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Resumo: 

O presente artigo pretende analisar os meandros da implantação de bibliotecas em empresas 

automotivas no ABC Paulista. Ao discutir e analisar a oferta aos trabalhadores de livros e um 

espaço de leitura dentro da fábrica serão articuladas as ideias de apropriação da prática da leitura 

pelos trabalhadores, as possíveis intenções dos gestores e os possíveis resultados implicados neste 

projeto. 

 

O trabalhador e a Cultura 

 

 Cultura em seu mais amplo significado é um elemento multifacetado. Recorrentemente 

vinculada a imagem positiva de aquisição de conhecimento, lazer e detentora de sentidos, a Cultura 

é vista como um paraíso.  Em uma sociedade desigual, o paraíso é para poucos. Em verdade, o 

paraíso é selecionado por poucos. O éden da cultura expressa a erudição e somente indivíduos 

devidamente instruídos o alcança.  A experienciação das diversas faces da cultura pela totalidade da 

sociedade não possui seu lugar na alta cultura. Esta definição de cultura, ou melhor, alta cultura foi 

desconstruída por teóricos na primeira metade do século XX.  

 Em uma época em que a cultura era um elemento de segregação, fechado nas grandes 

academias e apartada da vida social, surgiu um movimento formado pelos intelectuais Raymond 
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Williams
1
, Edward Palmer Thompson

2
 e Richard Hoggart

3
, originários de regiões proletárias 

inglesas, que começam a pensar a cultura na sociedade. Esses autores falavam de “um lugar 

diferente” em contato direto com a classe trabalhadora inglesa, levando-a para a academia e 

pensando em benefícios para as políticas públicas de educação. Segundo Maria Elisa Cevasco, é 

esta uma das percepções fundantes dos Estudos Culturais. Para Williams: 

 

“Penso que [cultura comum] é uma dessas expressões que começou a circular em 

um estágio de debate que pertence, basicamente, aos anos 1950 e começo dos anos 

1960, quando essas concepções de uma cultura comum ou de uma cultura em 

comum começaram a ser utilizadas em oposição às noções então, e apenas então, 

dominantes de cultura, ou seja, a equivalência estrita entre cultura e a alta cultura, e 

essa frase “cultura comum” - cultura em comum – era estritamente uma posição 

contrária àquela. Tratava-se de argumentar que a cultura era produzida de forma 

mais abrangente do que pela elite social que se apropriava dela, que era muito mais 

disseminada do que essa noção presumia, e que o ideal de uma educação em 

expansão era que se deveria ampliar o que tinha sido restrito em termos de divisão e 

acesso... Por um lado se utiliza a noção de uma cultura participativa em comum em 

oposição a uma cultura de reserva ou de elite; por outro se constata que essa cultura 

não existe ainda, que não pode nem mesmo ser difundida de uma determinada 

maneira, mas essa ideia, nesse momento, põe em xeque as divisões, as separações e 

os conflitos que estão enraizados em situações históricas reais.” (WILLIAMS, R. 

Media, Margins and Modernity. In Politics of Modernism p. 193. In: CEVASCO, M. 

E. Dez Lições sobre os estudos culturais) 

 

 As análises destes intelectuais, agregam o ponto de vista de integrantes da cultura “plebeia” 

que articulam suas experiências e vivências do próprio entorno social. Estes autores também foram 

importantes quanto ao afastamento dos conceitos elitistas, presentes na academia intelectual e na 

sedimentação de um referencial teórico que compreendeu a cultura como a esfera do sentido que 

unifica os setores da produção e das relações pessoais e sociais.  

 Deste modo, as intersecções entre o mundo do trabalho e as práticas culturais revelam novas 

nuances.  De acordo com Ecléa Bosi, em sua pesquisa sobre a leitura de mulheres operárias
4
 na 

Grande São Paulo,  o estudo da cultura de uma classe implica a existência e a sobrevivência destas 

classes. Neste momento compreende-se a cultura como resultado das manifestações de uma 

sociedade.  

 A leitura, dentre todas as formas de cultura, possui um alto grau de dificuldade. O desafio da 

leitura não cabe somente à junção de letras que formam palavras, mas sim ao significado que essas 

                                                 
1 Cf. WILLIAMS, Raymond. Cultura e sociedade, 1780-1950. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. 

2 Cf. THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa (vol. I). São Paulo: Paz e Terra, 2004. 

3 Cf. HOGGART, Richard. La cultura obrera em la sociedad de masas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013.  

4 Cf. BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias. 13 ed. Petrópolis, Vozes, 2009. 
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palavras irão dar ao mundo do leitor
5
, tornando-se uma importante ferramenta ao esclarecimento ou 

ao obscuro conformismo do indivíduo.  

