
A crise das instituições e organizações 
levaram a juventude cansada de ouvir 
"não!" e "não pode!" a se virar e a se 
juntar em coletivos e coletivas culturais 
desenvolvendo eles mesmos suas 
atividades culturais.

A seguir o que está acontecendo!



Os sujeitos e coletivos não desejam manter sua posição de usuários dos
equipamentos, mas ir além, apropriando e transformando, a si e aos
lugares, a partir de uma perspectiva comum... que deixe transpirar, respirar,
que permita o encontro com o inesperado...."
Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira

"As instituições culturais formais estão instadas a responder aos desafios
colocados pela proatividade dos sujeitos e coletivos, aos seus desejos de
participação e experimentação, aos novos lugares de produção e
apropriação da cultural".
Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira



".....a biblioteca como dispositivo para afirmação de expressividades 
locais, articulação entre sujeitos e apropriação (cultural e simbólica) de 
espaços públicos".
Marcos Paulo de Passos

Uma biblioteca só se transforma em espaço para o protagonismo das 
classes populares, das classes trabalhadoras, quando cria ações que 
permitem a essas classes veicular sua voz, sua palavra. 
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior





Com a relação mais próxima dos coletivos com a biblioteca, o público jovem,
que por vezes tem uma relação apenas escolar com a biblioteca, retorna a ela
com "outros olhos".
Beth Pedrosa







Os coletivos mudam e de 
certa forma "energizam" os 
ambientes das bibliotecas, 
com novas linguagens e 
novas formas de fazer.
Beth Pedrosa





....a importância dos coletivos nessa articulação, ela é total, pois eles
vivem no território e conhecem tudo, e são a ponte de sentimento e de
pertencimento do público com o equipamento cultural.
Sandro



E. E. Ermano Marchetti: 
dando vida à biblioteca escolar, falando de  ética, futuro, 
respeito e arte.



Atuação em parceria: biblioteca comunitária e pública



Encontro dos “ibejis” na Biblioteca Municipal Marcos Rey





As bibliotecas tem muito mais do que um espaço físico de conhecimento e silêncio, tem um
momento de encontro, acho que para os coletivos e toda essa galera que se movimenta a
visão do que é uma biblioteca pública mudou, a gente conta com acervo, espaço, pesquisa,
local de estudo, de encontro, de articulação em um só lugar. Acho que é legal é saber que é
um espaço nosso, e não é um espaço único para uma coisa única, é ampliação de movimento
em um lugar.
Stephanie Catarino

Entrevista com a bibliotecária Tatiana da Biblioteca Temática de Cultura Negra



Mínimo Diário: oficinas de encadernação e outras histórias



PROGRAMA BIBLIOTECAS EM AÇÃO

Na Biblioteca Brito Broca estamos com 2 projetos:

- Ler é uma Viagem, que grafiteiros deste território farão as artes com esta
temática no muro da Biblioteca, versando também com a dinâmica cultural desta
região.

- Discotecagem e Literatura, com o propósito de aproximar cada vez mais essas
linguagens do Rap com Literatura, mostrando que ambas se complementam, se
não forem a mesma coisa. São rimas, poesias, enfim, aproximar por meio destes
coletivos a população do território, mostrando que há muito mais "vida" na
biblioteca.

Todas as unidades do Sistema Municipal de Bibliotecas, tem um 
orçamento deR$10.000,00 anuais para atividades artísticas e culturais.

Acho que esse é no momento, o grande desafio do bibliotecário. Entender que essas
linguagens também fazem parte do fazer biblioteconômico.
Sandro Luiz Coelho – Coordenador das bibliotecas da região norte e da Biblioteca Municipal
Brito Broca



pra mudar e tornar mais útil... já é bem
útil, penso eu, que são os horários de
funcionamento, por exemplo, a Prestes
Maia (em Santo Amaro) abre às 9h e
fecha as 18h é pouco! Sabe?

No sábado fecha as 16h, é triste.

..... até tem a Mário (no Centro) que fica
em um horário bacana, mas a Mário
atende quem? no centro da cidade... E
eu de verdade, só fui na Mário duas
vezes... numa roda sobre cultura negra
produzida pelo Afreaka e no Sarau do
Binho...

Intimida, não é do meu mundo.

Stephanie

Desafios



.... adaptar esse ambiente "viciado"
em formas mais silenciosas de ação
a novas formas, sons e ações que
os coletivos trazem; outra questão,
é a permanência, muitas vezes são
coletivos fomentados por VAI ou
outros fomentos que ao
perder/acabar o acesso a esses
recursos acabam se dispersando,
uma ação de muito sucesso pode
se perder ao não ter mais os
fomentos necessários.

Beth Pedrosa

Desafios



De alguma forma as bibliotecas, especialmente as periféricas, ao se abrir 
aos coletivos potencializam suas ações virando de alguma forma 
pequenos/médios centros culturais, transformando aqueles locais focados 
apenas na leitura/empréstimo/consulta em espaço de música, saraus, 
dança, grafite e outras linguagens.

Beth Pedrosa

Obrigado!
willoksp@gmail.comApresentação no Prezi: http://bit.ly/2dg8eUa


