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1. Apresentação
“Espaços de experiências literárias compartilhadas são espaços de 
liberdade além de ser um trabalho cultural, poético e educativo é 
também um trabalho político.”
- Bel Santos

Esse relatório apresenta os caminhos de constituição de um processo de articulação de rede entre trabalhadores de bibliotecas públicas 
sergipanas. O percurso aqui narrado foi orientado a partir do objetivo de trabalho, mas também pelos encontros, belezas e barreiras encontradas no 
caminho. O destino a que se propôs não se perdeu ao ‘olhar a paisagem’, mas, sim, adquiriu cor e matéria para a história construída – e que segue 
em construção! - durante a caminhada.

Neste percurso o encontro foi no campo da cultura, sob a ótica da biblioteca como irradiadora de cultura nas comunidades, e como equipamento 
público que se constrói na relação com as demandas de seu entorno. Essa foi a busca do Projeto Bibliotecas em Rede: oferecer subsídios e condições 
aos profissionais de 6 bibliotecas públicas de Sergipe para que repensassem sua prática e sua ação nos territórios.

O trabalho se deu na experiência de construção de uma gestão de política pública em rede, permitindo a comunicação e o debate horizontal 
entre as equipes, e destas com os diferentes âmbitos de gestão que envolvem a efetivação da política cultural no estado de Sergipe. 

A busca era pela produção de uma política viva que se impacta pela intervenção consciente e cuidadosa de seus envolvidos e que se desenha no 
processo contínuo da ação para reflexão - e vice-versa.
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2. O projeto Bibliotecas em Rede

É no contexto do advento das Tecnologias da Informação e 
Comunicação - TIC e da urgente necessidade de diálogo com as mesmas 
que o projeto Bibliotecas em Rede chega às bibliotecas de Sergipe. 
Impulsionadas por esta ação, realizada em parceria entre a Fundação 
Biblioteca Nacional - FBN e a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar, seis bibliotecas foram convidadas a repensar seu papel social e 
sua relação com a comunidade para uso de sua infraestrutura em prol 
das questões emergentes do contexto no qual estão inseridas. Para uma 
ação regionalizada e, portanto, que dialogue com as especificidades 
territoriais, se fez necessária a construção de espaços de troca e integração 
entre os profissionais e as equipes responsáveis pelas bibliotecas, além 
da articulação destas pessoas com as lideranças e as comunidades locais, 
na busca de superar as restrições de acesso a fontes informacionais e 
equipamentos culturais básicos a que boa parcela da população brasileira 
está sujeita (JANUZZI E LOUREIRO, 2003).

Nessa busca, a articulação de redes entre pessoas pode ser 
olhada como disparadora de processos de troca de conhecimentos 
e, principalmente, de produção conjunta de mundo, em que todos os 
envolvidos têm um papel singular e fundamental, e todos contribuem para 
a construção de um plano de trocas, tornando possível a democratização 
da informação e a produção de conhecimento.

O projeto Bibliotecas em Rede construiu suas ações na busca 
de promover e fomentar os debates e colaborar na circulação de 
informações e experiências entre profissionais de bibliotecas de uma 
região metropolitana. Esperava-se, com isto, ampliar a consistência e 

o embasamento das ações realizadas nestas bibliotecas em articulação 
com a comunidade do entorno.

Idealizado em parceria pela Fundação Biblioteca Nacional do 
Ministério da Cultura e a UFSCar, o projeto foi financiado por um recurso 
destinado à “modernização” das bibliotecas, indicando uma compreensão 
mais ampla do conceito por parte da FbN, incluindo, portanto, processos 
de formação dos profissionais como uma melhoria estrutural nos serviços. 

Para esse trabalho acontecer de maneira adequada à realidade 
local, o ponto de partida foi o mapeamento, no território nacional, de 
bibliotecas que já desenvolviam um trabalho consistente no que diz 
respeito à integração com a comunidade. Em seguida, identificou-se 
a Grande Aracaju-SE como um contexto propício à intervenção, já que 
possuía bibliotecas de diferentes perfis e também uma universidade 
federal passível de trabalhar em parceria com a UFSCar na realização do 
projeto. 

Foram, então, 
selecionadas 6 bibliotecas 
em 3 diferentes municípios 
de Sergipe: Barra dos 
Coqueiros, São Cristóvão e 
Aracaju. Após a apresentação 
do projeto para suas 
equipes (compostas 
por coordenadores, 
bibliotecários, técnicos, 
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estagiários e serviços gerais) iniciaram-se os encontros presenciais entre 
os profissionais para debate de suas práticas, formação e definição de 
novas ações para serem realizadas em seus contextos. No período entre os 
encontros presenciais, foram fomentadas conversas à distância, por meio 
das TIC, para manutenção da relação, reestabelecendo e reafirmando 
acordos, compartilhando práticas, notícias, interesses e curiosidades.

