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RESUMO 
 
Trata-se de um estudo preliminar de caráter exploratório que foi realizado na Biblioteca 
Central da UFS em 2012. Iniciou-se como um projeto piloto sobre preservação do acervo em 
2011. E seguiu como uma ação cultural através da disciplina Ação Cultural na Biblioteca. O 
objetivo da pesquisa foi verificar a atuação do projeto de ação cultural sobre as medidas de 
preservação do material bibliográfico da Biblioteca Central da UFS. A metodologia utilizada 
para coleta dos dados foi a entrevista com especialistas da biblioteca responsáveis pelo 
atendimento ao usuário, e a observação assistemática dos últimos seis meses.  Como resultado 
concluiu-se que apesar de ser uma ação cultural unilateral, onde o usuário participou de forma 
passiva, a campanha sobre a preservação do acervo da biblioteca apresentou características 
positivas, pois de fato, diminuiu a quantidade de livros para restauração. 
 
Palavras-Chave: preservação. ação cultural . acervo bibliográfico. 
 
ABSTRACT  
 
It is about a preliminary research that took place in UFS’s Central Library(BICEN) in 2012. It 
started like a pilot-project about the preservation of the library’s book collection in 2011. It 
followed as a cultural action through the “Cultural action in the Library” discipline. The 
research’s main objective was to check how the cultural action project acted over the 
measures of bibliographic material preservation in BICEN. The data was collected through 
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the interview of specialists in user service of the library, and through the unsystematic 
observation of the last six months. We concluded that despite being a one-sided cultural 
action, where the user participated in a passive way, the campaign about the preservation of 
the library’s data showed satisfactory results, because it decreased the quantity of books in 
need of restoration. 
 
Key-words: preservation. Cultural action. Bibliographic data. 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
 A questão da preservação dos manuscritos não é nova. Sabe-se que na antiguidade já 

havia o controle bibliográfico. Os manuscritos eram acomodados em vasos de cerâmica, 

estojos de couros, estojos de madeira e tubos de madeira. Já havia uma cultura voltada para a 

preservação do conhecimento. Poucos tinham acesso à informação, e não havia muitas copias 

dos escritos. Mesmo assim, muita informação se perdeu ao longo dos séculos, seja pela ação 

do homem, ou pelas circunstâncias da natureza como: enchentes, a humanidade perdeu parte 

da sua história. 

 O problema da má utilização do material bibliográfico atravessou os séculos. Em 

pleno século XXI, ainda estamos diante de uma sociedade que não aprendeu a conservar o 

conhecimento. Não se aprendeu a guardar para outrem informações que contribuem para a 

geração de conhecimento. Em alguns casos encontram-se livros totalmente deteriorados. 

Reporta-se ao período medieval onde os bárbaros invadiam as cidades e destruíam a produção 

cultural. Não parece muito diferente: o usuário entra na biblioteca, ansioso em encontrar o 

livro, encontra, e aí começa a barbárie. Folheia-o rapidamente, dobra, risca e no final arrasta 

alguns para sua caverna (residência). E, dias depois, o apresenta para o resgate. Em alguns 

casos aplica-se uma multa, pois o acordo de devolução foi quebrado. Enfim, o livro volta, mas 

com danos muitas vezes irreparáveis.  

 Esta odisseia do livro vem sendo observada diariamente na Biblioteca Central 

(BICEN) da UFS. Esse problema suscitou uma tomada de decisão em forma de uma 

campanha em prol da preservação do acervo bibliográfico através de um projeto da disciplina 

Ação Cultura do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFS. A campanha 

implementada na biblioteca em 2011, objetivava  orientar os usuários sobre o uso correto do 

material bibliográfico da biblioteca central da universidade. Para atingir esse objetivo foi 

necessário sensibilizar a comunidade através de exposição de cartazes e de outros materiais 

como: marca páginas e folders, sobre o material bibliográfico danificado da BICEN. Com 

dicas e orientações de preservação e conservação, informou-se aos usuários sobre como 
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utilizar apropriadamente os materiais para preservá-los. O plano de Ação Cultural na 

Biblioteca utilizou-se das artes visuais como instrumento de divulgação da campanha: houve 

uma exposição de sinalizações e cartazes, em vários lugares da biblioteca central. 

