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Introdução 

Os equipamentos culturais podem ser compreendidos como sendo os 

espaços destinados a práticas culturais como teatros, cinemas, bibliotecas, 

centros de cultura, filmotecas, museus, entre outros. Eles correspondem à 

globalidade dos ambientes nos quais circulam, são produzidas e consumidas 

as mais diversas e distintas manifestações de cultura e de arte. Para o trabalho 

em questão, interessam as ações culturais mediadas pela Biblioteca Pública 

Luiz de Bessa (BPELB) e pelo Programa Carro-Biblioteca da Escola de Ciência 

da Informação (ECI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Entre 

os principais objetivos desses espaços, figuram o estímulo ao hábito da leitura 

na comunidade, assim como o desenvolvimento e a preservação do acervo e 

da identidade cultural.  

O Carro-Biblioteca da ECI/UFMG e a Biblioteca Pública Luiz de Bessa 

são equipamentos culturais que correspondem ao “universo global por onde 

circulam, são produzidas e consumidas as obras de cultura e arte” (TEIXEIRA 

COELHO, 2004, p. 251). Esses espaços preservam e disseminam os registros 



do conhecimento e da cultura das comunidades que assistem. A partir disso, 

reconhece-se que o planejamento, a sistematização, a organização e a 

disponibilização dos acervos que compõem essas instituições representam a 

memória do patrimônio histórico e cultural das comunidades em que foram 

organizadas e desenvolvidas.  

Com efeito, é forçoso admitir que uma biblioteca pública tem como 

função “levar informação ao povo para que este possa participar da vida 

nacional com maior consciência de seus direitos” (ALMEIDA JÚNIOR, 1997, p. 

77). As bibliotecas são também ambientes de ensino-aprendizagem e 

enfrentam os mesmos desafios da educação tradicional. Isso exige uma 

política consistente que promova diferentes técnicas e instrumentos 

combinados como, por exemplo, o domínio da leitura e da escrita. As 

atividades de ação cultural são utilizadas de acordo com os interesses dos 

grupos e a disponibilidade de recursos de cada escola ou comunidade.  

No que se refere à ação cultural é preciso conhecer o seu processo, 

compreender seu significado e a importância que a mesma tem para uma 

determinada comunidade. O objetivo da ação cultural segundo Coelho Neto 

(2001, p. 65), “não é criar diretamente, mas criar as condições para que os 

outros o façam”. Nessa perspectiva, Teixeira Coelho (1997, p. 33) define ação 

cultural como “processo e criação ou organização das condições necessárias 

para que as pessoas e grupos inventem seus próprios fins do universo da 

cultura”. 

 



Desse modo, este trabalho visa relatar como tem sido realizada a 

promoção da leitura por meio dos equipamentos culturais em questão no 

âmbito de suas atividades nas comunidades por eles assistidas.     

A experiência da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa 

 A criação da BPELB, localizada em Belo Horizonte/Minas Gerais, data 

de 1954 e teve seu prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, sendo 

inaugurado em 1961, passando a integrar o conjunto arquitetônico importante 

para a cidade. Nesse aspecto, na sua evolução perante a cidade e a 

comunidade, a BPELB tornou-se um equipamento cultural dinâmico, vivo, cujo 

espaço recebe e agrega várias manifestações culturais. Atende a um público 

de cerca de 400 mil pessoas por ano e possui um acervo de mais de 400 mil 

itens, sendo referência para as mais 800 bibliotecas municipais do Estado de 

Minas Gerais. 