Coletivamente foram concebidos e realizados eventos abertos ao 
público,  potencializando a ação dos trabalhadores que, muitas vezes, 
encontravam-se afixados exclusivamente em suas rotinas internas. 
Os impactos foram diversos: além da agenda das bibliotecas que 
se beneficiaram com essas experimentações, as equipes buscaram 
contato com potenciais usuários nas ruas, praças e em outros espaços 
públicos: divulgaram seus acervos e atividades, realizaram pesquisas 
de opinião com os cidadãos, firmaram novas parcerias e, acima de 
tudo, se aproximaram de suas comunidades, física e simbolicamente. 
Além desse trabalho na direção dos usuários, houve também a 
necessidade de estabelecer uma agenda interna das equipes, na busca 
de melhorar a comunicação e aprimorar o trabalho, e também externa, 
junto à gestão, na busca de também aí construir agendas conjuntas 
e relações mais horizontais e cooperativas entre ambas as partes. 

Por fim, a Universidade Federal de Sergipe através do seu 
Departamento de Biblioteconomia, realizou no âmbito do projeto uma 
Capacitação no Uso Cultural das Redes Sociais em Bibliotecas e Centros 
de Informação e Documentação, oferecendo aulas sobre os seguintes 
temas: redes sociais meso, ação cultural e informação de cidadania, 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o fomento ao trabalho em 
rede, história e popularização das mídias sociais, mídias potencializadoras 
de redes sociais: dicas e truques para blogs, Twitter, Facebook e YouTube, 
o uso do Google+, LinkedIn, SlideShare e Foursquare como recurso 
cultural para bibliotecas, articulação de profissionais bibliotecários em 
redes sociais, letramento e competência informacional e o uso das redes 
sociais, atividades de leitura e escrita infanto-juvenil nas redes sociais e 
implantação e operação de campanhas culturais e marketing cultural em 
mídias sociais. 

2. O projeto Bibliotecas em Rede

Na ordem, fotos das 6 bibliotecas envolvidas no projeto: Biblioteca Infantil Estadual Aglaé Fontes de Alencar, Biblioteca Pública de Barra dos Coqueiros, 
Biblioteca Municipal Ivone de Menezes , Biblioteca Pública Livro Aberto, Biblioteca Municipal Clodomir Silva e Biblioteca Estadual Epifâneo Dorea
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3. Princípios norteadores da metodologia

O projeto Bibliotecas em Rede propôs e realizou uma série de 
ações entre bibliotecas públicas, universidades, Ministério da Cultura e 
Secretarias de Cultura municipais e do Estado de Sergipe com o objetivo 
de propor uma experiência de gestão de uma política pública em rede.

Essas ações estiveram ancoradas em métodos como cartografia, 
encontros teórico-práticos, registro e publicização dos encontros, 
conversas à distância e interface com a gestão, caracterizando, assim, a 
metodologia do projeto. Essa metodologia, por sua vez, foi elaborada a 
partir do encontro entre os princípios norteadores para um trabalho em 
rede dentro de uma política pública, advindos da equipe proponente do 
projeto pela UFSCar, e as características do contexto local e das relações 
entre as diferentes instituições envolvidas.

Princípio, por definição, é o que serve de base a alguma coisa; causa 
primeira, raiz, razão (HOUAISS, 2009). Um conjunto de princípios que 
norteiam o projeto servem como disparadores e também como balizas 
para o percurso metodológico, pois formam o prisma de leitura dos 
resultados gerados a partir das ações empreendidas. Deste modo, os 
princípios são o ponto de partida para uma proposta metodológica do 
projeto e também os guias que ajudam a redefinir constantemente os 
rumos do projeto.

No âmbito do Bibliotecas em Rede, tiveram-se os seguintes princípios 
como norteadores do projeto: 

- um projeto com fim público deve partir das especificidades do 
contexto no qual visa a transformação

Antes de implementar qualquer ação que se propusesse 
interventiva em um determinado contexto, o projeto 
deveria conhecer a realidade na qual estava se inserindo, 
compreendendo as características de funcionamento das 
bibliotecas e das secretarias, bem como os atores envolvidos 
nas mais diferentes instâncias e suas relações prévias.

- uma política pública é sustentada por todos os envolvidos.

Resgatando a concepção de política como relação entre 
as pessoas, e público como espaço no qual elas podem se 
expressar e compartilhar referências, valores e experiências 
e também estabelecer pactos comuns, entendemos que 
uma política pública é uma ação de um governo que 
necessariamente se sustenta nos sentidos dados a ela pelas 
pessoas que a compõem. Dessa forma, para entender como 
ela funciona, avaliar seus resultados e tomar decisões sobre 
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seus rumos, os seus atores precisam ter a oportunidade 
de compor a discussão com igual oportunidade de fala e 
representatividade, independente da sua posição dentro da 
política ou formação acadêmica.

Os princípios serviram para conceber, planejar e avaliar o rumo dos 
trabalhos desenvolvidos. Na realização, na proposição de ações junto 
as participantes, um conjunto de premissas organizaram o trabalho e 
determinaram a metodologia, pois delas deveria-se partir ou interagir na 
execução dos métodos. As premissas que se destacaram e que atuaram 
de maneira transversal no percurso do Bibliotecas em Rede foram:  

- a comunicação é o meio de sustentação das ações em rede 
e o cuidado com os processos de comunicação garante que a 
informação, as experiências, a cultura, os afetos e os valores 
de todos os envolvidos possam ser explicitados, se comporem 
e constituírem as relações que sustentam uma proposta de 
articulação de rede.