Diante da problemática gerou o seguinte questionamento: Em que medida o projeto de 

ação cultural sobre preservação do acervo da BICEN/UFS contribuiu na preservação dos 

livros? Então, o projeto teve como objetivo geral: verificar a atuação do projeto de ação 

cultural sobre as medidas de preservação do material bibliográfico da Biblioteca Central da 

UFS. A pesquisa sobre a Ação Cultura na BICEN/UFS é classificada como exploratória, com 

o objetivo de constituir hipóteses sobre o problema da deterioração desenfreada do acervo. De 

acordo com os procedimentos técnicos de coleta de dados e analise, a investigação seguiu o 

delineamento do estudo de caso, pois fornece respostas relativas à causa de determinados 

fenômenos. Utilizou-se a técnica da entrevista estruturada com os funcionários da Divisão de 

Assistência ao Leitor (DIALE) e a observação assistemática dos livros devolvidos e 

manipulados pelo usuário, a fim de coletar dados sobre a  preservação do acervo 

bibliográfico.  Os dados foram analisados qualitativamente, atendendo ao objetivo da 

pesquisa. 

 

2. AÇÃO CULTURAL NA BIBLIOTECA 

 

A Ação Cultural na Biblioteca tem suas limitações. Os profissionais da área de ciência 

da informação não têm no seu currículo de formação acadêmica disciplinas suficientes na área 

de Artes.  E a ação cultural na biblioteca exige uma dinâmica em parceria com as linguagens 

artísticas. Segundo Coelho (2006, p.33), “o que é vital a ação cultural é a operação com 

princípios da prática em arte, fundamentados no pensamento divergente no pensamento 

organizado, e movido pela possibilidade de vir a ser...”. De certa forma, o trabalho com as 

artes em bibliotecas é visto mais com uma animação cultural. O objetivo é atingido naquele 

momento. Exemplo disso são as exposições diárias de filmes em bibliotecas universitárias. 

Quando o assistir ganha uma dimensão mais profunda: com discussão sobre o filme, e até 

mesmo abrindo uma roda  de debates constantes, com o objetivo educacional, obtém-se uma 

ação cultural. Todavia, se apenas há exibição do filme, então houve uma animação cultural. 

Teixeira Coelho (2006) afirma que a ação cultural se trata do desejo de fazer da arte e da 

cultura instrumentos deliberados de mudança do homem e do mundo, de forma a possibilitar 

mais interações entre o homem e a sociedade. 



4 
 

 A arte como instrumento de transformação social, tem ocupado espaço em projetos de 

quase todas as áreas do conhecimento. Principalmente as artes visuais e áudio visual. 

Atentou-se aqui as visuais, no caso ilustrações, para dinamizar o projeto de ação cultural na 

biblioteca  central da UFS. A ideia surgiu da observação diária do acervo, da forma como o 

usuário retirar o livro da estante e, também como ele o conduzia nas dependências do campus, 

levando-nos a crer, que, pelo que foi observado, o tratamento seria inadequado também fora 

do campus. O projeto sobre a campanha educacional na biblioteca ganhou uma dimensão 

maior, quando se observou o resultado de outras campanhas em bibliotecas públicas que 

mostraram o alto grau de degradação dos materiais bibliográficos. Isto desencadeou uma ação 

cultural que se levou ao mesmo intento de, além de mostrar, fazer com que o usuário da 

biblioteca central da UFS,  atentasse para a preservação dos materiais, que não é seu em 

particular, mas de toda comunidade . Contudo, elencaram-se algumas indicações para a 

preservação do acervo bibliográfico que orientaram a campanha. Entre outros, destacaram-se: 