 Segundo os resultados apresentados na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada 

pelo 'Instituto Pró-Livro'
6
 em 2013, grande parcela da população brasileira acredita que a leitura é 

uma fonte de conhecimento, e também de lazer. Mesmo assim, alguns fatores não permitem o pleno 

exercício da leitura por uma considerável parcela da população. Entre vários motivos, destaca-se o 

tempo despendido no ato de ler, o maior grau de concentração exigido em comparação a outros 

tipos de lazer (assistir televisão, passear, navegar na internet) ou, ainda, a ausência de estímulos 

adequados na formação do leitor que os despojam de seus hábitos culturais livro e leitura. O 

incentivo à prática da leitura pode vir de diversas esferas como escola, políticas públicas do 

governo, igreja e, como será apresentado adiante, no trabalho. 

 

Fabricando leitores 

 

 Em 2008 a empresa automobilística Volkswagen do Brasil construiu dentro do extenso 

complexo de sua unidade em São Bernardo do Campo, a sede de sua Fundação. Trata-se de uma 

instituição gerida pelos próprios executivos da montadora com finalidades educacionais
7
  tanto para 

seus operários
8
, quanto para a comunidade. Os grandes projetos desenvolvidos pela Fundação são 

voltados para a melhoria da educação pública da população de baixa renda. O programa envolve o 

aperfeiçoamento de professores, a recuperação de alunos repetentes, a instrução de mediadores 

culturais para atuar na escola e nas comunidades e a formação artística. 

 Porém, o projeto que é relevante a esta pesquisa é realizado dentro dos muros da fábrica e 

intenta atingir os funcionários e seus familiares. A Biblioteca Volkswagen foi inaugurada em 2008 

na unidade de São Bernardo do Campo
9
. Neste ano, a Fundação interessou-se em ampliar o acervo e 

a funcionalidade da biblioteca na tentativa de atender os demais funcionários e, para isso, contratou 

                                                 
5 Ver LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil, 1996. 

6 Cf. RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 3. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado; Instituto Pró-Livro, 2013. 

7 Conforme descrito no site da empresa: “Missão: Promover e realizar ações que contribuam para a melhoria da 

qualidade da educação pública e que fomentem o desenvolvimento social de comunidades de baixa renda.” 

http://www.vwbr.com.br/fundacaovw/novo <acessado em 08/02/2015> 

8 Toma-se como definição de operários:“a classe dos assalariados modernos que, privados dos meios de produção 

próprios, se veem obrigados a vender sua força de trabalho para poder existir” Cf. MARX, Karl; ENGELS, 

Friedrich. Manifesto do partido comunista. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1989.  

9  Atualmente as unidades da montadora de Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) também foram contempladas 

com as bibliotecas. 

http://www.vwbr.com.br/fundacaovw/novo/portugues/TextoProjetos.aspx?idProjeto=24
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o Instituto Brasil Leitor (IBL). Este Instituto formado pelo Governo Federal, em parceria com o 

MinC (Ministério da Cultura) tem como objetivo conforme descrito na sua página eletrônica, em 

afinar “um relacionamento íntimo e constante com toda a iniciativa privada (grandes, médias e 

pequenas empresas) com pessoas físicas, instituições oficiais e internacionais.”
10

 O relacionamento 

íntimo com a Volkswagen transformou a biblioteca técnica em uma biblioteca múltipla, que recebe 

um acervo de periódicos e livros de todas as áreas, na intenção de atingir outro objetivo da parceria 

entre IBL e Volkswagen que seria a possibilidade de “(...) criar as bases da nova sociedade da 

informação entre os marginalizados do novo apartheid, o apartheid da informação, fonte primária 

desta nova barbárie.”
11

  

 O IBL realizou estudos para montar uma biblioteca de acordo com o ambiente: a cor das 

paredes, a disposição do mobiliário, a iluminação natural e a sequência dos livros no acervo. Cada 

detalhe foi minuciosamente escolhido. Para além da parte física, o acervo contou com a presença de 

dois especialistas que acompanharam o andamento, a frequência e as preferências dos usuários para 

a construção do acervo de livros. 

 Atualmente, a biblioteca possui um variado acervo com aproximadamente seis mil títulos  

divididos nas áreas das ciências humanas (filosofia, ciências sociais, história); livros técnicos e 

manuais; literatura nacional e estrangeira, com destaque para os best-sellers
12

.   