- horizontalidade nas discussões propostas pelo projeto, 
garantindo espaços com igual oportunidade de participação 
de todos, mesmo com os diferentes níveis hierárquicos entre 
pessoas e instituições presentes;

- os combinados serem estabelecidos e sustentados com o 
coletivo, sendo papel da mediação do projeto garantir isto 
em todos os momentos e espaços dedicados ao Bibliotecas 
em Rede como, por exemplo, reuniões e ambientes virtuais de 
conversação.

- realização de trabalhos colaborativos, concebidos e cumpridos 
dentro dos momentos dedicados ao Bibliotecas em Rede.

- constância nas relações estabelecidas entre as pessoas no 
âmbito do projeto por meio de encontros presenciais frequentes 
e também por meio de tecnologias.

- retroalimentação da rede pelos saberes e conhecimentos 
dos envolvidos na própria rede, com constante fomento 
ao compartilhamento e à formação horizontal entre os 
participantes.

Os princípios norteadores e as premissas estão presentes em toda 
a metodologia do projeto, no macro e no micro das relações, no nível 
teórico e prático, garantindo que aos trabalhadores seja oferecido tempo 
e espaço de qualidade para que possam se implicar na construção e 
compreensão do seu papel junto aos seus equipamentos, reconhecendo 
sua relação com o contexto regional-local mas também no mais amplo, 
político e cultural. Garantir a atenção e o cuidado para que essas 
relações se construam ou se re-configurem frente a um objetivo comum 
reconhecido e delineado coletivamente, nutrindo-se ao mesmo tempo 

3. Princípios norteadores da metodologia

dos saberes empíricos 
e da ampliação de 
repertório, foi uma 
das tarefas deste 
projeto. Acredita-se 
que a oferta desse 
formato de encontro, 
respeitoso e implicado, 
vivenciado pelos trabalhadores, 
os induz a construção de 
condições semelhantes nos 
ambientes das bibliotecas na 
relação com seus usuários.
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4. Metodologias empregadas

Metodologia, em sua etimologia, significa “dizer do caminho de 
busca por algo” (HOUAISS, 2013). A busca empreendida pelo projeto 
Bibliotecas em Rede foi a de ampliar a apropriação comunitária e o 
acesso à informação em bibliotecas da Grande Aracaju por meio da 
constituição de processos coletivos de conversação e experimentação 
entre profissionais atuantes nestas bibliotecas para troca, integração e 
diversificação de práticas.

A sistematização deste caminho neste documento tem por objetivo 
explicitar as escolhas que foram feitas para atingir esse objetivo, 
ponderando sobre os aspectos que determinaram essas escolhas e 
também sobre os seus efeitos. Espera-se, com isto, possibilitar que 
trabalhos que venham a ser realizados com objetivo semelhante em 
contextos diversos encontrem ressonância para suas experiências nessa 
sistematização e consigam refletir e ampliar as possibilidades de atuação.

a. Cartografia

O ponto de partida para o projeto foi conhecer as pessoas, os parceiros 
que mergulhariam conosco nessa aventura de constituir uma rede entre 
bibliotecas públicas na região da grande Aracaju-SE. E, considerando que 
rede se faz no encontro, como fazer ao mesmo tempo um mapeamento 
das pessoas, lugares, relações e também ir tecendo esta rede?

A cartografia, enquanto método, revelou muita potência para esse 
conhecer-tecer rede, pois trata-se de um modo de pesquisar e produzir 
conhecimento sobre um contexto que parte da implicação/mistura do 
pesquisador no próprio processo de pesquisa. Nas geociências, o desenho 

do cartógrafo desvela simultaneamente o território e a si mesmo, pois 
ao caminhar pelo relevo e ao olhar para o horizonte descobre formas e 
contornos pelos quais torna presente uma região (MORATO, 1999). Esse 
conceito tem sido utilizado nas pesquisas em psicologia e ciências sociais 
para designar um modo de conhecer instituições no qual o pesquisador 
faz um mergulho nessas organizações, mistura-se no seu cotidiano e cria 
vias de passagem. A sua presença intervém na rotina e os reflexos disto 
para a organização e para ele mesmo produz o conhecimento. É próprio 
da cartografia que este conhecimento, portanto, não seja “absorvido” 
de um contexto, mas produzido necessariamente a partir das relações 
estabelecidas na ação mesma de pesquisar.

