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Resumo: Apresenta um relato de experiência sobre o projeto Bibliobreak UFRA 

desenvolvido na Biblioteca Universitária Lourenço José Tavares Vieira da Silva, da 

Universidade Federal Rural da Amazônia. O projeto é executado pela Divisão de 

Referência e Empréstimo da Biblioteca e visa apresentar diariamente uma 

programação pensada por bibliotecários, com exibição de vídeos, ministração de 

palestras e debates, sobre temáticas que envolvem o universo acadêmico, mas também 

a formação como cidadão. Os resultados do Bibliobreak UFRA são perceptíveis à 

comunidade acadêmica e tem contribuído para auxiliar a universidade em sua política 

de ensino e proporcionar acesso à informação que podem impactar na formação 

acadêmica, política e cultural dos sujeitos, gerando reflexão, a partir das temáticas que 

são abordadas na programação diária. 
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1 INTRODUÇÃO 

Política e Sociedade podem ser tratados como conceitos correlatos. Nessa 

direção, Silva (2018) destaca que as ações dos indivíduos na sociedade, aliado aos 

efeitos produzidos por elas, podem ser consideradas como constituintes da sociedade 

política. Para a autora “a política deve ser uma prática racionalmente orientada para a 

construção e manutenção do bem-comum” (SILVA, 2018, p.210).   

Nesse contexto, as Bibliotecas universitárias (BU’s), figuram como uma 

importante unidade na execução de políticas nas universidades, possuindo como 

missão principal o suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

nas instituições de ensino superior (CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 

Dissertando sobre BU’s, Santos (2012), entende que as atividades desenvolvidas 

nestas instituições devem contribuir para a vida social, cultural e acadêmica dos 

usuários. Nesse sentido, Souto (2016) acrescenta que as BU’s exercem um importante 

papel social, atuando ao lado de suas universidades, colaborando para o crescimento 

nacional e a formação dos indivíduos.  

 Desse modo, esse relato de experiência apresenta um projeto de inovação que 

atua nessa perspectiva. Trata-se do projeto Bibliobreak UFRA, executado pela Divisão 

de Referência e empréstimo da Biblioteca Universitária Lourenço José Tavares Vieira 

da Silva, subordinada à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).   

O Bibliobreak UFRA visa proporcionar acesso às informações que poderão 

refletir na formação acadêmica dos alunos de graduação como futuros profissionais e 

cidadãos. Isso porque ao atuar como mediador no acesso à informação, o bibliotecário 

contribui para a formação política dos sujeitos, o que acaba impactando na sociedade. 

Silva (2018, p. 209) destaca: “a construção e exercício da cidadania está intimamente 

relacionada à questão do acesso e uso da informação”. 

Assim o projeto contribui para que a biblioteca exerça seu papel social, mas 

também com a política de ensino da universidade, que tem como norte a formação de 
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profissionais para atender às demandas sociais e trazer melhorias à qualidade de vida 

das pessoas (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, 2014).  

 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

A Biblioteca Universitária Lourenço José Tavares Vieira da Silva funciona das 

08 h às 20 h, no campus sede da UFRA. A maioria de seu público é formada por 

estudantes de graduação, que costumam está presente na universidade o dia inteiro, 

já que alguns cursos funcionam em regime integral, com aulas pela manhã e tarde. 

Dados do software gerenciador da biblioteca demonstram (Gráfico1) que o 

horário de maior fluxo da biblioteca é entre 13 e 14 h. Contudo, observou-se que alguns 

usuários que frequentam a biblioteca nesse horário não estão em busca apenas de 

acesso a obras ou um local para estudar, mas a procuram para um momento de 

intervalo e também de descanso antes do próximo turno de aulas. 

 

Gráfico 1 – Representação do fluxo de usuários na Biblioteca, por horário no ano de 

2017. 

 

Fonte: Relatório do Software gerenciador da Biblioteca, 2017. 

 

Cumpre destacar que a universidade ainda não possui um espaço de 

convivência onde os alunos possam aguardar pelo próximo turno de aulas. Dessa 
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forma a biblioteca acaba muitas vezes exercendo esse papel acolhedor. No entanto, um 

fluxo mais intenso no horário do almoço, contribuía para que o ruído no salão de 

estudos em grupo aumentasse consideravelmente. Além disso, em alguns momentos, 

por estarem buscando por um momento de descanso, havia alunos que se sentavam 

ou se deitavam em locais inadequados, como o chão, o que acabava dificultando a 

circulação de outras pessoas pela biblioteca. 

Diante deste cenário, a Divisão de referência e empréstimo da Biblioteca 

Universitária Lourenço José Tavares Vieira da Silva, elaborou a proposta do 

Bibliobreak UFRA como uma alternativa para amenizar o problema. O projeto 

dependeria essencialmente da criatividade e trabalho do bibliotecário, já que dada a 

contingência de recursos para as universidades federais, seria necessário trabalhar 

apenas com os já existentes.  

O Bibliobreak UFRA consiste em uma programação na biblioteca de segunda a 

sexta-feira, entre 13h e 14h. O projeto utiliza o auditório da biblioteca com capacidade 

para cem lugares e apresenta uma programação que pode envolver a ministração de 

palestras, realização de debates e exibição de vídeos que tratem de temas sobre a vida 

acadêmica, mas também de outros temas que permeiam o universo político e social. O 

diferencial do Bibliobreak UFRA está no seu formato: é diário e acontece apenas no 

intervalo entre os dois turnos de aula. 

