolvidos, instalados e utilizados em todo o
mundo, mas uma miríade de novos serviços e aplicações, bem como
modelos e regras de uso estão sendo discutidos neste momento, em
escala global. (BRASIL, 1998, p.11)

~ propício comentar que ao surgir esse termo 'Sociedade da Informação',

especialista apontavam para" o compartilhamento dos recursos e o bem estar social.

Masuda (apud WERTHEIN, 2000. p. 74), autor do plano Japonês para uma

Sociedade da Informação, publicado nos anos 1970, comenta que "O globalismo, a

harmonia entre homem e natureza, a autodisciplina e a contribuição social serão os

princípios orientadores dessa sociedade". Porém, parece que a realidade vivenciada

não é essa, como observa o autor Emir Suaiden (2002. p.8),: "a chamada sociedade

da informação traz questões referentes à globalização, novas tecnologias e de

modelo de desenvolvimento sustentável, e há contrates marcantes no que se refere

ao social".

A ambivalência pouco discutida no efusivo surgimento da Sociedade da

Informação de certa forma esconde a sociedade da desinformação. Demo (2000,

sem paginação) discute em um artigo publicado na revista Ciência da Informação

essa ambivalência da SI, explicando com base no argumento de Focault sobre o

poder que:

[...] se esgueira pelas beiradas, busca não ser percebido para influir
tanto mais, procura a obediência do outro sem que este a perceba,
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inventa privilégio que a vítima pensa ser mérito, usa o melhor
conhecimento para imbecilizar. [e, em analogia, que] Não seria
diferente com a informação: desinformar pode ser seu projeto
principal.

"[... havendo a] possibilidade da desinformação em processos
informativos como componente intrínseco da comunicação humana,
[... um] fenômeno normal, por conta de dupla seletividade: nosso
aparato perceptor capta o que lhe é viável captar, e cada sujeito
capta de acordo com seus interesses. O problema está sobretudo
na manipulação excessiva da informação, provocando efeitos
imbecilizantes mais ou menos ostensivos. ~ o caso do advertising
que pretende causar um tipo de influência imperceptível muito
efetiva, porque se apóia em estratégias refinadas de conhecimento
especializado. ~ fundamental preservar o ambiente crítico e
autocrítico para poder reduzir e controlar a informação.

Nessa mesma perspectiva Suaiden comenta: (2000, p.8):

Há um crescimento da literatura sobre sociedade da informação,
mas, na verdade, não há um crescimento do acesso à informação.
[acrescentando que]

Na preparação do cidadão para a sociedade da informação devemos
destacar que os países em desenvolvimento enfrentam as maiores
dificuldades, pois na medida em que não conseguiram ainda resolver
os problemas de analfabetismo e desnutrição infantil, também não
conseguiram criar, nos níveis mais desenvolvidos da sociedade, uma
estrutura de acesso á informação cujo indicativo maior seja a
formação de um público leitor e a formação de hábitos de utilização
da informação. Portanto há um grande percentual da população que
é excluída da sociedade da informação.

Cada vez mais as oportunidades de inclusão se distanciam das pessoas que

não têm acesso à educação, o que exige de atores sociais, como os bibliotecários,

discutirem e buscarem alternativas nas suas práticas profissionais para reverter o

próprio sistema excludente.

A autora Ayala e Ayala (apud ALMEIDA JÚNIOR, p.11, 1997) expressa muito

bem essas desigualdades enfatizando que: "Na sociedade capitalista [...] a

desigualdade econômica engendra a desigualdade de acesso aos outros bens
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produzidos pela sociedade, inclusive a cultura. Deste modo, os dominados

economicamente também o são polítlca e culturalmente".

o estudioso Jorge Werthein (2000) faz uma reflexão crítica acerca das

mudanças sociais do mundo contemporâneo, avaliando essas mudanças sob a ótica

de fatores sócio-culturais, éticos, econômicos e políticos, afirmando que a Sociedade

da Informação não pode ser estudada como algo isolado, sem se analisar os fatores

sociais e políticos que a engendraram:

o foco sobre a tecnologia pode alimentar a visão ingênua de
determinismo tecnológico segundo o qual as transformações em
direção à sociedade da informação resultam da tecnologia, seguem
uma lógica técnica e, portanto, neutra e estão fora da interferência de
fatores sociais e políticos. (p.72)

Ainda sob a égide do autor, é válido comentar que a sociedade precisa

participar ativamente da Sociedade da Informação, compreendendo que esse novo

paradigma tecnológico é, em grande parte, resultado da ação do Estado que está à
frente de iniciativas com o objetivo de desenvolvimento da referida sociedade, como

o lançamento, do Livro Verde no Brasil (dezembro de 2000), produzido pelo

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), apresentando um conjunto de ações e

metas para inserção do país na Sociedade da informação. Entre essas ações estão:

ampliação do acesso, meios de conectividade, incentivo à pesquisa e

desenvolvimento etc.

A informação é um direito de todo cidadão, por tanto, faz-se necessário e

urgente proporcionar o contato das pessoas com as novas ferramentas da

Sociedade da Informação em ações mais concretas e promovedoras da literacia

informacional que se transformou, na atualidade, em alicerce da inclusão social.

2.2 Inclusão Infonnacional

A questão da inclusão informacional está relacionada ao acesso e uso da

informação por todos os membros da sociedade, bem como o contato dos indivíduos

com as TIC para busca, recuperação e acesso aos mais diversos tipos de
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informação de que necessitem. Salett Tauk, et aI. (2006, p.1) indica o analfabetismo

digital como fator excludente na SI:

Para diversas instituições intemacionais, como a Unesco, hoje o
conceito de analfabetismo abrange mais que o simples não saber ler
e escrever. Para elas, quem não domina a informática é um excluído
digital. Usam a expressão analfabetismo digital para pessoas não
inseridas nesse "mundo digital" e o apontam como grande fator de
exclusão social.

Os excluídos ou analfabetos digitais são aqueles que não sabem utilizar os

equipamentos eletrônicos advindos dessa era, bem como não sabem fazer uso

eficiente da informação. No entendimento de Renato Martini1(2005) a exclusão digital

percebida por várias pesquisas sobre a realidade brasileira é resultante da grande

desigualdade social que não permite o indivíduo comum participar dos bens e

serviços sócio-culturais e nem exercer sua cidadania.

Em muitos estudos sobre a realidade nacional, constatou-se que um
terço de nossa população vive na pobreza absoluta e com baixos
níveis de escolaridade, sem acesso à educação, ao trabalho, à
renda, à moradia, ao transporte e à informação. Ainda que o país
tenha mudado substancialmente ao longo do último século, tais
desigualdades sociais mantiverarn-se. É neste quadro que se insere
a exclusão digital. (não paginado)

Assim, a exclusão digital é uma realidade problemática no Brasil, assim como

em todos os países periféricos. Importante destacar que a ONU coloca a exclusão

digital como um problema tão grave quanto à fome, o desemprego e o

analfabetismo. Esse fato não deve ser uma preocupação somente do Governo, mas

de toda a sociedade, em especial daqueles que trabalham diretamente com o

elemento fundante e basilar da SI - a informação.

Pretto e Bonilla (2001, não paginado) consideram que o grande desafio da SI:

1 Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
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[...] será o de articular todas as organizações da sociedade -
universidades e faculdades (estaduais, federais e particulares)
governo federal, estaduais e municipais, a iniciativa privada -
buscando, efetivamente, a formação de cidadãos ativos e
autônomos, universalizando o acesso à intemet e promovendo a
democratização da informação.

Nessa articulação, entra também a sociedade civil que deve buscar meios de

inserção social nessa sociedade excludente. Um dos meios encontrados para a

inclusão informacional, como cita a autora Jesus, (2006, p. 3) é a biblioteca

comunitária:

Inconformada com a falta de ação do Estado, a sociedade civil se
articula, dando origem à biblioteca comunitária. Elas nascem porque
a população procura de alguma forma transformar seus espaços,
locais, quase sempre, marcados pela violência, pelo desemprego,
pela precariedade nos serviços de saúde, deficiência no sistema
educacional e descaso das autoridades em promover programas de
incentivo à cultura e ao lazer.

Ainda sobre a importância da biblioteca como instituição instrumental de

inclusão social a autora Elisa Campos Machado, (2005, p.3) entende que:

A biblioteca por sua vez pode se constituir em um espaço privilegiado
para a intervenção social e o desenvolvimento de mediação de
leitura. Um espaço para a criação de um novo projeto de sociedade,
na busca de identidade de grupos marginalizados pelo e do sistema
dominante. Neste sentido, a biblioteca tem tudo para estar na
vanguarda da luta contra a exclusão social se conseguirmos aliar o
acesso à tecnologia da informação, o texto escrito e a comunicação a
uma orientação voltada para o educativo, o organizativo e o
produtivo.