Empreendemos, então, visitas presenciais às cidades e às bibliotecas 
públicas que estabeleceram parceria com o projeto.  Cada visita foi 
preparada com uma série de e-mails e telefonemas, com foco em garantir 
a disseminação das informações mais relevantes sobre o projeto para 
o máximo de interlocutores possíveis. Também buscou-se articular a 
presença do máximo de profissionais da biblioteca possível e um espaço 
de reunião no qual todos pudessem se ver e serem ouvidos.
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No geral, conseguimos apresentar o projeto para todos os 
profissionais das bibliotecas juntos no mesmo espaço, e, ao mesmo 
tempo em que contamos nossas expectativas em relação ao projeto, 
colhemos deles suas percepções sobre o seu trabalho, sobre a biblioteca 
e a comunidade do entorno. Juntos, fiamos em cada visita  as expectativas 
do projeto com as realidades apresentadas a nós e, ao mesmo tempo,  
obtivemos insumos das especificidades locais para constituir os próximos 
passos do Bibliotecas em Rede. Com estas conversas, demos início às 
parcerias para a realização do projeto, evidenciando em nossas posturas 
e falas os princípios e premissas que orientavam nossas ações a fim de 
estabelecer uma relação de confiança com todos. 

b. Encontros teórico-práticos

O segundo método empregado no projeto com o objetivo de estreitar 
os laços desta rede foi a realização de encontros teórico-práticos. A 
proposta destes encontros foi reunir todos os envolvidos no projeto em 
um local para trilhar juntos uma programação com dois focos: formação 
e trabalho colaborativo.

A construção desta programação começa na cartografia. Nas visitas 
nós descobrimos o que as pessoas fazem, o que elas gostam, sobre o 
que elas tem vontade de conversar, como elas estão acostumadas a 
se encontrar, que necessidades têm. Com base nas muitas percepções 
reveladas e discutidas no processo cartográfico e ancorados nos princípios 

norteadores, desenhamos uma pauta de encontro que proporcionasse às 
pessoas:

• ter momentos de conversação livre ou sobre temas específicos;

• assistir palestras ou participar de oficinas ministradas por 
convidados externos cujos temas partem de necessidades 
identificadas ou nomeadas no mapeamento;

• realizar uma formação horizontal dentro da própria rede por 
meio de compartilhamento de saberes dos seus atores;

• planejar, desenvolver e avaliar ações em conjunto.

Os encontros tiveram a duração de 16 a 20 horas, realizadas em 
dias seguidos, com caráter de imersão. Com esse tempo, apostamos 
que proporcionar às pessoas um tempo ausentes do seu cotidiano na 
biblioteca, do seu dia-a-dia, poderia intensificar o seu contato com novas 
pessoas e novas visões potencializando os efeitos desse encontro. Esse 
formato se constitui na busca de fortalecer os profissionais que, no 
retorno à sua rotina, encontram estranhamentos nem sempre positivos na 
relação com seu fazer diário já constituído, abrindo novas possibilidades 
de ação.

Apesar da variedade de momentos de uma programação de um 
encontro teórico-prático, a essência de todos eles é a conversação. 

4. Metodologias empregadas
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Ou seja, no geral, as atividades tinham uma proposta que davam um 
contorno para conversa, mas a sua realização dependia exclusivamente 
da disposição e engajamento dos participantes na discussão proposta. 
Para estes momentos foram experimentadas diferentes dinâmicas de 
conversa no que diz respeito a: quantidade de pessoas, composições de 
participantes (mesclando equipes, por área de atuação, por interesse, 
etc), tempo, conversas mais livres ou mais focadas etc.

E, como todo trabalho de rede, há delicadezas que precisam ser 
consideradas e cuidadas para que esta conversação caminhe para a 
aproximação das pessoas. Esses cuidados vão desde os diferentes níveis 
hierárquicos que ocupam na instituição, ou dentro da política pública 
em questão, passando pelo histórico prévio de relação que possuem e 
chegando até questões de formação acadêmica, gênero e outras  que em 
alguns grupos se acirram mais e em outros menos.

O recurso fundamental de cuidado destes momentos é a mediação. 
Os grupos contavam com a presença de um mediador da equipe do 
projeto com os seguintes focos:

• permitir que todos se sentissem confortáveis em relação a 
proposta da atividade;

• garantir o direito de fala a todos os integrantes do grupo;

• facilitar a escuta entre as pessoas;

• problematizar, questionar e provocar para dar dinâmica à 
discussão;

• favorecer a construção de caminhos comuns;

• lidar com emergência de conflitos e o encaminhamento 
construtivo destes;

• zelar pela história e os pactos firmados dentro do grupo;

• garantir o foco na tarefa proposta.

A programação de cada encontro possuía temas de discussão e 
formação específicos. No entanto, buscou-se trabalhar cada tema sob 
diferentes perspectivas na busca de alcançar os participantes mais afeitos 
ou sensíveis a esta ou aquela abordagem. A relação entre mediação de 
leitura e contação de história, por exemplo, foi abordada em uma oficina 
com uma convidada externa, mas foi também um saber compartilhado 
entre os profissionais da própria rede que realizavam esta prática nos 
seus cotidianos. Esse conteúdo também foi vivenciado pela experiência 
de um mediador que contou histórias significativas para as vivências do 
grupo ao longo do projeto.

Como elos, fios de amarração entre os encontros, foram organizados 
grupos de trabalho. A proposta para a formação dos grupos foi 
realizada já no primeiro encontro, a partir de demandas de intervenção 
identificadas pelos próprios participantes e buscava construir um espaço 
de experimentação de ações de intervenção coletivas e concretas. 
As pessoas se reuniram em torno da demanda de seu interesse e se 
responsabilizaram pelo planejamento, implementação, registro e 
compartilhamento das ações nos ambientes de conversação virtuais 
propostos e também nos próprios encontros.

c. Registro

 Como forma de cuidado com a relação que estava se estabelecendo, 
foram confeccionadas a cada etapa do projeto diferentes formas de 
registro das ações do projeto com dois objetivos principais:

• ofertar outras possibilidades de se contar a história de uma rede;

• resguardar as memórias comuns da rede.