Desde a sua criação, a BPELB busca cumprir e desenvolver, por meio 

de suas ações, a sua função cultural, propiciando dessa forma a participação 

social e a promoção da leitura bem como o acesso à informação, com todo o 

comprometimento e recursos que lhe são destinados. Para atender a todas as 

demandas de uma biblioteca viva, dinâmica e inserida na política cultural do 

Estado, a BPELB conta com dois prédios, oferecendo diversos serviços e 

espaços, a saber: (a) o setor de Empréstimo Domiciliar, com grande acervo das 

mais diversas áreas do conhecimento, com ênfase para a leitura literária; (b) o 

setor de Referência e Estudos, que possui obras de referência, para consulta, 

abrigando grande parcela dos leitores da Biblioteca; (c) o setor de Periódicos, 

com a assinatura de inúmeros jornais e revistas nacionais e internacionais; (d) 

o setor Infantil e Juvenil, que tem seu acervo selecionado e dinamizado de 



forma particular para o público a que se destina; (e) o setor Braille, que é 

referência em acessibilidade, tendo um grande acervo e serviços 

especializados para as pessoas com deficiência visual; (f) as Coleções 

Especiais, que abarcam coleções particulares, de obras raras; (g) a Coleção 

Mineiriana, que guarda a produção bibliográfica de autores mineiros e sobre 

Minas Gerais, tornando-se referência para o país na preservação e 

disseminação da cultura mineira, entre outras; (h) a Hemeroteca Histórica. 

Todos os setores da Biblioteca possuem acervos informatizados, utilizando o 

software Pergamun, que pode ser consultado via internet1. Para além desses 

setores, existem outros espaços que auxiliam a denominar a Biblioteca como 

um verdadeiro centro cultural, tais como um Teatro que comporta 220 pessoas, 

um Teatro de Arena, com espaço amplo, ao ar livre, e duas Galerias de 

Exposição Artística.  

Para ampliar o acesso à comunidade servida, a BPELB conta com 

atividades de extensão bibliotecária, a saber, (a) o Carro-Biblioteca, que atende 

a seis bairros da região metropolitana de Belo Horizonte e além de levar 

informação e cultura, trabalha na articulação da comunidade para que 

demandem bibliotecas em seus bairros; (b) o serviço de Caixa-Estante, que 

hoje está disseminada em 15 instituições públicas e não governamentais e tem 

como objetivo criar demanda de leitura nas instituições atendidas, 

incentivando-as e apoiando-as na implantação de uma biblioteca própria. 

No sentido de incentivar a leitura, a BPELB desenvolve inúmeros 

projetos. Dentre eles pode-se destacar a Hora do Conto e da Leitura, os 

                                                           
1
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projetos Aula na Biblioteca e Em Destaque, o Ciclo de Palestras Encontros com 

a Leitura, a Hora do Conto e da Leitura Braille, Cine Braille e muitos outros. 

Neste ano de 2014 BPELB está completando 60 anos, comemorando 

com uma vasta programação durante todo o ano. Através de sua atuação 

consolidada e o reconhecimento da comunidade como uma instituição que 

promove o incentivo à leitura e o acesso à informação, além de contribuir para 

o fortalecimento da identidade cultural do Estado, a BPELB caracteriza-se por 

ser uma biblioteca pública atuante, dinâmica, contemporânea e preocupada 

com as mudanças sociais. A constatação desta atuação também veio em 2014, 

com a escolha da BPELB no Edital de Acessibilidade da Fundação Biblioteca 

Nacional, para que ela se transforme em referência no assunto para todo o 

país, juntamente com mais nove bibliotecas brasileiras.  

Em 1984, a Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento 

Literário (SUBSL) foi institucionalizada, passando a ser uma das unidades da 

Secretaria de Estado de Cultura. A partir daí, a SUBSL passou a coordenar as 

ações da BPELB e também o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas 

Municipais/SEBPM, com o intuito de interiorizar a ação bibliotecária no Estado. 

Hoje, 726 bibliotecas públicas municipais, em 780 municípios formam o 

SEBPM, que trabalha incansavelmente no propósito de ampliar e modernizar a 

rede de bibliotecas públicas, por meio do projeto “Construindo uma Minas 

Leitora”. O SEBPM trabalha com assessorias para as bibliotecas municipais, 

visitas técnicas e de fiscalização, promove cursos de capacitação e desenvolve 

as Exposições Literárias Itinerantes como uma ação de incentivo à leitura, para 

a capital e para os demais municípios.  