Inserir-se na Sociedade da Informação significa além de ter acesso às

tecnologias de informação e comunicação, característica da sociedade atual, saber

utilizar a informação para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Pierre Lévy (2002),

destacado estudioso da sociedade digital, explica que o maior problema da inclusão

social não é a falta. de computadores, mas o analfabetismo, ou seja, a preocupação

não deve ser somente relacionada ao uso das TIC; primeiro se deve buscar na

educação o alicerce, para que a inclusão digital ocorra de modo efetivo e eficaz.
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Nessa perspectiva, o sociólogo Bernardo Sorj (2003) discorre sobre a

importância de se colocar a educação como prioridade para que realmente haja a

inserção de todos na Sociedade da Informação, ao considerar que

A rede multiplica as possibilidades do trabalho intelectual e
profissional, mas, pelo menos até o momento, não substitui as
qualificações intelectuais básicas. Pelo contrário, seu potencial
efetivo depende delas. Assim, a desigualdade social expressa nos
desníveis educacionais se produz e é aprofundada pelo uso da
Internet (p.68)

Neste sentido, é importante acrescentar que a sociedade precisa estar

consciente da importância da informação, pois precisa dela para a preparação

educacional necessária para se viver na emergente sociedade. Assim, parece não

bastar apenas à preocupação em disponibilizar computadores com acesso à internet

para a sociedade, antes é necessário criar na sociedade a cultura da informação.

Menou (1996 apud SUAIDEN, 2000) argumenta que isto que chamamos de

Sociedade da Informação só existirá quando houver para ela uma cultura

correspondente. Nessa perspectiva da cultura informacional o autor Demo (1995)

avalia que não é possível haver sociedade da informação sem cultura informacional

o que exige do cidadão o estar bem informado para o exercício dos se seus direitos,

tendo em vista que a desinformação é um dos determinantes da exclusão moderna.

Sobre o assunto Sorj (2003, p. 68) considera que "Enquanto parte importante

da população dos países em desenvolvimento continuar mergulhada no

analfabetismo e semi-analfabetismo, a universalização do acesso à internet,

independentemente da expansão das infra-estruturas, será uma quimera", sugerindo

que a inclusão digital requer capacitação intelectual do usuário, tendo em vista que:

A possibilidade de utilizar as informações disponíveis na internet
como fonte de conhecimento e desenvolvimento intelectual e
profissional dependem da capacitação prévia do usuário. A
capacitação supõe como ponto de partida, a alfabetização e
formação intelectual fomecidas fundamentalmente pelo sistema
escolar. O acesso ao digital não pode ser dissociado da
"alfabetização livresca" (p. 68).
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A biblioteca, como instrumento de inclusão social, possibilita mudanças

comporta mentais na comunidade onde está inserida pelo incentivo a diversos tipos

de leituras e pela democratização da informação; é a instituição capaz de

desenvolver e utilizar mecanismos, metodologias, estratégias e ações, com base em

informação e conhecimento, para diminuir as desigualdades sociais, exarcebadas

com a emergência da sociedade atual.
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3 A FUNÇÃO MEDIADORA DA BIBLIOTECA: TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PELA
ELEVAÇÃO DO NíVEL E UTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO/INFORMAÇÃO

Ao longo da história das civilizações, o termo biblioteca tem recebido

definições diversificadas, tendo sido entendida desde uma simples coleção de obras,

que remete a idéia de algo estático, até ser conceituada como o cérebro e memória

da humanidade, por conter a informação, elemento básico para a ação do indivíduo

e subversão da produção cultural, e reunir os múltiplos discursos harmoniosos e/ou

conflituosos (MILANESI, 1989). Vislumbra-se, assim, a emergente importância da

biblioteca no novo cenário informacional que passa a ter uma (re)significação em

termos conceituais, de missão e papel sócio, político, econômico, educativo e

cultural.

Iniciando com a definição mais clássica e geral, o dicionário Aurélio (1993),

indica que biblioteca significa coleção pública ou privada de livros e documentos

congêneres, para estudo, leitura e consulta.

o bibliotecário norte americano Pierce Butler (em 1971, apud TARGINO 2006,

p.87) apresenta a biblioteca como aparelho social que dissemina livros como um dos

instrumentos mais significativos para a preservação da memória racial, o que é
corroborado pelo bibliotecário e professor Milanesi (1983) ao considerar a instituição

biblioteca como cérebro da humanidade por conter organizada e armazenada, para

pronta recuperação e acesso, a informação, significando os inscritos impressos,

eletrônicos e digitais da produção científica, artística, técnica e cultural da

humanidade (CYSNE, 2000).

No decorrer de sua história, a instituição biblioteca passou por mudanças

significativas, mudanças essas que estão atreladas às transformações ocorridas no

contexto social em que está inserida, como comenta a bibliotecária e professora

Graça Targino (2006, p.92):
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A medida que as bibliotecas mudam, determinam alterações no
próprio conceito que delas mantêm os membros das comunidades a
que se destinam. Em síntese mudanças socioeconômicas e culturais
geram alterações nos aspectos físicos, humanos e funcionais das
bibliotecas e disto resultam reformulações no conceito de biblioteca
mantida pelos membros da comunidade.

Na sociedade contemporânea o conceito de biblioteca vai além da

organização dos registros bibliográficos, passando a ser uma rede de serviços de

informação, onde a informação está contida em diversos suportes informacionais.

Targino (2006) discorre sobre a biblioteca como uma instituição

essencialmente social, relacionando-a assim, com a transmissão da cultura local,

entendendo a cultura como algo complexo que abrange conhecimento, crenças,

valores, artes, moral, leis, costumes e demais capacidades e hábitos adquiridos pelo

ser humano como membro de grupos sociais:

É finalidade da biblioteca, em qualquer nível que opere, maximizar a
utilidade social dos registros gráficos, mantendo vivas a identidade e
a memória da cultura local, o que favorece o impulso do nível cultural
brasileiro. Compete à biblioteca liderar a luta para evitar a
massificação das culturais locais. (p.65)

Falar em transformação social por via da informação significa não só

disponibilizar a informação, mas acima de tudo estimular a leitura entre os

indivíduos, ensinando-os a usar a informação para o seu desenvolvimento individual

e coletivo. Cabe aqui uma indagação - na sociedade contemporânea seria a

informação instrumento capaz possibilitar transformações nos indivíduos? -, cuja

resposta pode ser encontrada no comentário do professor Alves Nascimento (2001):

o processo de veiculação da informação é capaz, dentre outras
coisas, de promover modificações na forma de olhar e explorar o
mundo. Desta forma quanto maior for a circulação e usufruição da
informação, mas abundante será as revoluções e transformações
que ocorrerão na sociedade (não paginado).
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A informação se toma, assim, um instrumento capaz de modificar o

comportamento humano, já que através da informação é possível tomar as pessoas

esclarecidas que reconhecem seus direitos e deveres na sociedade, possibilitando

assim, o exercício da cidadania.

o Artigo 5, da constituição Brasileira diz: "É assegurado a todos o acesso á

informação [.. .]" ( BRASIL, 2005, p.6). A informação é um bem comum, que pode e

deve atuar como fator de integração, democratização, igualdade, cidadania,

libertação e dignidade pessoal, não há exercício da cidadania sem informação.

A informação é um direito do cidadão, porém, observa-se que no Brasil a

informação não estar ao alcance de todos, e devido às desigualdades existentes,

uma grande parcela da população brasileira encontra-se fora das possibilidades do

mundo informacional, como comenta a autora Cysne (1993, p.93):

As profundas transformações sociais que expandiram a tecnologia e
provocaram a explosão do conhecimento, são acompanhadas pari
passu, principalmente nos países do terceiro mundo, pela crise por
que passa grande parte da população, que se vê expropriada de
seus bens culturais e materiais, onde se encontra a informação.

Considerando o valor da informação na sociedade atual, a biblioteca tem a

oportunidade de se apresentar, como também fornecer informações que poderão

contribuir para o desenvolvimento cultural, social e intelectual aos seus usuários e às

comunidades, não apenas nas quais está inserida, mas as que consegue alcançar

com ajuda das TIC.

Blatlmann e Viapina, (2005, não paginado) defendem que:

A pessoa para poder interagir na comunidade em que reside ou
trabalha necessita de informação. A informação pode auxiliar direta
ou indiretamente o ser humano seja para o desenvolvimento da sua
identidade, cidadania, e desempenho profissional. A leitura toma-se
mola propulsora de seu auto-desenvolvimento
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Sobre a importância de desenvolver atividades que estimulem a leitura entre

as comunidades, a autora Leila Mestre Souza, (2007, p.1) comenta que:

o conhecimento pode ser encontrado através da leitura e esta, por
sua vez, possibilita formar uma sociedade consciente de seus
direitos e de seus deveres, possibilita que estas tenham uma visão
melhor de mundo e de si mesmo.

Como discutido nessa seção, a biblioteca tem sido considerada a guardiã da

memória social coletiva registrada, tomando-se nesta SI um grande centro de

difusão da informação e instituição propicia para fomentar a cultura e cidadania entre

os povos. Por ter como uma de suas funções mais importante permitir e facilitar o

acesso à informação, passa a ser a instituição social que mais pode ajudar as

comunidades no seu desenvolvimento cultural, econômico e social.

Como analisa o bibliotecário e pesquisador Aldo Barreto (2004, não paginado):

A informação, quando adequadamente assimilada, produz
conhecimento, modifica o estoque mental de informações do
indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao
desenvolvimento da sociedade em que ele vive.