4. Metodologias empregadas
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Ao longo do processo, foram experimentados os formatos  imagético 
(desenho e fotografia) e textual, com retornos e efeitos diferentes dentro 
do trabalho.

Os registros imagéticos foram realizados pela equipe do projeto 
dentro do 1º e 2º encontro. Nestes eventos estiveram presentes uma 
equipe de facilitadores gráficos1 responsáveis por produzir materiais como 
mapas, ícones para as atividades de conversação propostas e também 
de registrar em painéis com desenhos, em tempo real, as discussões do 
grupo.

Dessa forma, esse trabalho de facilitação gráfica tanto permitiu 
dar novos parâmetros estéticos para o registro de uma discussão, que 
vai para além da escrita de uma ata, ao mesmo tempo que permitiu um 
outro ponto de vista sobre a história, uma forma diferente que favorece 

1 A facilitação gráfica registra, durante os encontros, “ao vivo”, as atividades 
realizadas. Para esta síntese se vale da produção de painéis com textos e imagens dos 
pontos de destaque das atividades.

a reelaboração da experiência a partir de outros elementos que não 
somente o texto e a fala, mais usuais para o público do Bibliotecas em 
Rede.

Os efeitos disso foram percebidos nos próprios encontros, quando, 
ao verem o painel finalizado, as pessoas se detinham em sua apreensão. 
No encontro final, os painéis e materiais gráficos foram dispostos como 
uma linha do tempo e, retomando a história do grupo, favoreceram 
a avaliação do projeto. Outro efeito foi percebido nos eventos do 
Folcloripe2, promovidos pelos próprios participantes do Bibliotecas 
em Rede. Os materiais de divulgação e utilizados nos eventos foram 
debatidos com inspiração nessa estética trazida pelo projeto, sendo que 
alguns dos materiais produzidos pelo próprio projeto foram dispostos 
nas caminhadas dos diferentes Folcloripes.

Outra forma de registro por meio da imagem empregado foram as 
fotografias. Todos os momentos dos encontros foram fotografados por 
profissionais do projeto com foco em produzir registros que expressassem 
o clima entre as pessoas e sua disposição de estar ali. As fotos resultantes 
não  se  tratavam,  portanto,  de  meros 

2 O Folcloripe foi um evento idealizado e organizado pelos trabalhadores das 
bibliotecas e que tinha como objetivo a divulgação e a ampliação do acesso às bibliotecas 
por parte dos cidadãos da Grande Alagoas (mais informações nas Considerações Finais).

4. Metodologias empregadas

registros burocráticos dos acontecimentos, 
mas de uma composição-síntese dos fatos 
com a dinâmica estabelecida na rede. Estas 
fotos eram tratadas e postadas no canal 
de conversação criado via Facebook assim 
que os encontros se finalizavam, para que 
fossem acessadas ainda com o sentimento 
e memórias recentes do encontro.
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O registro, além de dar solidez ao percurso vivido e colaborar na 
constituição de processos conscientes e apropriados, tem o papel de 
dar continuidade e materialidade para a política pública, especialmente 
desenvolvida em rede. Como registrar o processo construído na relação 
entre as pessoas, mesclando saberes mais institucionais ou acadêmicos e 
os saberes do trabalho diário? Como possibilitar a apropriação do processo 
por mais atores? Em tempos de grande rotatividade de profissionais, 
a produção de documentos que registrem os percursos formativos é a 
chance de democratizar também o acesso à informação e de constituição 
da política. 

d. Conversas à distância

No período entre os encontros presenciais o projeto fomentou a 
criação e manutenção de um espaço de conversação à distância. O objetivo 
desta ação foi favorecer a continuidade das relações estabelecidas no 
presencial por meio da circulação dos registros produzidos nos encontros, 
debates sobre os acordos estabelecidos e compartilhamento das ações 
em andamento. O ambiente virtual escolhido para o Bibliotecas em Rede 
foi o recurso de grupo fechado no Facebook  por três motivos:

• em pesquisa realizada no primeiro encontro, os participantes 
revelaram ter adesão ao Facebook equivalente ao email;

• o Facebook era utilizado em dispositivos móveis pelos 
participantes e contava com recursos mais intuitivos para 
inserção e visualização de conteúdos multimídia;

• por ser uma rede social, o espaço virtual não depende do 
financiamento do projeto para sua manutenção. Isso significa 
que um grupo no Facebook poderia garantir sustentabilidade à 
rede mesmo com o fim do projeto.

Assim como os encontros presenciais, o ambiente virtual de 
conversação precisa de cuidados para que os diálogos estabelecidos 
ganhem contornos coerentes com os princípios e premissas do projeto. O 
trabalho que garante esses contornos é também a mediação que, no caso 
do Bibliotecas em Rede, foi desempenhada pela mesma equipe que fez a 
cartografia e atuou nos encontros presenciais. Dessa forma, a relação e 
a mediação estabelecidas no âmbito presencial ganharam continuidade 
para o ambiente virtual, se aprofundando e fortalecendo.