 

1. Não traga alimentos (lanches) para consumir na biblioteca, pois os mesmos 

causam danos irreversíveis ao material bibliográfico;   

2. Não rasgue nem recorte folhas, figuras e capítulos de livros e/ou periódicos. Ao 

fazer isso você estará mutilando a informação, que poderá ser única ou 

insubstituível, e que é de uso de todos; 

3. Faça anotações no seu caderno e não sublinhe o texto dos livros, mesmo que a 

lápis, faça anotações no seu caderno. Lembre-se que o que para você é importante, 

para outro usuário não é; 

4.  Nunca utilize clipes e/ou outros materiais para marcar a página do livro, use 

marcador de páginas. Lembre-se que qualquer outro material utilizado, vem 

colaborar para danificar o papel;  

5. Como o livro é portador de microrganismos prejudiciais a saúde, por ser utilizado 

nos mais diversos locais (hospitais, laboratórios, etc.), solicita-se evitar passar a 

saliva no dedo para folheá-lo. Além de deteriorá-lo, poderá trazer danos a sua 

saúde, em virtude das dedetizações e desratizações do local; 

6. Se houver dano com o material emprestado, avise no balcão, procure não fazer     

restauro sem conhecimento colando fita adesiva e outros materiais, que com o 

tempo só podem prejudicar mais ainda o livro. Evite expor o material a muita luz, 

principalmente do sol, evite transitar com o livro a descoberto em dias de chuva, 

pois são fatores prejudiciais a sua boa conservação.  
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 As indicações para a preservação do livro foram expostas em cartazes e marca páginas 

objetivando chamar a atenção do usuário, e consequentemente fazer uma reeducação de como 

utilizar um bem público: o livro. 

 

 

 

 

 A combinação da linguagem visual e verbal possibilitou maior impacto nos ambientes 

da biblioteca universitária . Os cartazes informativos foram fixados em suportes neutros que 

valorizou mais a mensagem. Assim, a campanha reduziu significadamente os serviços de 

restauração na biblioteca central da UFS. 

 

3. PRESERVAÇÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 Ao longo da história a escrita obteve diversos suportes: desde mineral até o virtual.  A 

concretização linguística possibilita o repasse do conhecimento. E consequentemente 

evolução nas ciências.  A preservação e conservação do material bibliográfico sejam de argila, 

papiro, couro, celulose ou na base virtual tem sido objeto de discussão na ciência da 

informação nessas últimas décadas. É fato, as perdas de bens materiais culturais ao longo dos 

anos são bem significativas. Isso também é atribuído a questão da preservação empírica. 

Segundo Cassares:  

A ação do homem sobre esses bens, com a intenção de preservá-los, vem de 
longa data. Essas intervenções eram feitas de forma empírica, sem nenhum 
embasamento científico. As consequências dessas intervenções vão da 
desconfiguração e perda de identidade de importantes obras até a perda total 
do bem. Nas coleções de âmbito familiar, não menos importantes, quantas 
fotografias, cartas, documentos guardados como lembranças de família, não 
foram seriamente danificados por fitas adesivas, plásticos de má qualidade? 
(2008, p. 35). 

 
 Este impacto de destruição feito pelo desconhecimento de conservação é minimizado 

com a atuação dos profissionais do livro (restauradores, encadernadores, bibliotecários...). 

Enfim, especialistas da área de ciências da informação. Não inclui aqui, o caso de uma grande 

calamidade pública. Como na década de 60 em Florença, quando o Rio Arno transbordou 

destruindo um grande acervo da Biblioteca Nacional Central de Florença. Foi necessário 

recorrer a toda e qualquer ajuda para restaurar o material que restou. De acordo com Cassares: 

Este acontecimento revolucionou a área de conservação, que até então era 
atividade pouco conhecida e praticada por poucos profissionais capacitados e 
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por muitos artesãos com grande habilidade manual, porém, sem 
conhecimento cientifico. 
As dificuldades encontradas nesta tarefa levaram profissionais a se 
dedicarem ao estudo dos materiais que compõem os acervos das mais 
diversas naturezas. (idem). 