3.1 Concepções de bibliotecas pública e comunitãria.

Como sugerido na seção anterior, as bibliotecas são importantes e efetivos

instrumentos que visam preservar a produção de conhecimento da sociedade ou de

determinadas comunidades, assim como mantê-Ias informadas. No caso das

bibliotecas públicas e comunitárias, estas devem atender as necessidades

informacionais da comunidade como um todo, atendendo a primeira lei da

Biblioteconomia - os livros são para serem usados - elaborada pelo indiano Shiyali

Ramamritam Ranganathan (CAMPOS, documento eletrônico), muito embora deva

dar atenção especial principalmente às comunidades mais carentes. A seguir será

abordada a visão sobre biblioteca pública considerando uma breve analise histórica

e de atuação.
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3.1.1 Biblioteca Pública

É impossível se falar de biblioteca comunitária sem que se faça uma breve

explanação sobre a história da biblioteca pública, já que a biblioteca comunitária é

um termo empregado para denominar uma forma alternativa de biblioteca pública.

Como esclarece o autor Almeida Júnior (1997b, p.20) ao argumentar que o relato da

evolução das bibliotecas públicas se faz necessário como subsídio para o

entendimento das causas que motivaram o surgimento de propostas alternativas ou

diferenciadas para sua atuação.

Como a presente monografia aborda a biblioteca comunitária em seu sentido

geral, mesmo centrando o foco da pesquisa em um bairro da periferia de Fortaleza,

optou-se por abordar a biblioteca pública brasileira e, a partir dela, o estudo da

biblioteca comunitária.

Emir Suaiden (1980, p. 5), um destacado estudioso contemporâneo de

bibliotecas públicas, considera a da Bahia como a primeira a ser criada no Brasil,

com inauguração em 4 de Agosto de 1811, por considerar que as bibliotecas

fundadas anteriormente, como as dos conventos, não eram públicas e a Biblioteca

Real do Rio de Janeiro já existia em Lisboa, havendo apenas a transferência de

sede. Para o autor, os motivos que impulsionaram a criação da primeira biblioteca

pública no Brasil não partiram de uma iniciativa governamental, mas uma iniciativa

dos cidadãos, apresentando, portanto um caráter comunitário.

Posteriormente, entre os anos de 1855 a 1969, desta vez através de

iniciativas do governo, foram fundadas bibliotecas públicas nos seguintes estados:

Maranhão, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Alagoas, Ceará,

Amazonas, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso, São Paulo,

Amapá, Acre, Mina·sGerais, Rio Grande do Norte, Goiás e Rondônia.
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Sobre as características dessas bibliotecas, Suaiden, (2000), destaca os

locais improvisados, acervos desatualizados e compostos de doações, instalações

precárias, carência de recursos humanos especializados etc. A imagem da biblioteca

pública passou a ser negativa, chegando a ser vista como um local de castigo.

A partir de 1912 a Biblioteca Nacional passa a ministrar cursos para a

formação de bibliotecários. Até então, percebe-se a preocupação com a preservação

do material impresso. A idéia de disseminação surgiria muito tempo depois. As

bibliotecas criadas neste período buscavam um modelo de serviço bibliotecário,

porém, como descreve Suaiden (2000), esse modelo basicamente foi uma cópia dos

utilizados nos países desenvolvidos na época.

Em virtude dessa importação do modelo de biblioteca de países

desenvolvidos, percebe-se que no Brasil a biblioteca pública esqueceu de olhar para

as pessoas que constitularna sociedade, que eram: trabalhadores, médicos, donas

de casa, estudantes, analfabetos, advogados, enfim, uma sociedade heterogenia de

um país marcado por contrastes sociais.

A biblioteca pública, desde a sua criação, teve o suporte livro como

prioridade, sendo que essa prioridade não estava atrelada à oferta de informação

que os livros oferecem, mas sim na organização e preservação do documento em si

mesmo, ou seja, sem relação com as demandas e necessidades dos usuários.

Sobre o assunto o bibliotecário e professor Almeida Júnior (2003, p.ôê) explica que:

Durante sua história, a biblioteca pública preocupou-se em essência,
com a preservação, esquecendo ou relegando a disseminação.
Durante essa trajetória o mais importante era o guardar, o manter, o
armazenar, enfim o preservar.

Na visão da bibliotecária Nice Figueiredo (1997, p.1) as bibliotecas públicas

brasileiras nunca .conseguiram atingir um padrão comparável com as suas

congêneres dos países avançados, pois como argumenta,
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Nos Estados Unidos e na Inglaterra, cujos modelos são seguidos
pelo Brasil, bibliotecaspúblicasforam também estabelecidasdentro
daquele primeiro período do século XIX, e atingiram neste fim de
século XX um alto padrão no sentido de prestação ampla de
serviços, atuação ativa em redes e sistemas cooperativos,
instalações, recursos e pessoal de alto nível, coleções de mídia
diversificada e implantação de atividades modernas, como
informaçãoparaa comunidade.

No Brasil os avanços nas bibliotecas públicas começam a surgir somente na

década de 1970, quando foram incluídas nas políticas governamentais de educação

e cultura. Anterior a este período, o surgimento das bibliotecas públicas se dava de

forma improvisada, sem estruturas adequadas e sem possuírem sedes próprias,

como afirma a autora:

Na sua maioria, as bibliotecas públicas brasileiras, desde a sua
criação, não possuíam sede própria e tiveram existência errante,
mudandode prédio em prédio.Somentea partir da década de 1970
é que houve uma melhoria neste aspecto, com a construção de
edifíciosapropriadosparaas funçõesdas bibliotecas.(FIGUEIREDO,
1997,p.1)

o Governo brasileiro desenvolveu algumas tentativas no sentido de expandir

o número de bibliotecas públicas no Brasil, como também de melhorias nos seus

serviços. Porém, conforme os relatos a seguir, essas tentativas fracassaram e não

conseguiram os resultados esperados.

Uma dessas tentativas foi à criação, em 1937, do Instituto Nacional do Livro,

que teve como uma das suas funções a criação de bibnotecas públicas em todo

território nacional, muito embora que ainda hoje esse objetivo não tenha sido

alcançado.

Em 1961 foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura o Serviço Nacional

de Bibliotecas com a finalidade de:

a) fomentar as diferentes formas de intercâmbio bibliográfico entre as

bibliotecas do país;
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b) estimular a criação de bibliotecas públicas, e especialmente de sistemas

regionais de bibliotecas;

c) colaborar para a manutenção de sistemas regionais de bibliotecas e

promover a criação de uma rede de informações bibliográficas que

sirvam em todo o território nacional.

Segundo a autora Nice Figueiredo (1997), o Serviço Nacional de Bibliotecas,

por uma série de razões, não atingiu as suas metas e acabou sendo incorporado

pelo Instituto Nacional do Livro, passando a coordenar a política nacional de

bibliotecas, que tinha como prioridade a biblioteca pública. Em 1990 foi extinto o

Instituto Nacional do Livro e suas atividades passaram à Biblioteca Nacional.

Ainda segundo a mesma Figueiredo (1997), um marco importante para

fortalecer a missão da biblioteca pública na sociedade foi a implantação da Lei

5.692/71 que propiciou uma reforma no ensino de 10 e 20 graus, tornando obrigatória

a pesquisa por parte do estudante. A biblioteca pública passou então a atender aos

estudantes, já que as escolas não tinham bibliotecas.

Suaiden (1995, p.31) explica que:

A biblioteca pública começou a ser vista pelas autoridades com uma
maior importância, pois passou a servir aos estudantes e à
população em geral, tomando-se uma instituição indispensável para
a formação educativa e cultural da comunidade.

Sobre os serviços de auxilio nas pesquisas escolares nas bibliotecas públicas,

Figueiredo (1997, p.2) sugere que:

Existe assim um distanciamento entre as bibliotecas públicas e a sua
comunidade específica, que são os moradores da área vizinha ao
seu edifício. Ao atenderem estudantes, sempre em caráter precário e
excepcional (já que esta não é considerada corno missão de
biblioteca pública) deixam e atender a comunidade, ou o fazem com
uma prestação mínima de serviços.
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A biblioteca pública ao suprir essa carência das escolas passou a oferecer seus

serviços a um público específico, que eram os estudantes, esquecendo assim as

demais camadas da sociedade, como avalia Figueiredo (1997, p.2):

Assim, a grande massa dos usuários em potencial das bibliotecas
públicas se acha afastada dela: as donas de casa, os aposentados,
os operários, os comerciantes. Tanto devido à falta de hábito de
leitura, quanto à precariedade das instalações e coleções não
atrativas, a grande freqüência de crianças e jovens estudantes que.
causa retraimento dos adultos.

Essas análises são corroboradas nos estudo de Almeida Júnior (1997a p.64)

que considera que Biblioteca Pública está atuando voltada exclusivamente para um

segmento da sociedade quantitativamente pequeno, e relegando a maioria da

população ("não-público".).

A defesa de Emir Suaiden (1995) aos esforços empreendidos para o

fortalecimento das bibliotecas públicas, não consegue negar que as mesmas não

alcançaram o desenvolvimento esperado por enfrentar diversos fatores que

dificultaram o seu desenvolvimento, como: a, falta de planejamento integrado e de

colaboração entre as bibliotecas, a falta de conscientização por parte dos

governantes municipais quanto à importância que a biblioteca pública pode ter para

o desenvolvimento sócio-cultural da comunidade, a carência de recursos financeiros

e humanos, entre outro.