Os espaços virtuais contam com especificidades, pois a relação se dá 
de acordo com as possibilidades da tecnologia escolhida e também o grau 
de apropriação que os participantes possuem destas. Assim, além dos 
focos de mediação já citados para os encontros presenciais, o trabalho 
nos espaços virtuais buscou:

• estabelecer com o grupo os combinados sobre o funcionamento 
do ambiente;

• fomentar o compartilhamento de registros de ações por 
diferentes atores;

• fomentar o debate sobre os conteúdos compartilhados;

• garantir o acesso de todos às informações geradas pelo projeto.

Os tipos de uso e formas de organização dos conteúdos do grupo 
foram definidos no final do primeiro encontro presencial. Dessa forma, 
todos tiveram a oportunidade de entender qual o objetivo do grupo e 
criar juntos formas de organizar a grande quantidade de informação que 
por lá circularia.

4. Metodologias empregadas



14

Bibliotecas
em rede

Por conta dos diferentes focos dos grupos de trabalho criados no 
decorrer do projeto, e também a quantidade e fluxo da informação, foi 
discutido com os participantes a criação de diferentes grupos de e-mails 
ou mesmo outros grupos no Facebook com focos mais específicos. Por 
coerência com os princípios e premissas do projeto, a escolha foi de 
centralizar toda a comunicação em um único canal, o grupo do Bibliotecas 
em Rede no Facebook. 

Com esta escolha buscou-se garantir que as conversas perpassassem 
todos, evitando conversas paralelas. Este espaço único garantiu que todos 
tivessem acesso e oportunidade de participar dos diferentes assuntos 
debatidos e conteúdos compartilhados. Outro efeito importante desta 
escolha foi a confiança na transparência das informações do projeto, já 
que todo o histórico de conteúdos e acordos relacionados ao projeto 
estavam acessíveis a todos.

Vale ressaltar que esse era um grupo privado e poderiam ter acesso às 
informações debatidas nele somente as pessoas envolvidas diretamente 
no projeto, sejam participantes dos encontros presenciais ou equipes 
das bibliotecas envolvidas no projeto. Em um primeiro momento, a 
administração da entrada ou saída das pessoas do grupo ficou a cargo 
da coordenação do projeto pela UFSCar. Ao final, esta administração foi 
repassada para os participantes no final. 

Entre julho 2014 e agosto de 2015, estiveram inscritas 54 pessoas, 
entre equipe UFSCar, MINC (FBN e Regional Bahia/Sergipe), equipe das 
6 bibliotecas e equipes das secretarias de cultura. Dessas 44 realizaram 
algum tipo de interação, escrevendo ou respondendo posts. Foram 
publicados 306 conteúdos que tiveram 1090 respostas. Isso significa, 
uma média de 100 interações por mês.

Deste todo de conteúdos publicados, 68% tiveram como foco aspectos 

do projeto - desde organização dos eventos, até compartilhamento de 
documentos, fotos e conversas sobre as atividades realizadas.

Circularam pelo grupo, ainda, informações sobre atividades das 
bibliotecas que estavam fora do escopo do projeto e também outras 
oportunidades consideradas interessantes para os participantes no 
âmbito do trabalho na cultura.

Nenhuma mensagem do grupo pode ser categorizada como SPAM ou 
mensagem de relevância apenas pessoal, o que leva a compreensão de 
que o grupo, portanto, serviu como um espaço significativo de interação 
entre os encontros presenciais e de debate sobre o projeto, as bibliotecas 
e a política de cultura.

Categorização das postagens

Tipo Porcentagem

Conversa sobre aspectos do projeto 68%
Divulgação de oportunidades no campo da cultura 14%
Divulgação de atividades das próprias bibliotecas 18%

4. Metodologias empregadas
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Em relação à linguagem das publicações, 42% do material continham fotos/imagens que, 
no geral, registravam atividades que aconteceram no território e possibilitavam que todos 
acompanhassem o desenvolvimento de ações que diziam respeito ao contexto do projeto.  
Aleḿ disso, os textos escritos se destacam, pois foram o principal recurso de tomada de 
decisão e informes dentro do grupo.

A partir dessas informações, é possível perceber que o uso do grupo se deu dentro dos 
objetivos levantados pela coordenação do projeto, já que se provou efetivamente um espaço 
de compartilhar ideias, demandas e afetos. 

A imagem a direita é 
a representação gráfica do 
fluxo de conversas dentro 
do grupo do facebook. Cada 
ponto representa uma pessoa 
que interagiu (enviando ou 
respondendo mensagens) e 
cada linha uma interação entre 
pessoas. Os pontos vermelhos 
representam a equipe de 
coordenação do projeto 
(UFSCar) e os pontos verdes os 
demais participantes.