  
 Percebe-se que a preservação e conservação de acervos bibliográficos e documentais 

estão vulneráveis as inúmeras ações: do homem e da natureza. O suporte de papel é o mais 

utilizado desde o século XVII. Todavia, ainda é também o que mais requer cuidados, seja na 

preservação ou restauração. Pois, também é muito manipulado, e quando não, pode ser 

vitimado de   um acidente, seja natural, como a enchente do Rio Arno, como um provocado 

por imprudência do homem. Como há restrição do profissional especializado em restauração, 

faz-se necessário  investir  cada vez mais em projetos e ações  voltados para uma política de  

conservação do acervo bibliográfico.  

 O termo conservação aproxima-se da preservação, porém há suas peculiaridades. 

Cassares (2008) conjuga os dois termos em alguns momentos, e depois considera apenas 

conservação de maneira particularizada. Tomou-se na pesquisa o termo preservação como 

uma medida preventiva para diminuir os processos de degradação do patrimônio cultural. Em 

Cassares (2008, p. 37), observa-se conceitos referente a conservação preventiva, conservação 

e restauração segundo texto internacional ( Extractfromthe ECCO Professional Guidelines I -  

2002). Conforme o texto: 

 
(...). A conservação preventiva  atua em busca  de medidas que previnam 
danos e reduzam a ação de potenciais  riscos nas coleções, minimizando a 
deterioração  para evitar tratamento invasivos de estabilização. Sua ação é 
mais focada em coleções, e não em objetos individuais, e seus métodos são 
baseados no conceito de que os danos e  degradação das coleções podem ser 
substancialmente reduzidos através do monitoramento dos principais 
responsáveis por esse processo, principalmente mediante monitoramento dos 
fatores ambientais. Fazem parte dos cuidados da conservação preventiva, 
principalmente, o controle dos fatores ambientais, a exposição, o 
acondicionamento, a armazenagem, o preparo e atendimento a desastres e a 
reformatação quando o objetivo é a proteção do original e a proteção das 
coleções de outros danos da natureza física e química. (2008, p.37) 
 
 

 A preservação do material bibliográfico faz-se importante, uma vez que reduz danos, e 

consequentemente aumenta a vida útil do objeto cultural.  Entende-se que as medidas 

preventivas nos acervos bibliográficos e documentais devem ser continuas, uma vez que o 

suporte básico é o papel. Este material pede técnicas de conservação especializadas, e 

dependendo do estrago, torna-se inviável uma boa conservação. Ocasionando perdas muitas 

vezes irreparáveis.  Sobre isto, Cassares define conservação como: 
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(...) ações diretas no bem cultural degradado, com o objetivo de estabilizar  
suas condições  e retardar sua deterioração. Uma vez instalado o processo de 
degradação, a conservação busca tratamentos para interromper esse processo 
e devolver a estabilidade perdida, sempre com a ajuda de intervenções não 
invasivas. São intervenções de conservação os reparos de rasgos e áreas  de 
perda, reparos de encadernação, sempre com a mínima intervenção, 
alterações ou mudanças das estruturas dos materiais originais. Higienização 
e desinfetação com tratamentos atóxicos também são procedimentos que não 
alteram a natureza dos acervos, removem os agentes de degradação e 
devolvem a estabilidade requerida.( 2008, p. 38). 
 

 A natureza dos principais acervos das bibliotecas é o papel. E a sua degradação 

depende da qualidade da fibra de celulose. Com a Revolução Industrial, o papel adquiriu uma 

nova versão: bem mais econômica e abundante. Estes papéis modernos e de baixa qualidade 

conferiram também uma maior fragilidade física. Sendo assim, os papéis mais antigos, de 

trapos, tem maior durabilidade e resistem aos processos de conservação e restauração. Mas, o 

mesmo não acontece com o papel moderno. Feito de celulose de madeira (principalmente 

eucalipto e pínus ) ele não resiste as mesmas condições de tratamento.                                    