Suaiden (1995) considera que nos países desenvolvidos o valor das

bibliotecas públicas é reconhecido pelas autoridades, como é o caso dos Estados

Unidos onde desde .1917 a biblioteca pública assumiu um papel de grande

importância. O autor relata, também, que a partir de 1949, com a publicação do

Manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas, esse tema despertou interesse, e

em muitos países houve grandes avanços nos serviços prestados por essas

bibliotecas.
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° manifesto da UNESCO, que é um documento orientador distribuído aos

governos de todos os países, defende:

A liberdade, prosperidade e desenvolvimento da sociedade e dos
indivíduos [... como] valores humanos fundamentais. Eles serão
alcançados somente através da capacidade de cidadãos, bem
informados, para exercerem seus direitos democráticos, e terem
papel ativo na sociedade.

As missões da biblioteca pública, expostas no manifesto, estão relacionadas à

informação, altabetização, educação e cultura. São elas:

a) criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças desde a mais tenra

idade; apoiar tanto a educação individual e autodidata como a

educação formal em todos os níveis;

b) proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo pessoal;

estimular a imaqinação e criatividade da criança e dos jovens;

promover o conhecimento da herança cultural, apreciação das artes,

realizações e inovações científicas;

c) propiciar acesso às expressões culturais das artes em geral;

d) fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade cultural;

apoiar a tradição oral; garantir acesso aos cidadãos a todo tipo de

informação comunitária; proporcionar serviços de informação

adequados a empresas locais, associações, e grupos de interesse;

e) facilitar o desenvolvimento da informação e da habilidade no uso do

computador; apoiar e participar de atividades e programas de

alfabetização para todos os grupos de idade e implantar tais atividades

se necessário.
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Resgatando autores que criticam a forma de atuação da biblioteca pública

brasileira, escolheu-se Freitas Neta (2000) que mostra que a mesma não trabalha

em prol da população e que, por ser mantida pelo Estado, está sob controle do

mesmo, funcionando como um instrumento de reprodução da ideologia dominante,

omitindo-se do seu papel de formar um censo crítico na população menos

esclarecid a.

[...] sendo assim, a Biblioteca Pública, em um sistema capitalista, só
é pública na sua denominação, pois, na sua essência, não passa de
um instrumento reprodutor da ideologia dominante, fazendo parte do
conjunto de instituições que constituem os aparelhos ideológicos de
Estado (p.1O).

A autora Rabello, (1987 p.26) fala que a biblioteca pública nunca foi nem

popular nem democrática. Exercia sentido ambíguo: pregava idéias liberais, de livre

acesso a informação, mais não olhava para as amarras, onde as desigualdades

regionais e pessoais impediam que o público tivesse acesso igual à informação.

Feitas essas considerações, é importante destacar o pensamento de

Robredo, (1984, p.62) sobre o surgimento de um novo conceito de biblioteca pública:

Há só uns poucos anos começavam a se delinear algumas correntes,
principalmente na Europa, que avançaram um novo conceito de
biblioteca pública, como algo que se integra naturalmente no âmbito
de uma comunidade (biblioteca comunitária). Por outro lado o
conceito de informação domina as velhas conceituações de depósito
de livros e, conseqüentemente, se instaura uma atitude mais ativa,
que leva a oferecer as informações mais diversificadas (centro de
informação global). Enfim, a biblioteca pública começa a ser
encarada como um pólo onde converge a informação, a cultura, a
arte; onde se promovem amostras, reuniões, exposições, concertos,
encontros, debates e onde se podem encontrar, consultar,
emprestar, documentos de todo tipo (livros, revistas, jomais, filmes,
discos, videocassete, mapas, cartazes, etc. organizados de maneira
a serem facilmente identificáveis e recuperáveis, para permitir
aprofundar a vontade qualquer assunto (centro de cultura integrada).

Dentre essas novas formas de biblioteca pública, o termo biblioteca

comunitária é bastante encontrado na escassa literatura existente sobre o assunto.
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3.1.2 Biblioteca Comunitária

Em busca de um conceito sobre biblioteca comunitária, destaca-se o

pensamento de Almeida Júnior (1997b, p. 94) que a define como: aquelas

bibliotecas que atuavam junto aos segmentos mais pobres das grandes cidades,

principalmente em bairro periféricos, mas que em nada talvez, em muita pouca

coisa, diferenciava das bibliotecas públicas tradicionais.

Ao se referir a esse tipo de biblioteca, o autor mostra que as mesmas não se

distinguem das bibliotecas públicas no que concerne aos seus objetivos e serviços

prestados, e fala que as diferenças encontradas entre essas bibliotecas, emergem

da participação da comunidade no gerenciamento da biblioteca comunitária e na

determinação de políticas e de objetivos que norteiem e direcionem sua atuação,

além de darem um sentido social. (ALMEIDA JÚNIOR, 1997b, p.106).

Para o autor há falta de um delineamento claro e objetivo das bibliotecas

comunitárias. No momento contemporâneo, as literaturas que tratam sobre o

assunto ainda são poucas e o que se percebe, na prática, são as bibliotecas

comunitárias continuando a surgir e, em muitas delas, sem a participação do

bibliotecário.

Pelo exposto, pode-se concluir que as discussões sobre as diferenças entre

bibliotecas públicas e comunitárias não podem ser abordadas pelo aspecto

semântico ou pelos serviços que estas prestam, já que essas bibliotecas têm como

objetivo a democratização da informação. Porém, é Importante observar a forma

como são expressos os ideais da biblioteca, já que esta não é uma instituição

neutra, imparcial, devendo participar ativamente da vida da comunidade a qual estar

inserida.

Freitas Neta (2000, p.6) comenta que "sabe-se que uma biblioteca ao ser

implantada pelo Estado, representa uma ação autoritária, sem a devida preocupação
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de ser identificadas com a comunidade, como algo próprio, algo seu". Enquanto na

biblioteca pública, sua criação acontece de cima para baixo, sem a real participação

da comunidade, na biblioteca comunitária o surgimento é motivado pelas

necessidades da comunidade.

A denominação biblioteca comunitária estabelece, também, um sentido de

maior vínculo entre a biblioteca e seu público, visando a uma efetiva integração da

primeira com a comunidade, levando a crer que ela é parte integrante da

comunidade. (STUMPF, 1988, apud ALMEIDA JÚNIOR, 1997, p.97).

Ainda sobre a definição do termo biblioteca comunitária, as autoras Costa;

Andrade (1998, p.2) sugerem que:

Por biblioteca comunitária, entende-se a entidade, cujos
mecanismos,meios ou recursosfacilitam a leitura e a obtenção da
informação e do saber e proporcionamentretenimentoou lazer. ~
também um instrumento facilitador da reflexão, da discussão de
idéiase do trabalhointelectoe criativo,geradorde transformações.

Analisando a definição citada acima, percebe-se a importância da biblioteca

comunitária para o desenvolvimento do ser humano, uma vez que a leitura é capaz

de gerar transformação social ao possibilitar aos indivíduos tenham uma visão critica

acerca da realidade. Observa-se a sua importância também no que se refere a

proporcionar entretenimento e lazer a comunidade a qual está inserida. As autoras

mostram ainda a importância dessa biblioteca ao falar: "as bibliotecas comunitárias

estão entre os organismos capazes de engajar a comunidade nas mudanças de

atitude perante a vida, a convivência, os compromissos de pessoa e cidadão"

(COSTA; ANDRADE, 1998, pág.5).

Sobre a biblioteca comunitária do Conjunto Ceará, a professora e bibliotecária

Aná Maria Sá de Carvalho (2007), coordenadora do projeto 'Práticas Leitoras nas

Escolas Públicas do Conjunto Ceará', defende a importância dessa biblioteca para a

comunidade:
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A leitura das diversas fases de implantação da Biblioteca
Comunitária do Conjunto Ceará está atrelada aos esforços
empreendidos pelos envolvidos neste Projeto, que construíram um
espaço de convergência da leitura e da elaboração do
conhecimento, e que o resultado já se faz sentir naquela
comunidade, quando a mesma adentra no contato com os textos
disponíveis, encontrando espaço e tempo apropriados para tal (p.6).

A seguir a ênfase é dada à informação utilitária, como sendo um serviço ou

mais amplamente uma forma de atuação das bibliotecas públicas e comunitárias

visando à satisfação informacional das praticas cotidianas do usuário.

3.1.3 Informação utilitária como uma forma de atuação da biblioteca pública e
comunitária

o termo informação utilitária é utilizado para informações que tem como

objetivo suprir as necessidades básicas do individuo na sua vida cotidiana, esse tipo

de informação pode ser encontrada tanto em registros bibliográficos como também

na transmissão oral.

o conceito de informação utilitária surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra

na década de 1960, quando foi atribuída à biblioteca pública uma nova função a

função informacional. A biblioteca pública criou esse serviço para demonstrar a sua

utilidade social, aumentando assim a sua participação na distribuição de verbas.

Ainda em busca de conceitos sobre informação utilitária, observa-se a

definição dada pelo autor Vergueiro (1988, p.209):

Informações que visam satisfazer uma necessidade premente e
momentânea, essencial para a resolução de um determinado
problema, corno, por exemplo, o esclarecimento sobre documentos
necessários para uma finalidade específica, endereços de pessoas
ou instituições, etc.