O Sistema tem como principal desafio atuar em um Estado de dimensões 

continentais, com diferenças cultuais e econômicas tão marcadas e grande 

número de municípios. A maioria dos municípios tem como principal dificuldade 

o pouco investimento em suas bibliotecas, desde a contratação de recursos 

humanos, passando pela compra de acervo e desenvolvimento de ações de 

mediação e incentivo à leitura.  

A experiência do Programa Carro-Biblioteca da Escola de Ciência da 

Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 

O Carro-Biblioteca visa proporcionar “à democratização da leitura e da 

informação” (DUMONT, 1995, p. 323), por meio de incentivos à leitura, 

“contribuindo com a formação de um leitor mais consciente” (RABELLO, 1995, 

p. 316). O Programa Carro-Biblioteca é o segundo mais antigo programa de 

extensão da UFMG, tendo iniciado suas atividades em 1973. O programa visa 

democratizar a informação e a leitura junto às comunidades socialmente 

vulneráveis da Grande Belo Horizonte, promover ações culturais e educativas, 

além de proporcionar o desdobramento de vários outros projetos acadêmicos, 

de pesquisa e de extensão na ECI, assim como oferecer bolsas de estágio 

(aperfeiçoamento) para os alunos. As comunidades atendidas recebem, 

semanalmente, por duas horas, a visita do Carro-Biblioteca.  

Além de difundir o hábito à leitura, na atualidade há, por meio do Carro-

Biblioteca, projetos em desenvolvimento, com recortes distintos, que 

privilegiam diferentes aspectos em relação à questão informacional. Assim, 

esses projetos desdobram-se em:  



 Projeto: Inclusão Digital; o Carro-Biblioteca da UFMG como 

Telecentro 

O projeto privilegia diferentes aspectos já levantados, teoricamente, em 

relação à questão informacional. De forma concreta, visa promover o 

acesso e a democratização da informação, via uso das tecnologias de 

informação, ligadas ao carro biblioteca do serviço de extensão da Escola 

de Ciência da Informação da UFMG; 

 Projeto: Boletim Bairro a Bairro 

O Boletim Bairro a Bairro caracteriza-se como um instrumento de 

comunicação e interação entre as comunidades que integram o 

Programa Carro-Biblioteca; 

  Projeto: Conto e Reconto 

A contação de histórias é apresentada no projeto no contexto da ação 

cultural, de modo a enfatizar seu papel como meio de incentivo à leitura 

e instrumento motivador à produção intelectual dos próprios leitores do 

Carro-Biblioteca;  

 Projeto: A Cidadania da Infância em Hipermídia e Educação para os 

Direitos da Criança 

Este projeto tem como proposta contribuir para o processo de formação 

de educadores e jovens na temática dos direitos da criança. A meta 

central do projeto é capacitar educadores e jovens que atuam nas cinco 

comunidades atendidas pelo programa Carro-Biblioteca e também o 

público dos centros culturais de Belo Horizonte, para que conheçam os 

direitos da criança e possam colaborar para a sua efetivação. 



     O Programa Carro-Biblioteca e suas ações/projetos vinculados são 

acompanhados pelos seus coordenadores, representados por professores 

pertencentes ao quadro da referida Escola. 

Considerações finais 

 Diante do explanado, entende-se que ambos os equipamentos culturais 

são importantes na construção de uma sociedade leitora e que a ampliação 

desses serviços também se constituem como importante ação para o combate 

ao atraso educacional que persiste em muitos países em desenvolvimento. 

 Espera-se que esses modelos aqui detalhados sirvam de estímulo ao 

desenvolvimento de projetos similares em outras localidades com finalidade de 

fortalecer a promoção da leitura bem como da identidade cultural de uma dada 

comunidade. 
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