 Com a ação do tempo, má qualidade do papel, e principalmente  mau manuseio, os 

livros tem sua vida útil bastante reduzida. Quando o livro chega nesta situação segue para 

uma triagem, onde define-se pela preservação: pequenos reparos, ou restauração.  

 
4. RESULTADOS 
 
 A pesquisa foi exploratória e com procedimentos técnicos de estudo de caso. Contudo, 

utilizou-se  dois procedimentos de coleta de dados: a entrevista e a observação assistemática. 

Os resultados foram provenientes da convergência dos dois procedimentos de coleta, 

validando assim o estudo. Para a análise dos dados da entrevista utilizou-se o sistema de 

espiral para análise dos dados qualitativos: descrever, classificar, interpretar, leitura e 

anotações segundo SAMPIERI et al (2006). Neste caso, utilizaram-se duas unidades de 

análise na entrevista. E a observação seguiu alguns pontos comuns: livros emprestados no 

segundo semestre de 2011: condições gerais, marcações com caneta, falta de páginas e 

substituições de páginas por xérox. Os resultados comprovam o objetivo da pesquisa que foi 

verificar a atuação do projeto de ação cultural sobre as medidas de preservação do material 

bibliográfico da Biblioteca Central da UFS. 

 
 
4.1 Entrevista com dois funcionários do DIALE/UFS -  2012 
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PARTICIPANTES 
DIALE/UFS 

 
PERGUNTA Nº 1 

 
COMO PERCEBE A QUESTÃO DE PRESERVAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO LIVRO?     
 
RESPOSTAS 
 

         
        01 

Sendo patrimônio Público e cultural é dever da Instituição conservá-
los e dar-lhes o devido tratamento. Necessitamos traçar uma política 
atuante de conservação de acervos bibliográficos e documentais. 
Mas, é dever de todos. 

 
       02 
 

Com certa preocupação, pois ainda não há um programa permanente 
na área de preservação e conservação. 

 
 RESULTADO 

Politica atuante e permanente na área preservação e conservação de 
acervos bibliográficos e documentais. 

 

 Com relação a primeira questão  percebe-se que há consciência por parte da 

administração da biblioteca sobre a falta de uma politica direcionada a conservação do acervo 

da Biblioteca Central (BICEN) UFS.  

 
PARTICIPANTES 

DIALE/UFS 

 
PERGUNTA Nº 2 

 
PARA VOCÊ QUAL É O PRINCIPAL MOTIVO DO MAU USO 
DOS LIVROS PELO USUÁRIO? 

 
RESPOSTAS 
 

         
        01 

O  usuário não possui o hábito de frequentar bibliotecas escolares e 
públicas, papel que o Estado  e Município  são  omissos, não tendo nos 
seus quadros de recursos humanos a carreira de Bibliotecários. 
Portanto reflete em um usuário que não exerce a cidadania. 

 
 
       02 
 

A grande maioria dos nossos usuários são oriundos de escolas que 
sequer tem sala de leitura, quanto mais uma biblioteca. Por isso, o 
desconhecimento de como tratar os livros. 

RESULTADO Usuários que na sua maioria não tiveram acesso a uma biblioteca 
durante sua vida escolar. 
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 Sobre o comportamento do usuário ao retirar os textos da biblioteca, observou-se nas 
respostas que houve contundência com relação aos usuários, que na sua maioria não tiveram 
acesso a biblioteca escolar ou qualquer outra.  

 
PARTICIPANTES 

DIALE/UFS 

 
PERGUNTA Nº 3 

 
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE AÇÃO CULTURAL NA 
BICEN/UFS SOBRE AS INFORMAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DO LIVRO, PROMOVEU MUDANÇAS NESSES 
ÚLTIMOS SEIS MESES? 