É possível perceber que os 
pontos de maior convergência 
de conversa, as pessoas que 
mais enviaram e responderam 
mensagens, foram profissionais 
das bibliotecas. Mais de 70% 
dos participantes tiveram 

4. Metodologias empregadas
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participação ativa, tendo aproximadamente 11% como foco agregador 
de conversas. Os mediadores tiveram, portanto, um papel ativo mas não 
centralizaram as discussões. Ou seja, a conversa teve múltiplos centros 
e os participantes se apropriaram do espaço como possibilidade de 
interação e articulação.

Todos esses dados mostram que um espaço virtual de interação, no 
contexto de um projeto maior que conte com encontros presenciais e 
ações em conjunto pode ser uma estratégia relevante, uma vez que cria 
um espaço de circulação de informações igualitárias e abertas à todos os 
participantes e possibilitam a comunicação mesmo com a distância física.

e. Interface com a gestão

Considerar que uma política pública é sustentada por todos os 
envolvidos nos orientou a pensar ações que constituíssem canais de 
comunicação entre as diferentes instâncias responsáveis pelas políticas 
de cultura realizadas nas bibliotecas envolvidas no projeto – dos 
âmbitos federal, estadual e municipal. Estes gestores participaram, 
principalmente, dos momentos de apresentação e debate dos trabalhos 
realizados nos encontros. Esta interface com a gestão desempenhou 
três papéis principais: garantiu a presença e participação plena dos 
profissionais das bibliotecas no projeto, promoveu alinhamentos entre 

as diferentes instâncias e garantiu encaminhamentos para as decisões 
tomadas pela rede.

 Por promover momentos de imersão, com encontro de cerca de 
20 horas de duração, somado a uma dedicação à articulação a distância, 
garantir a possibilidade de participação das pessoas não é um aspecto 
trivial. Destacar os profissionais das bibliotecas tem um impacto no 
funcionamento do serviço, principalmente naquelas com um número 
muito restrito de funcionários. Contar com a gestão para apoiar esta 
participação garantiu a dedicação destes profissionais de maneira plena 
nos momentos propostos. Esta dedicação aumenta as chances de um 
número maior de pessoas participar de todos os momentos formativos, 
de decisão e implementação de ações, ao mesmo tempo que também 
amplia as possibilidades de irradiação para o contexto de cada biblioteca.

 O segundo papel diz respeito ao alinhamento entre os diferentes 
níveis de operação da política. Dada a burocracia que envolve, muitas 
vezes, a administração pública (FLEURY, 2005), há uma tendência de 
que o caminho da informação sobre os rumos das políticas venha dos 
níveis hierárquicos superiores para os níveis hierárquicos inferiores. Isto 
impõe um desafio para a articulação de redes já que, muitas vezes, estes 
níveis inferiores encontram pouco diálogo com suas gestões e apenas 
cumprem a visão daqueles que estão em posições de tomada de decisão. 

4. Metodologias empregadas
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Neste sentido, convidar as gestões municipais para participar de todas as ações do projeto e as gestões estaduais e federal para os momentos de 
compartilhamento dos debates e trabalhos realizados pôde levar para estes gestores a visão dos trabalhadores e do cotidiano das bibliotecas e do 
projeto, ao mesmo tempo que oportunizou momentos inéditos para aquele contexto de debate e trocas entre todos estes atores.

 Estes momentos também foram cruciais para garantir a sustentabilidade das ações desenhadas pela rede para implementação nos seus locais. 
Ao confrontar e ressiginificar suas práticas, as mudanças em cada realidade apareciam de maneira quase natural. No entanto, estas mudanças tem 
implicações no funcionamento corrente dessas bibliotecas e das políticas de cultura, o que, sem o debate e o apoio das gestões, acaba por não encontrar 
meios de se viabilizar. Caso este fosse o cenário (de ausência de perspectiva de viabilizar mudanças), corria-se o risco dos participantes terem um 
baixo engajamento nos encontros e trabalhos em rede do projeto. Dessa forma, criar condições, como gestão do projeto, para que os profissionais das 
bibliotecas apresentassem as decisões tomadas para os seus gestores, provocar que estes apresentassem suas visões sobre trabalho e as possibilidades 

4. Metodologias empregadas

de realização ou não de algumas mudanças, 
trouxe para a rede a compreensão do contexto 
mais global na qual todos estão inseridos e 
também das suas possibilidades concretas de 
influência no âmbito das políticas de cultura.



18

Bibliotecas
em rede

5. Considerações finais

O projeto Bibliotecas em Rede produziu uma série de intervenções 
relevantes na realidade das bibliotecas e no contexto cultural de Sergipe. 
Essas intervenções se desenharam a partir da reflexão compartilhada sobre 
a prática, da ampliação de repertório promovida pelas formações e pelo 
desejo de transformação da realidade dos profissionais das bibliotecas. 