A autora Campello (1998, p.35) trabalha com o conceito de informação

utilitária como:
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Informações de ordem prática, que auxiliam na solução de problemas
que normalmente aparecem no cotidiano das pessoas, desde os
mais simples até os mais complexos, abrangendo, por exemplo,
assuntos ligados à educação, emprego, direitos humanos, saúde,
segurança pública e outros.

o termo informação utilitária, como o próprio nome sugere, está

intrinsecamente relacionado ao conceito de útil, ou seja, algo que pode ter algum

uso ou serventia, e de acordo com Suaiden:

Informação à comunidade, também chamada de informação utilitária,
é um serviço que pode ser prestado pela biblioteca pública,
objetivando a disseminação de informações para que as pessoas
possam resolver problemas diários como tirar documentos, conseguir
bolsas de estudo, matricular seus filhos na escola, conseguir
emprego, saber a programação de cinema, teatro, televisão e outras
atividades culturais, conseguir informações sobre as atividades do
governo etc. (SUAIDEN, 1995, p.108).

o mesmo autor fala que o serviço de informação à comunidade pode

chegar a ser, sem dúvida, o meio mais eficaz de atração e conquista dos

usuários, logrando assim seu principal objetivo que é o serviço à comunidade.

Para a implantação de um serviço de informação utilitária, é necessário o

planejamento e a identificação das necessidades informacionais dos usuários,

para saber que tipo de informação a comunidade precisa, sendo características

deste serviço à variedade de assuntos e temas abrangidos e a efemeridade das

informações, por tanto é necessário atualização constante nas informações

fornecidas.

Suaiden (1995, p.92), concorda com a importância do diagnostico para

identificar as necessidades da comunidade: "Cabe perguntar assim mesmo que tipo

de informação necessita a comunidade, pois isto é de grande importância e só se

conhece as necessidades de informação da comunidade através de um diagnóstico".
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A autora Targino (1991, p.158) fala que um centro de informação utilitária

deve ser:

Um espaço aberto a todos para a busca da informação de que
necessitam, selecionadas, organizada, em linguagem acessível e,
necessariamente, atualizada. São dados objetivos, precisos, exatos,
relativos a direitos e deveres do cidadão, habitação, emprego,
educação, cursos, concursos, transportes públicos, problemas do
consumidor, opção de lazer, saúde, impostos, finanças, alimentação
e quaisquer outros itens demandados pela população.

Segundo Campello (1998), o acervo básico de um serviço de informação

utilitária é composto geralmente por material de divulgação (folder, diretórios e

outros) de órgãos públicos, entidades fornecedoras de serviços públicos, ONG'S e

outras organizações.

A Informação utilitária é um dos meios de transformar a biblioteca em um local

freqüentado tanto por alfabetizados como analfabetos, já que se deve utilizar uma

linguagem acessível e necessariamente atualizada. Deve atender a demanda

informacional da população, fornecendo informações sobre variados assuntos como:

emprego, educação, transporte público, saúde, lazer. É o serviço que oferece aos

membros da comunidade, informações, orientações e assistência necessária para

solucionar problemas cotidianos, ajuda as pessoas a incorpora-se na dinâmica

social e fazer efetiva sua participação na vida da comunidade.

A informação utilitária se faz necessária para atingir a todos os membros da

comunidade, e, na medida em que a biblioteca aumenta o grau de interação com a

comunidade, quando passa a atender as demandas dos seus usuários, a biblioteca

se fortalece e se insere na memória coletiva da comunidade.
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4 A BIBLIOTECA COMUNITÁRIA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Como se falar em Sociedade da Informação no Brasil, se a informação não

estiver acessível a todos? A informação para muitos pode até estar acessível, mas

será que as pessoas sabem interpretar a informação e transformá-Ias em

conhecimento? Tomou-se o texto de Ataíde (1997, p.270) como resposta, mesmo

que parcial, do questionamento que sugere: "Somente os indivíduos bem

preparados, que sabem transformar dado e informações em conhecimento e com

formação ética, terão condições de enfrentar os desafios e ameaças e aproveitar as

oportunidades em benefício da sociedade".

Esse parece ser o entendimento do Sociólogo Sérgio Silveira (2003, p.21) ao

considerar que "a informação somente gera conhecimento se for adequadamente

trabalhada". Para ele é uma necessidade o indivíduo saber utilizar a tnforrnação,

tendo em vista que:

A revolução tecnológica em curso destinou à informação um lugar
estratégico. A sociedade é cada vez mais a sociedade da informação
e os agrupamentos sociais que não souberem manipular, reunir,
desagregar, processar e analisar informações ficarão distantes da
produção do conhecimento, estagnados ou vendo se agravar sua
condição de miséria.

Na sociedade atual se evidencia o despreparo de uma grande parte da

população para inserir-se nesse mundo competitivo. A sociedade menos favorecida,

como os moradores das periferias, geralmente não são usuários de biblioteca.

Talvez não por opção, mas por falta de bibliotecas nos bairros onde residem, já que

as bibliotecas públicas geralmente são instaladas nos centros urbanos, sendo difícil

o acesso por um grande número de pessoas que residem na periferia das grandes

cidades. Portanto, é urgente e bastante oportuno se repensar o acesso à informação

como um direito de todos e papel que a biblioteca exerce no cumprimento desse

direito, já que é o local específico de armazenagem e disseminação de informação.
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A biblioteca funcionando como instrumento de ação educacional e cultural,

abre potencialidades e contribui na formação do ser humano. Nesta perspectiva, a

instituição dispõe dos meios eficazes - a informação - para tornar as pessoas mais

conscientes, capazes de lutar por seus direitos, reconhecendo seus deveres,

exercendo, assim, sua condição de cidadão. Como se dá o acesso ao conhecimento

na Sociedade a Informação? Será que todos têm acesso à informação de forma

igualitária? Onde o cidadão deve buscar o cumprimento desse direito que lhe é
assegurado?

Compreende-se que as respostas para essas indagações estão na Instituição

biblioteca que deve funcionar como um instrumento de democratização da

informação,

Permitir a todo o acesso à informação é crucial para o
desenvolvimento individual e coletivo do cidadão, e o caminho a ser
percorrido para capacitar o cidadão ao uso crítico da informação é
uma tarefa que as escolas, as universidades e todos os tipos de
bibliotecas, públicas, universitárias e outras, devem assumir.
Preparar os cidadãos para a sociedade da informação constitui tarefa
prioritária para o governo, as organizações e seus profissionais.
(TARAPAROFF; OLIVEIRA; SUAIDEN, 2002, não paginado).

Os autores comentam, ainda, que a importância da biblioteca para a inserção

de todos na sociedade da informação s6 será possível se:

Os responsáveis pela sociedade da informação [... implantarem]
bibliotecas escolares e públicas, com fortes vínculos comunitártos
possibilitando que a tradição da informação oral e utilitária possa se
transformar, em curto espaço de tempo, em programas de criação e
utilização da informação bibliográfica. Os países desenvolvidos já
comprovaram que na medida em que existe o hábito de utilização da
informação bibliográfica é muito mais fácil desenvolver habilidades
para a alfabetização em informação. (TARAPAROFF; OLIVEIRA;
SUAIDEN, 2002, não paginado).

Na sociedade da informação, os indivíduos precisam estar em constante

processo de aprendizado, ou seja, o aprendizado precisa estar inserido no dia-a-dia
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das pessoas e por toda a sua vida, como explicam as autoras Carvalho e Pontes

(2003, p.341):

A nossa sociedade apresenta-se cada vez mais grafocêntrica
impondo uma configuração, onde o uso social da leitura e da escrita,
faz-se presente no cotidiano das pessoas. Daí, porque, a formação
do leitor mais complexo e crítico deverá contribuir para fornecer
bases para a aprendizagem ao longo de toda a vida, não s6 dentro
da escola ou no trabalho, mas independente deles.

Esse aprendizado contínuo que excede os limites da educação formal está

relacionado, também, ao uso da tecnologia da informação e ao seu conteúdo. Sendo

assim, as bibliotecas têm a missão de proporcionar o contato dos indivíduos com

essas tecnologias, em especial, com a internet, ensinando-os a utilizá-Ios de forma a

trazerem benefícios para suas vidas.

4.1 A ação biblioteconômica na inserção das comunidades na Sociedade da
informação.

Ao abordar-se a importância da ação biblioteconômica na inserção das

comunidades na sociedade da informação, destaca-se a necessidade de se

trabalhar com o objetivo de prover a democratização da informação, bem como das

tecnologias da informação, para todas as comunidades, implicando não s6 na

disponibilidade de aparelhos tecnológicos, mas, ensinando as pessoas a utilizarem à

informação.

Silva e Lima (2004, não paginado) consideram que:

[...] falar de inclusão digital requer falar de acesso a informação na
internet e fatalmente de intermediação. É necessário que os que
estão em situação de exclusão digital recebam orientações objetivas,
não s6 quanto ao manuseio da máquina, mas, também, de onde
buscar informação para melhoria da qualidade de vida.
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Nesse cenário, o profissional da informação assume um novo papel, o de

"animador da inteligência coletiva", como entendido por os autores Tarapanoff,

Oliveira e Suaiden (2002, não paginado):

o profissional da informação, para desempenhar seu papel de
animador da inteligência coletiva, deve ser um mediador da
informação. O que constatamos na atualidade, é que a inclusão
digital está presente na agenda do governo, da iniciativa privada e da
sociedade civil. Ela não pode ser reduzida a disponibilização de
equipamentos e conteúdos. É necessário que o profissional da
informação atue como um mediador entre o mundo digital e a
capacidade real de entendimento do receptor da informação,
garantindo a efetiva comunicação e a satisfação da necessidade
informacional do usuário dessa tecnologia.