 
RESPOSTAS 
 

         
        01 

 
Acredito que sim. Despertou para a conservação e a preservação do 
livro, mas só com o tempo e com outras ações é que vamos 
percebendo. 

 
 
       02 
 

 

Ainda é cedo para se ter resultados, esperamos que de fato possamos 
colher as respostas que tanto esperamos.  

RESULTADO Despertou para a preservação e conservação, com o tempo é que 
iremos perceber. 

 

 Sugeriu-se que os resultados só a longo prazo. Contudo, segundo juízo, vale destacar 

que de fato o despertar para o problema, já é um aspecto positivo. Pois, como é uma pesquisa 

exploratória. Os levantamentos serviram para levantar hipóteses do problema em questão. 

 
PARTICIPANTES 

DIALE/UFS 

 
PERGUNTA Nº 4 

 
OBSERVOU-SE ALGUMA MUDANÇA DE  COMPORTAMENTO 
DOS USUÁRIOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES? E COMO ESTÁ 
HOJE O ACERVO? 

 
RESPOSTAS 
 
 

         
        01 

Tenho observado a questão da limpeza não tendo papéis no chão e 
sobre a mesa, rascunho amassado, mesas não estão riscadas e o acervo 
mais  em ordem. 
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       02 
 

 
Pouco pudemos perceber em relação ao comportamento; o acervo 
permanece ainda na mesma situação. 

 
RESULTADOS 

 
Considerou-se os dois posicionamentos. 

 

 O impasse ficou nesta questão sobre mudança de comportamento: de um lado acredita-

se que o projeto desencadeou mudanças. E do outro, sugeriu-se que os resultados não foram 

diferentes. Contudo, segundo juízo, vale destacar que de fato o despertar para o problema, já é 

um aspecto positivo. E até mesmo ter melhorado na questão da limpeza é um avanço de 

comportamento influenciado pela campanha. 

 
PARTICIPANTES 

DIALE/UFS 

 
PERGUNTA Nº 5 

 
 NA SUA OPINIÃO, QUE AÇÕES SERIAM MAIS EFICAZES 
PARA REDUZIR O DESGASTE DOS LIVROS PELO MAU USO? 

 
RESPOSTAS 

 
         
        01 

Fazer campanha de conscientização do usuário ; implantar a sala de 
conservação; treinar servidor para desempenhar as atividades. 

 
 
       02 
 

 
A campanha que está se desenvolvendo aliada a outras ações, mais 
efetivas, para que os usuários tenham consciência da real importância 
do acervo e da conservação. 

 
RESULTADO 

Campanha aliada a outras ações , implantar a sala de conservação; 
treinar servidor para desempenhar a atividade. 

 
 A unanimidade pela continuação da campanha e introdução de ações conjuntas ficou 

bem claro nesta campanha. A ação cultural tem essa função de continuidade até atingir 

totalmente o objetivo. Pode-se neste caso aliar também as animações culturais, com fim de 

atingir uma ação. A utilização das linguagens artísticas com fim ou como meio poderão 

proporcionar bons resultados. Um exemplo disso, é a utilização do hall para apresentações de 

esquetes teatrais sobre a preservação do acervo bibliográfico e documental.  
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PARTICIPANTES 

DIALE/UFS 

 
PERGUNTA Nº 6 

 
QUAL O PRINCIPAL EMPECILHO PARA QUE NÃO SE 
DESENVOLVA PROJETOS NA BICEN? 

 
RESPOSTAS 
 

         
        01 

Falta de mais bibliotecários na Divisão  de Apoio aos leitores para 
desenvolver projetos de ação cultural,  buscando parceria com órgãos 
da UFS e empresas. Elaboração de projetos para concorrer ao  
encontro cultural do MIC e Petrobrás Cultural. 

 
       02 
 

 

Recursos e patrocínio para a impressão do material necessário. 