Este processo, no entanto, só se tornou possível à maneira como se 
desenvolveu graças não só ao recurso disponibilizado pela FBN, mas à 
sua clareza de objetivos oferecendo o respaldo necessário para que se 
desenvolvessem as ações locais definidas pelos participantes do projeto. 
Um trabalho com impactos importantes, mesmo que pouco mensuráveis, 
não teria condições de se efetivar sem essa base. Ainda no âmbito da 
gestão, a articulação política proporcionada pelo projeto e que possibilitou 
alguns momentos de contato e diálogo das equipes das bibliotecas com 
representantes das secretarias municipais e estadual, é o que pode dar 
sustentabilidade e continuidade às experimentações desenvolvidas. Nesse 
sentido, uma relação mais horizontal começou a ser desenhada e exige 
clareza e empenho para que essa política pública possa ser desenvolvida 
no contato permanente entre gestão e trabalhadores. 

No que diz respeito a metodologia, vale destacar a importância dos 
encontros presenciais que distanciam as equipes do seu cotidiano de 
trabalho permitindo um deslocamento frente às questões e dificuldades 
vividas diariamente. A vivência desses momentos, da horizontalidade 
nas relações e da fala aberta e colaborativa, chama para uma homologia 
neste processo, levando essa experiência, gratificante e consciente, para 
o ambiente de trabalho, seja na relação entre os próprios profissionais 
ou dos mesmos com seus usuários. Essa “distância” é que possibilita a 
ampliação do olhar e a replicação dessa experiência, ou de parte dela, no 
dia a dia das equipes. 

Os impactos efetivos desse trabalho na construção de uma relação 
com a comunidade são difíceis de se verificar, porque demandam clareza 
na visão do próprio papel social da biblioteca. Fica nítido porém que o  
envolvimento dos trabalhadores tem relação direta com o envolvimento 
e o interesse dos usuários. Nesse sentido, a invenção e a experimentação 
de novas ações, como a mediação de leitura por exemplo, estimulou os 
profissionais em seu cotidiano de trabalho, pois era uma vivência criativa 
e cheia de novidades o que era sentido pelos usuários que mudavam 
seu modo de ver o espaço, os livros, a leitura, etc. Uma mudança mais 
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contundente na visão e ocupação deste espaço e na relação 
com o livro e a leitura, por parte do público, depende da 
continuidade e do aprofundamento dessas experimentações. 

Duas das ações desenvolvidas pelos participantes do 
projeto merecem destaque pelo seu impacto e abrangência.

Em primeiro lugar o Folcloripe, um evento concebido 
e realizado pelos profissionais das 6 bibliotecas em 
colaboração com a gestão. O objetivo era promover junto à 
população um maior acesso às bibliotecas, divulgando seu 
papel e suas potências. Para isso foi desenhado um cortejo 
para cada um dos 3 municípios envolvidos com muitas 
manifestações culturais além de oficinas e atividades 
lúdicas com as crianças. As atividades sempre partiam ou 
se encerravam em uma biblioteca. Todos os profissionais se 
envolveram nas 3 ações, independente da sua biblioteca de 
origem, organizando, produzindo e avaliando sua realização. 
O evento teve grande visibilidade e se tornou uma ação 
permanente da cidade, reproduzida no ano seguinte 
novamente em comemoração do mês do folclore.

Em segundo lugar, tivemos os intercâmbios e mediações 
de leitura. Essas ações derivaram dos grupos de trabalho 
e foram se intensificando e complexificando no decorrer 
da formação. Originalmente o intercâmbio surgiu como 
uma possibilidade de troca entre os profissionais, fazendo 
visitas às bibliotecas envolvidas no projeto. O objetivo era 
conhecer o cotidiano e a organização das outras bibliotecas 
in loco, podendo observar e conversar sobre a dinâmica de 
cada uma delas. Muitos profissionais puderam conhecer os 
demais equipamentos e retornar ao seu cotidiano de trabalho 
com outra perspectiva aberta pelo intercâmbio, podendo 

olhar a dinâmica da sua equipe e equipamento de outra 
maneira. Numa segunda etapa, os intercâmbios tomaram 
uma dimensão mais propositiva. Motivadas pela oficina 
de mediação de leitura ministrada no segundo encontro 
do projeto, as profissionais começaram a pensar ações 
conjuntas de mediação de leitura que unissem o acervo de 
livros infantis das bibliotecas e também as mediadoras de 
leitura que se reuniriam para fazer a ação conjuntamente 
com os interessados em praças e nas bibliotecas. Também 
aqui o objetivo de divulgar as bibliotecas em seus entornos 
e oferecer programação nos espaços que destacassem o 
livro como protagonista.

As duas ações foram gestadas a partir, principalmente, 
da organização dos grupos de trabalho que davam a largada 
conjuntamente nos encontros presenciais do projeto e 
a continuidade nos espaços virtuais e outros encontros 
presenciais organizados pelos participantes. Os profissionais 
ficaram muito motivados com o protagonismo e o impacto 
dessas ações. Muitos dos princípios do projeto se verificavam 
na forma de se organizar dos participantes e de produzir 
o trabalho conjunto, tentando fazer uma comunicação 
horizontal, garantir uma reflexão sobre a prática, o registro 
e compartilhamento das atividades, entre outros.  

Esses momentos permitem uma materialização do 
processo de articulação de rede além de possibilitar que 
as ações se tornem sustentáveis já que construídas pelas 
próprias equipes em diálogo e relação para o trabalho. A 
rede deixa de pairar como uma ideia e se torna método de 
trabalho, forma de fazer política.