Em todas as atividades realizadas o ser humano necessita de informação,

mas a otimização de seu uso deverá:

[...] cobrir alguns passos prévios; a informação deve existir,
devemos conhecer sua existência, ela deve estar disponível.
Cobertas essas condições, ainda podemos nos deparar com duas
situações: a necessidade de obter a informação em questão ou, a
indiferença diante da informação que temos. (CAMPOS 1992, p.10)

Campos também argumenta que o uso da intormação é afetado pelo tipo de

comunidade que potencialmente é a receptora dessa informação, já que existem

comunidades que são providas de educação e têm consciência da necessidade de

informação para os projetos que enfrentam sejam eles cotidianos ou acadêmicos, e

por outro lado, existe um grande número de pessoas que fazem uso limitado e

inconsciente da informação.

Nesse sentido, as autoras Blattman e Viapiana, (2005, não paginado)

discorrem sobre a importância da atuação da biblioteca e do bibliotecário como

elementos de transformação social:

O mundo globalizado, dominado pelo uso intensivo das novas
tecnologias da informação e da comunicação e pelas mudanças na
economia (trans-nacional) exige a atualização contínua na busca de
soluções locais para as necessidades da população. Neste tempo,
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espaçoe culturadefinidosas pessoasprecisamsaber:onde localizar
informaçõese principalmentecomo saber usar as diversasfontes de
informações. Cabe ao bibliotecário exercer esta atividade, pois é
qualificado para administrar a informação, disponibilizando-a de
acordo com a demanda,e atravésde projetosque motivema leitura
poderáestar incentivandoas pessoasa buscaremcom maisafinco a
satisfaçãodestasnecessidadesinformacionais.

Sobre o papel do bibliotecário na democratização da informação, Cysne

(1993, p.23) avalia que "o bibliotecário precisa trabalhar de modo a possibilitar o

acesso mais eficiente da população aos canais informacionais, buscando popularizar

os serviços de informação e documentação", a mesma autora reflete essas questões

ao afirmar:

São poucosos trabalhosexistentesna área que procuramdiscutir a
prática profissional no seu relacionamentocom a realidade social,
política e econômica, como ação que pretenda democratizar a
sociedadepelavia da socializaçãoda informação.(p.21)

Targino (2006), ao analisar as desigualdades na Sociedade da Informação,

comenta que uma minoria de privilegiados usufrui as benesses tecnológicas

informacionais e a grande maioria está excluída desse mundo de possibilidades, e

expõe: "assim, quem tem compromissos éticos, morais e sociais com uma sociedade

mais justa, sentem-se desconfortável" (p.41).

Ainda sobre o assunto, Almeida Júnior ao discorrer sobre o impacto das

novas tecnologias na sociedade, expõe que a preocupação da área biblioteconômica

não está relacionada com o desenvolvimento da tecnologia em si, mas com sua

utilização, e principalmente, para que grupo social está ela dirigida. Nesse sentido a

preocupação da área bibliotecômica deve ser a de preparar a sociedade para

vivenciar a era da informação, sendo pessoas participativas, em busca do

aprendizado.

É nessa luta que se menciona a importância do profissional bibliotecário para

a sociedade, como profissionais comprometidos que buscam levar informações a

quem dela necessita, despertando, também, essa necessidade de informação nos
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que ainda não perceberam a importância da leitura, da informação e do

conhecimento para o crescimento humano.

Carvalho e Pontes (2003. p.343) discorrendo sobre a importância de práticas

leitoras para a formação de cidadãos conscientes sugerem que "É investindo na

liberação do sujeito/leitor, proporcionando oportunidade de dar-lhe voz e vez como

receptor que estaremos formando verdadeiros cidadãos, capazes de transformar a

sociedade em que vivemos".
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5 METODOLOGIA

o processo metodológico utilizado para se alcançar o objetivo proposto neste

estudo incluiu a pesquisa exploratória de abordagem qualitativa desenvolvida em

duas etapas: a revisão de literatura para uma construção teórica de base da

investigação e uma pesquisa de campo de natureza participante, tendo em vista que

a aluna-pesquisadora faz parte do contexto investigado como voluntária e usuário da

biblioteca comunitária selecionada para pesquisa.

Na estruturação dessa seção com esta introdução, descreve-se em seguida o

contexto do local estudado, após o que se aborda o método utilizado e os

instrumentos de coleta de dados.

5.1 Caracterização da Insti~uição

o bairro Conjunto Ceará, local onde a biblioteca comunitária estudada está

inserida, foi construído na década de 1970, quando o Governo Federal programou

uma política habitacional através dos recursos do Banco Nacional de Habilitação-

BNH. Esse foi um período difícil para o povo cearense, já que mais uma seca

castigava o Ceará e o êxodo rural foi notável na cidade de Fortaleza.

Com o término da seca, diante do inchaço populacional de Fortaleza e a

crescente formação de favelas, o Governo elaborou um projeto de construção de

casas populares próximo ao rio Siqueira e à linha Férrea. Em 1976, iniciou-se a

construção de 966 unidades habitacionais com o objetivo de construir um grande

conjunto habitacional e deslocar as famílias carentes das áreas ocupadas,

minimizando o déficit habitacional da capital.

Esse era o inicio de uma nova vida para a maioria dos moradores que eram

pessoas de classe média baixa, formada principalmente por casais jovens com
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esperança de dias melhores. O Conjunto Ceará para esses representava uma nova

cidade dentro da metrópole. (PRODECON, 1999)

O Conjunto Ceará é um dos maiores bairros de Fortaleza, segundo o Censo

de IBGE de 2000 o bairro tem 41.854 mil habitantes, sendo considerado o maior

conjunto habitacional da América Latina. O bairro conta com vários centros

comerciais, como: bancos, agência de correio, supermercados, escola, clínicas, etc.,

pelos seus indicadores sócios econômicos, o bairro desponta como um atrativo pólo

de desenvolvimento da região Sudoeste de Fortaleza. (PRODECON, 1999)

Com relação à educação, o Departamento de Ciências da Informação da

Universidade Federal do Ceará, desde 2001 desenvolve atividade de extensão e

pesquisa no bairro. Através desses projetos alguns problemas sérios foram

identificados:

a) escolas que não cumprem a missão pedagógica que Ihes é devida;

b) a leitura não é prioridade das escolas; e

c) não existem profissionais qualificados atuando nas bibliotecas escolares.

Diante desta realidade, estudantes do Curso de Biblioteconomia, bem como,

os estudantes do curso de especialização 'Leitura e Formação do Leitor' do

Departamento de Ciências da Informação da UFC e professores responsáveis pelo

projeto supracitado, contando ainda com o apoio da comunidade local, elaboraram

um projeto para a implantação de uma biblioteca comunitária no bairro.

Desde o princípio, o objetivo proposto era fazer com que a biblioteca atuasse

como força-motriz no desenvolvimento sócio-educativo do bairro, através da

disponibilização e· dinamização de um acervo que atendesse às necessidades

informacionais dos moradores do bairro. Entendia-se que esta seria uma ação

concreta da biblioteca para melhorar a qualidade de vida da população local, ao lado
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de outras ações que motivassem os moradores do Conjunto Ceará para gosto da

leitura.

Na fase de implantação da biblioteca foi de fundamental importância à

contribuição de um grupo de jovens da comunidade chamado GAlA, que

trabalharam em conjunto com os bolsistas e alunos do Departamento de Ciências da

Informação sob a coordenação da professora responsável pelo Projeto de Extensão

Práticas Leitoras nas Escolas Públicas do Conjunto Ceará.

5.2 Caracterização do Estudo

o recurso metodológico usado para o estudo da biblioteca comunitária do

Conjunto Ceará pautou-se na abordagem do método dialético ao se buscar os

determinantes do problema, segundo Gil (1999, p.32) esse método:

[...] fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante
da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser
entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas
influencias políticas, econômicas, culturais etc.

Considerando o caráter iniciante desta pesquisa, denomina-se como

exploratória por ter "[...] como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar

conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores" (GIL 1999, p.43).

A pesquisa empírica foi realizada em dois momentos fundamentais: no

primeiro momento (meses de Junho e Julho de 2006) antes da biblioteca

comunitária do bairro Conjunto Ceará está em funcionamento, foi realizado um

estudo de comunidade em equipamentos públicos do bairro (Centro de Cidadania,

Centro Cultural Patativa do Assaré, Associação de moradores do bairro Conjunto

Ceará e em torno do terminal de ônibus do Conjunto Ceará), o objetivo desse estudo

foi identificar as necessidades informacionais bem como o modo como às pessoas

do bairro adquirem informação quando precisam, ou seja, qual o veículo de
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informação mais utilizado, a pesquisa também teve como objetivo identificar as

preferências de leitura e saber se a comunidade do Conjunto Ceará eram usuários

de biblioteca.

o segundo momento da pesquisa aconteceu no segundo semestre de 2007,

com a biblioteca já em funcionamento. Foram realizadas visitas periódicas a

biblioteca a fim de identificar como a biblioteca vem sendo usada pelos usuários,

quais os serviços que está oferecendo, fazendo assim uma comparação com as

necessidades identificadas no estudo de comunidade, procurando saber até que

ponto a biblioteca estar contribuindo para suprir as necessidades informacionais

dessa comunidade. Nessa etapa da pesquisa os instrumentos de coleta de dados

utilizados foram à observação participante e conversas informais

5.3 Instrumento de Coleta de Dados

No estudo da comunidade foram entrevistadas 68 pessoas. A entrevista foi

escolhida como instrumento de coleta de dados por ser considerada:

[...] bastante adequada para a obtenção de informações acerca do
que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam,
pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem corno acerca das suas
explicações ou razões a respeito das coisas precedentes (SELLTIZ
et aI,. 1967p.273apud GIL, 1999p.117)

As entrevistas podem ser classificadas em informais, focalizadas, por pautas

e estruturadas. Na presente pesquisa, escolheu-se a entrevista estruturada que

segundo Gil (1999 p.121): "desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas,

cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados". No

segundo momento da pesquisa foi utilizado na coleta dados a observação

participante e conversas informais. A observação participante é d~nida por Gil

(1999. p.113) como: "a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um

grupo a partir do interior dele mesmo".
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6 RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS

6.1 Estudo da Comunidade

As quatro primeiras perguntas desta pesquisa se referiram aos dados

pessoais dos entrevistados: sexo (ver gráfico 1), faixa etáría, escolaridade e por fim

ocupação por que se queria caracterizar o perfil da amostra estudada. Do universo

pesquisado constatou-se que 63% eram pessoas do sexo feminino e 37% do sexo

masculino.
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Gráfico 1 - Sexo dos Respondentes
Fonte: pesquisa própria

Com relação à faixa etária (ver gráfico 2), os entrevistados foram pessoas

diversificadas, compreendendo o público juvenil, adulto e terceira idade. O maior

número de entrevistados, equivalente a 28% eram pessoas com idade entre 18 a 25

anos, e 18% 51 a 65 anos.
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Gráfico 2 - Faixa Etária
Fonte: pesquisa própria
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No referente à escolaridade (ver gráfico 3) constatou-se que 41% dos

entrevistados concluíram o ensino médio, mas 15% não concluíram o ensino

fundamental, o que demonstra um fato preocupante, já que se vive em uma

sociedade em que cada vez mais se exige qualificações. Pensar como conseguir se

inserir nessa sociedade sem ao menos ter concluído o ensino fundamental parece

ser uma tarefa quase impossível. Por outra lado, analisa-se o papel e importância da

biblioteca comunitária na transformação dessa realidade do bairro Conjunto Ceará.

45% 1...,..-4--1
40%

35%

30%

25%

20%

150/0

10%

50/0

0%

B E. Médio
Completo

li! E. Médio
Incompleto

O E. Fundamental
Incompleto

O E. Fundamental
Completo

liiIE. Supenor
Completo

E3 E. Supenor
Incompleto

Gráfico 3 - Escolaridade
Fonte: pesquisa própria

No que se refere à ocupação, foram entrevistados estudantes, donas de casa,

trabalhadores formais e informais, pessoas em situação de desemprego, funcionário

público e aposentado, sendo que os estudantes representaram 24%, os

trabalhadores formais 22%, trabalhadores informais 19%, pessoas em situação de

desemprego 16%, dona de casa 9%, funcionário público 9% e aposentado 1%.
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Gráfico 4 - Ocupação
Fonte: pesquisa própria
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Com base no perfil identificado, coube à pesquisa adentrar nas questões de

centrais do estudo. Dentre o total de entrevistados constatou-se que 75% afirmaram

gostar de ler, contra 25% que afirmaram não ser interessante à atividade da leitura.

a) Questão 5 - Você gosta de ler?
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Gráfico 5 - Gosto pela leitura
Fonte: pesquisa própria

b) Questão 6 - Porque você costuma ler?

1

6Sim

lli Não

Constatou-se nesta questão que 56% dos entrevistados afirmam usar a leitura

como algo prazeroso, 18% lêem por obrigação, 12% para aperfeiçoar seus

conhecimentos profissionais, 7% afirmam que não lêem por que não sentem

interesse pela leitura, 3% lêem para passar o tempo, 3% para aprimorar os

conhecimentos e 1% por curiosidade.
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Gráfico 6 - Motivações para a leitura
Fonte: pesquisa própria
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c} Questão 7 Qual o gênero ou leitura preferida?

Constatou-se que 44% preferem leituras de jornais e revistas, 22% gostam de

literatura, sendo citados autores como Rachei de Queiros e Paulo Coelho, como

indispensáveis para a biblioteca, 18% gostam de livros religiosos, 7% livros técnicos,

6% preferem o gênero policial ou suspense e 3% ficção cienUfica.
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Gráfico 7 - Preferências leitoras
Fonte: pesquisa própria

d} Questão 8 - Quando precisa de informação você recorre a:

Constatou-se a predominância da transmissão de informação oral entre as

pessoas, já que 50% dos entrevistados afirmaram que quando necessitam de

informação recorrem aos amigos, 10% procuram pessoas da família, e 5% recorrem

aos vizinhos. Em relação a outras fontes de informação, 19% afirmaram procurar a

instituição biblioteca quando necessitam de informação, 6% utilizam à televisão, 9%

a internet e 1% recorrem ao jornal.
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Grãfico 8 - Formas de aquisição de informação
Fonte: pesquisa própria
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Fazendo uma relação com a questão número 7 em que 44% afirmaram ter

como preferência leitora o jornal e a revista, observa-se nesta questão, a falta de

acesso ao veículo jornal, já que somente 1% utiliza-se do jornal para a aquisição de

informações. Vale destacar também que somente 9% afirmaram utilizar a internet

como fonte de informação, o que comprova que a inclusão digital não atingiu ainda a

todas as comunidades.

e) Questão 9 - Você freqüenta alguma biblioteca?
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Gráfico 9 - Freqüência à biblioteca
Fonte: pesquisa própria

Verificou-se que 66% dos entrevistados não são usuários de bibliotecas e

34% freqüentam biblioteca, sendo que deste total 30% são estudantes que

afirmaram utilizar a biblioteca da escola.

f) O motivo pelo qual você visitou pela última vez a uma Biblioteca?
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Gráfico 10 - Última visita a uma biblioteca
Fonte: pesquisa própria
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Constatou-se nesta questão que 50% utilizaram pela última vez a biblioteca

para realizar pesquisar escolar, 19% foram a biblioteca conhecer coisas novas, 18%

afirmaram não conhecer a instituição biblioteca, 9% buscaram a biblioteca como

forma de lazer e 4% já trabalharam em biblioteca.

g) Que importância você atribui a Biblioteca na sua vida?
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Gráfico 11 - Importância atribuída à biblioteca
Fonte: pesquisa própria

Nesta questão foi constatado que mesmo as pessoas que não utilizam à
biblioteca e até as que não conhecem essa instituição consideram importante à

biblioteca para o crescimento humano, uma vez que 56% dos entrevistados

consideram a biblioteca muito importante para sua vida, 37% importante e somente

7% sem importância.

h) Você considera importante a implantação de uma biblioteca
comunitária no Conjunto Ceará?
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Gráfico 12 - Importância de uma biblioteca comunitária
no Conjunto Ceará
Fonte: pesquisa própria
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Constatou-se que 99% dos entrevistados consideram importante a

implantação de uma biblioteca no bairro conjunto ceará contra 1% que respondeu

não considerar importante. Observa-se que mesmo as pessoas que afirmaram não

sentir gosto pela leitura, reconhecem a importância da instituição biblioteca.

i) Quais os serviços que você gostaria que existissem na biblioteca?
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Gráfico 13 - Serviços que a biblioteca pode oferecer
Fonte: pesquisa própria

Constatou-se que 22% dos entrevistados gostariam de atividades de incentivo

a leitura na biblioteca, por afirmarem que existe um despreparo por parte da

comunidade em relação à leitura e que as pessoas não se sentem motivadas. Os

entrevistados que afirmaram ser importante a oferta de cursos pela biblioteca foram

27%, atividades culturais 15%, oficinas 7%, 15% gostariam que a biblioteca

disponibiliza-se internet aos usuários, 8% consideram importante a informação

utilitária e 6% a exibição de filmes. Ressaltando que para os entrevistados

responderem essa questão, foi necessário explicar sobre esses serviços que até

então muitos desconheciam que poderiam existir em uma biblioteca.

Com esta pesquisa foi identificado que embora a maioria dos entrevistados

(99%) afirmarem considerar importante uma biblioteca para o bairro Conjunto Ceará,

existe ainda um desconhecimento sobre o que é uma biblioteca, quais os serviços

que essa pode oferecer. O que observamos foi que os entrevistados vêem a

biblioteca como um local que tem como tarefa unicamente auxiliar os estudantes nas

pesquisas escolares.
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Observa-se que as donas de casa bem como as pessoas em situação de

desemprego, e pessoas que não prosseguiram com os estudos, sentem-se

excluídas e não se sentem à vontade a irem a uma biblioteca. O que comprova o

que foi dito pela autora Nice Figueiredo, quando fala que a grande massa dos

usuários em potencial das bibliotecas públicas se acha afastada dela, devido a

grande freqüência de crianças e jovens estudantes causando assim um retraimento

do público adulto.

Observou-se também que os entrevistados que afirmaram freqüentar

biblioteca, na grande maioria são estudantes de ensino Médio e fazem uso da

biblioteca da escola apenas para realizarem trabalhos escolares. Quando foi

mencionada a leitura de jornais como uma preferência leitora, observou-se que a

informação procurada neste veículo seria informação sobre emprego, o que nos

mostra que a biblioteca através da informação utilitária pode vir a atrair diversos

usuários.