O conteúdo apresentado na programação do Bibliobreak UFRA contribui para 

a política de ensino da universidade, dada as temáticas que aborda. Estas, são 

selecionadas a partir de três fontes principais: projetos políticos pedagógicos dos 

cursos da universidade; sugestão dos usuários e sugestão dos bibliotecários. A partir 

dessas fontes, os bibliotecários do setor de referência se reúnem mensalmente para 

elaborar a programação do mês seguinte. Cada sessão diária possui um ou dois temas 

que geram a reflexão sobre a vida social e busca conscientizar o futuro profissional 

sobre as demandas da sociedade para a qual está sendo formado. 

O Bibliobreak UFRA foi planejado para ocorrer conforme as etapas descritas na 

Figura 1: 
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Figura 1 - Etapas principais de planejamento do Bibliobreak UFRA 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Atualmente o projeto encontra-se na etapa de execução, que é composta pelas 

atividades descritas do quadro 1: 

 

Quadro 1 - Atividades do Bibliobreak UFRA 

Periodicidade Atividades 

Mensal 

Elaboração da pauta com os temas que serão abordados, a partir 

dos projetos políticos pedagógicos dos cursos, sugestões dos 

usuários e bibliotecários. 

Organização da programação 

Pesquisa e seleção do material que será exibido 

Semanal 
Aplicação de formulário de avaliação aos usuários 

Consulta aos usuários sobre sugestão de temas 

Diária 

Elaboração das artes para divulgação da programação 

Divulgação da programação 

Recepção dos usuários para a realização da programação 

Fonte: A autora, 2018. 

 

No caso da programação de vídeos, estes são selecionados pelos bibliotecários 

de referência, que podem utilizar material do próprio acervo, emprestados por 

usuários ou disponíveis em locais como o Youtube. Nesse caso, os bibliotecários 

selecionam vídeos em canais de universidades, professores, profissionais liberais, 

organizações públicas e privadas, etc. 

Para serem incluído na programação do Bibliobreak UFRA, os vídeos ou 

atividades devem apresentar uma proposta dinâmica e linguagem mais informal, 

justamente para aliar o descanso e a informação, já que o evento ocorre logo após o 

almoço. Como é um momento de intervalo, o projeto exibe também filmes e séries.  

Redação do projeto

Apreciação 
pela equipe de 
Bibliotecários

Preparação da 
programação 
do primeiro 

mês 

Apresentação 
do projeto à 
comunidade 
acadêmica

Execução do 
projeto

Avaliação 
geral do 

projeto pelo 
público-alvo e 

equipe 
responsável
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A seleção do material que compõe a programação é baseada em alguns dos 

critérios descritos por Vergueiro (2010) para seleção de materiais de informação: 

autoridade, precisão, imparcialidade, atualidade, cobertura/tratamento, idioma e 

relevância/interesse. Neste último é observada a relevância para a vida acadêmica, 

social e/ou cultural do público alvo atendido pelo Bibliobreak UFRA. Além desses 

critérios é analisado também se o conteúdo do material não faz apologia a qualquer 

forma de violência, preconceitos, homofobia e racismo. 

A ideia do Bibliobreak UFRA é oferecer um momento de descontração e ao 

mesmo tempo garantir o acesso á informação de forma descomplicada, clara e 

descontraída. É um momento de pausa entre as aulas, ou o “intervalo na biblioteca”. 

Assim, enquanto os alunos descansam, obtêm informações que são fundamentais para 

a sua formação acadêmica e também como cidadão. 

A partir da execução do Bibliobreak UFRA tem sido possível notar os seguintes 

resultados: raramente observam-se casos de obstrução de corredores pelo ato dos 

alunos de se deitar ou se sentar nesses espaços; o ruído no salão de estudo em grupo 

provocado por usuários que estavam apenas conversando com os amigos, enquanto 

aguardavam o próximo turno de aulas, também foi reduzido.  

Utilizou-se o aplicativo de celular “Decibelímetro” para monitorar o nível de 

emissão de decibéis durante uma semana, após o primeiro mês de execução do projeto 

e percebeu-se que a média de emissão de decibéis por minuto, no horário de 13h às 

14h, reduziu em 23,3 %, da apresentada no início do projeto.  

Por meio da aplicação de questionários aos usuários constatou-se ainda que 

88,1% dos entrevistados avaliam o projeto como excelente. Além disso, os usuários 

consideram que o Bibliobreak UFRA contribui para a sua vida acadêmica (88,2%) e 

cultural (94,1%).  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os muitos papéis atribuídos a biblioteca universitária está o social. Uma 

das formas de desenvolvê-lo é proporcionando acesso à informação, o que contribui 

para o exercício da cidadania e a formação política e social dos universitários.  

O Bibliobreak UFRA tem trazido vantagens à biblioteca em análise, pois lhe 

permite direcionar esforços para desempenhar um projeto que contribua para o 

alcance social da biblioteca e para a política de ensino da universidade. 
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