 
RESULTADO 

Falta de recursos: humanos e materiais, para elaboração  de projetos . 

 
 O resultado dessa questão foi direcionado para a falta de recursos: humanos e 

materiais, para a elaboração de projetos. Destacou-se nesta questão também a busca por 

recursos externos para desenvolver as devidas ações na biblioteca. 

 
4.2. Observação do material do acervo 
  
 As observações foram guiadas pelo objetivo da pesquisa que foi verificar a atuação do 

projeto de ação cultural sobre as medidas de preservação do material bibliográfico da 

Biblioteca Central da UFS. Observaram-se as seguintes variáreis: uso do livro na biblioteca e 

o seu estado de conservação, após a implementação do projeto. 

 

4.2.1. Variável 1 :   uso do livro 

 Observou-se que ainda o usuário continua entregando livros em péssimo estado. Foi 

observado um livro com páginas arrancas, e substituídas por outro texto em forma de xerox. 

Também ainda continua a questão de trocar os livros dos seus devidos lugares, dificultando 

assim, a sua localização.  

 

4.2.1. Variável 2 : estado de conservação  

 Quanto ao estado de conservação do acervo bibliográfico verificou-se que tem 

bastante material danificado. A maioria dispensa restauração. Porém, apresentam-se em 
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péssimo estado de preservação: capas e páginas soltas, páginas riscadas e manchadas: 

conforme figura três apresentada anteriormente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A ação cultural desenvolvida na biblioteca central da UFS obteve êxito positivo. O 

projeto de uma reeducação para a utilização do acervo, através de uma campanha interna, 

desencadeou uma dinâmica para refleti a situação do material ali depositado, e tratado. A 

situação problemática da Biblioteca Central da UFS exigiu uma tomada de decisão 

emergencial para inibir maiores atuações negativas junto ao acervo. Esta problemática 

desencadeou um problema de pesquisa que teve como objetivo verificar a atuação do projeto 

de ação cultural sobre as medidas de preservação do material bibliográfico da Biblioteca 

Central da UFS. Através de entrevistas e observações alcançou-se resultados que apontaram  

aspectos positivos como: ações culturais conveniadas e  projetos internos envolvendo o 

usuário de forma mais ativa. 

 A pesquisa de campo  apontou a necessidade de segui com a dinâmica de preservação 

e conservação do acervo bibliográfico e documental. Esse tipo de ação cultural interna ou 

externa deve ser cultivado de maneira a fazer parte da programação continua da biblioteca 

central da UFS, e com perspectiva de extensão para as outras bibliotecas setoriais. A 

biblioteca já incluiu em sua programação diária a mais de vinte anos, a exposição de filmes no 

horário do almoço. Essa animação cultural tem sido bem aceita pelos usuários há muitas 

décadas, e tem contribuído na formação dos universitários. Todavia, outras manifestações 

culturais não têm resistido. Na entrevista, com os especialistas da biblioteca – UFS observou-

se que não há muitas animações e ações culturais devido a falta de equipe técnica para 

elaborar  projetos  e capitar fundos para a concretização dos mesmos. A política de projetos a 

nível federal exige conhecimentos específicos em alguns aspectos, e uma equipe para o 

gerenciamento. 

 Destarte, pode-se afirmar que a investigação exploratória levantou a seguinte hipótese:   

Projetos de ação cultural em biblioteca contribui efetivamente nas resoluções dos problemas 

relacionado ao acervo geral. Sobre a eficiência do projeto interno de ação cultural na 

biblioteca – UFS  atingiu o seu objetivo. Despertou nos funcionários e usuários a importância 

de  preservar o produto manipulado por eles. Mesmo sendo um projeto mais passivo, a ação 

desencadeou novos olhares em busca de soluções preventivas para o acervo geral. Esse 
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aspecto positivo leva a dois caminhos: mais conhecimento preservado, e maior 

desenvolvimento cultural. 
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