Foi constatada ainda a carência informacional por parte da comunidade do

Conjunto Ceará em relação à aquisição de informações, já que a informação oral

continua sendo a mais utilizada entre os entrevistados. Sobre as preferências

leitoras, observa-se a importância da biblioteca possuir em seu acervo livros

didáticos já que a biblioteca será de grande importância para o publico estudantil

uma vez que conhecendo a realidade das bibliotecas escolares sabemos das

carências desta instituição e o gênero literatura também se torna indispensável para

a biblioteca, uma vez que foi mencionado como uma forma de lazer.

6.2 A Relação Biblioteca Comunitária do Bairro Conjunto Ceará e a

Comunidade

De posse de algumas informações sobre as necessidades informacionais,

identificadas entre moradores do bairro Conjunto Ceará, tais como, necessidade de

auxilio para pesquisas escolares, a importância da leitura de jornais para a

comunidade, e a preferência por livros de literatura, no segundo momento da
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pesquisa, realizamos visitas periódicas a biblioteca, tendo como objetivo investigar

se as necessidades informacionais anteriormente identificadas coincidem com as

dos usuários da biblioteca.

A biblioteca comunitária do Conjunto Ceará foi inaugurada no dia 18 de Abril

de 2007, atualmente dispõe de aproximadamente 2.000 livros cadastrados, existindo

um acervo voltado ao público estudantil, várias obras de literatura que estão entre os

mais procurados pelos usuários e um espaço para os livros infantis.

Fig.1 - Entrada da biblioteca

Em conversa realizada com um usuário da biblioteca, percebeu-se a

importância desta biblioteca para o auxilio nas atividades escolares:

Vou apresentar amanhã na feira de ciências da escola, um trabalho
sobre Literatura de Cordel, vim procurar livros sobre o assunto. No
momento a biblioteca do meu colégio encontra-se fechada, porque a
pessoa que trabalha na biblioteca fez uma operação e a biblioteca s6
abrirá ano que vem. Meus pais também têm cadastro aqui, conheci a
biblioteca através do Jomalzinho do bairro, eu tava tirando xérox e
ganhei um jomalzinho, levei pra casa, minha mãe leu e veio
conhecer a biblioteca. (morador do bairro Conjunto Ceará).

Em termos de aquisição do acervo, a biblioteca foi constituída unicamente de

doações (instituições públicas, privadas e sociedade civil). Até o momento, esta

biblioteca não possui verba própria, por isso torna-se difícil constituir um acervo de

acordo com as necessidades da comunidade.
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A biblioteca possui, atualmente, 110 usuários cadastrados, um número ainda

considerado pequeno em relação à população do bairro. Segundo depoimento de

um usuário dessa biblioteca, até o momento, não foi efetivamente feito uma

divulgação ampla e eficaz sobre a existência desse espaço de leitura e

conhecimento, assim expõe:

Falta divulgação da existência dessa biblioteca. Vocês poderiam
divulgar essa biblioteca nas escolas, porque muitos alunos não
sabem que o bairro tem uma biblioteca comunitária. Seria
interessante que vocês fizessem uns panfletos e entregasse nas
casas, conscientizassem também os comerciantes locais, já que a
biblioteca é pra uso coletivo, fazer parcerias, os comerciantes
também têm filhos e vai servir pra eles também, para gerações
posteriores, é um legado que deixa (morador do bairro Conjunto
Ceará).

Outro usuário também mencionou sobre a ausência de pessoas

freqüentadoras da biblioteca:

Acho essa biblioteca importante, mas às vezes eu venho aqui e não
tem usuários, fica só a atendente. Falta divulgação. Pensei em ser
voluntário da biblioteca, mas, não posso me comprometer porque
estou procurando emprego (morador do bairro Conjunto Ceará).

o que se observa é que os atuais usuários tomaram conhecimento da

biblioteca por realizar alguma atividade no Centro de Cidadania, equipamento

público municipal, lugar onde a biblioteca está localizada, e também através da

divulgação boca a boca. Outra forma de divulgação da biblioteca foi através do jornal

do bairro, porém, o jornal não chega a todas às residências.

Quanto ao público freqüentador da biblioteca, observam-se a predominância

do público estudantil, sendo os livros mais procurados aqueles indicados para o

vestibular, os de filosofia e literatura em geral.
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Em termos de recursos humanos, a biblioteca atualmente funciona com uma

bolsista de extensão, e alunos do estágio supervisionado, disciplina obrigatória do

curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará, além de voluntários da

própria comunidade. Porém ainda não foi possível estabelecer um horário que

mantenha a biblioteca aberta em tempo integral.

Vale ressaltar que a biblioteca vem desenvolvendo atividades específicas

voltadas à comunidade local. Exemplo disso foi o curso auxiliar de biblioteca,

realizado em dezembro de 2006, sendo direcionado a profissionais da área da

educação, jovens do grupo GAlA que se propuseram a trabalhar na biblioteca, bem

como a demais interessados pelo assunto. Já no ano de 2007 foram realizadas

oficinas de contação de história e sobre a origem do livro. São, portanto, atividades

que saem do cotidiano da biblioteca, conferindo um caráter social a este

equipamento.
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No entanto, percebe-se nessas atividades que o envolvimento da comunidade

ainda é restrito, no sentido de não existir uma participação ativa da comunidade nas

decisões da biblioteca, falta assim, um maior envolvimento por parte dos usuários

neste espaço. De acordo com a autora Elisa Machado: ao participar das decisões, a

comunidade passa a ter poder de atuação, se apropria do espaço e se organiza para

garantir a continuidade do projeto. (2004, p.4.)

A autora fala ainda, que, nesse tipo de iniciativa, ou seja, no espaço da

biblioteca comunitária, onde o envolvimento do poder público é frágil e a participação

da sociedade civil. não é permanente, somente uma comunidade organizada,

autônoma e responsável terá condição de garantir a continuidade desse tipo de

ação.

Em conversa com um- usuário da biblioteca comunitária do Conjunto Ceará,

percebeu-se esta preocupação quanto à continuidade do projeto:

Eu venho várias vezes à biblioteca, mas ela ta fechada, sempre
fechada. Como esse trabalho é voluntário as pessoas às vezes têm
outras coisas pra fazer e acaba não tendo um compromisso certo. O
que eu vejo aqui é que tem que ter alguém que abrace a causa,
porque fica aquela coisa, que não se sabe até quando vai. Fica tudo
muito ao acaso. Eu acho que a comunidade precisa se juntar para
que a biblioteca não acabe, mas vocês que são os profissionais que
trabalham com leitura, informação, devem estar à frente motivando a
comunidade. Se a biblioteca se desvincular da Universidade ela se
apaga. (morador do bairro Conjunto Ceará).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme identificado no estudo de usuários realizado na comunidade do

Conjunto Ceará, os moradores do bairro sentiam necessidade de uma biblioteca

comunitária, já que 56% dos entrevistados afirmaram achar muito importante uma

biblioteca no bairro, porém, como observado, existe um desconhecimento por parte

destas pessoas sobre o que é uma biblioteca, e os serviços que esta pode oferecer

a comunidade.

A partir de conversas com usuários da biblioteca, percebemos que a

população local procura meios de inserção na chamada Sociedade da Informação,

reconhecem a importância da leitura e da informação para o crescimento humano.

Conforme leitura sobre a realidade das bibliotecas comunitárias brasileiras,

vislumbra-se que as bibliotecas funcionam através de parcerias, entre a sociedade

civil, setor público e privado e são essas parcerias que possibilitam o funcionamento

das bibliotecas. Importante destacar o conceito de comunidade definido pela autora

Gohn, onde enfatiza que a comunidade convocada a participar e a interagir com os

poderes constituídos, é essa participação que dá forças as comunidades.

Observa-se que as pessoas que fazem uso da biblioteca comunitária, são

usuários que anteriormente freqüentaram outras bibliotecas, e sabem da importância

da leitura para suas vidas. Torna-se importante também atrair para a biblioteca

pessoas que afirmam não terem gosto pela leitura, e que desconhecem essa

instituição.

Também foi observado, que a comunidade sente-se preocupada com o

funcionamento da instituição, já que não sabem até quando esta se manterá aberta.

Propomos assim, que a biblioteca procure criar vínculos maiores com a comunidade,
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para que essa se sinta responsável pela manutenção e continuidade da biblioteca.

Concordamos assim, com a autora Gesteira quando fala:

A medida que a biblioteca aumenta o grau de interação com a
comunidade, estando direcionada para atender a demanda do seu
publico leitor, os seus usuários e até mesmo os usuários potenciais,
a BP se fortaleça e se insere na memória coletiva local. (2005, não
paginado).

Destacamos a importância de se desenvolver na biblioteca atividades que

atraiam aos diversos moradores do bairro Conjunto Ceará, torna-se importante

também à divulgação de forma precisa sobre seus serviços para que a biblioteca

não se torne algo isolado e esquecido.

Diante dessas observações, seguem algumas sugestões:

a) realizar parcerias, permitindo uma verba própria para a contratação de

profissionais (um bibliotecário e um auxiliar de biblioteca). De modo a

possibilitar um trabalho permanente na biblioteca;

b) integrar a biblioteca com demais projetos do bairro, (nas escolas, no Centro

de Cidadania, etc.);

c) formar uma associação da biblioteca, constituída por pessoas da própria

comunidade, que possam participar das decisões relacionadas ao

funcionamento da biblioteca;

d) disponibilizar o serviço de informação utilitária;

e) instalação de computadores para melhoria dos serviços;
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