 Este espaço possui 3200 usuários cadastrados, sendo permitido a cada funcionário o 

empréstimo de um livro por vez. Número alto visto que a fábrica tem uma grande área de extensão 

e os funcionários só podem visitá-la durante o almoço ou nos horários de folga, fazendo com que 

alguns trabalhadores caminhem de locais distantes para emprestar seus livros, ou realizar a leitura 

de jornais. Deste modo, a distância entre alguns setores e a biblioteca também alteram a forma 

como o trabalhador irá usufruir do espaço e como escolherá seus livros. 

 A partir de uma listagem fornecida por um dos gestores da Fundação Volkswagen, os livros 

mais emprestados pelos leitores são romances norte-americanos (De volta a cabana, de Wiliam 

Young; Querido John, de Nicholas Sparks; Cilada, de Harlan Coben), seguidos de literatura 

nacional (Bento, de André Vianco; Gabriela cravo e canela, de Jorge Amado; Dom Casmurro, de 

Machado de Assis) e biografias (Tempos Interessantes, de Erc Hobsbawn; Estrela solitária, de Ruy 

Castro). A partir dos dados apresentados, existe a possibilidade de interpretar as leituras escolhidas 

pelos trabalhadores associadas aos momentos de lazer. Em outros casos, como o livro Dom 

                                                 
10 Retirado da página eletrônica do Instituto: http://www.brasilleitor.org.br/quem-somos/objetivos/ <acesso em 

08/02/2015> 

11 Idem 

12  Segundo a jornalista Marcia Abreu, best-sellers são “livros considerados populares pelos leitores, além de ser 

incluído na lista dos mais vendidos no mercado editorial.” Cf. ABREU, Marcia. Cultura letrada: literatura e leitura. 

São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 2008 p.15 

http://www.brasilleitor.org.br/quem-somos/objetivos/
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Casmurro, seus frequentes empréstimos, talvez, estejam associados a literatura obrigatória para o 

vestibular. Mas o exame de dados não é suficiente, é necessário conhecer cada trabalhador para 

compreender o que o motivou a emprestar determinado livro e quais foram suas impressões sobre a 

obra. 

 A biblioteca projetada pelo IBL contratou uma bibliotecária responsável pela mediação 

cultural no espaço. As indicações de leitura para os funcionários vão de acordo com os livros mais 

emprestados, criando assim um ciclo tautológico em que certos títulos são indicados pois são 

constantemente emprestados e são retirados pois continuam sendo indicados.  A bibliotecária, ao 

indicar os livros mais emprestados aos leitores em dúvida, irá criar um ciclo vicioso. Além disso, 

muito do que é indicado depende de seu gosto pessoal. Durante uma entrevista
13

, quando 

questionada sobre a maneira de indicar livros nas áreas de filosofia, sociologia, ou até mesmo os 

técnicos, ela respondeu que não se sentia apta para indicação deste material, somente aquilo que os 

próprios funcionários relatam sobre o assunto, e ainda assim de maneira superficial.  

 Mesmo de forma passiva, a escolha literária realizada por um trabalhador revela muito mais 

do que pode aparentar. Na Biblioteca Volkswagen, o leitor é orientado por uma bibliotecária, que 

segue os padrões do IBL. A escolha dos títulos dispostos no acervo e sua indicação capacita realizar 

interpretações sobre o tipo de cultura que está sendo privilegiado.  Segundo o sociólogo Pierre 

Bourdieu, não há grandes problemas na apreensão da cultura elitista pelas classes trabalhadoras, o 

importante é compreender como as classes se comunicam, ou melhor, de que maneira os elementos 

presentes na cultura elitista podem atingir algum significado dentro das classes mais baixas
14

. 

  

O paraíso nas leituras 

 

 A prática da leitura exige uma reflexão e um apuramento da informação adquirida pelo texto 

através de um exercício disciplinado, árduo, repetitivo, longo e cansativo
15

. Essa leitura profunda 

exige um ambiente propício para poder se concretizar.  Porém, os trabalhadores que utilizam a 

biblioteca, após uma jornada de trabalho, acumulam o cansaço físico. Sua mente dificilmente 

acompanhará os esforços da leitura. E, talvez, neste momento se torne importante a implantação da 

biblioteca na fábrica. 

 O historiador Michel de Certeau auxilia a elucidar a importância da leitura ao longo da 

história como uma ferramenta de formação de opiniões. Segundo ele, “no século XVIII, a ideologia 

das luzes queria que o livro fosse capaz de reformar a sociedade, que a vulgarização escolar 

                                                 
13 Segundo relato etnográfico realizado em 30/07/2014. 

14 Ver BOURDIEU, Pierre. A distinção:crítica social do julgamento. São Paulo. Editora Universidade de São Paulo; 

Zouk, 2008. 

15 Cf. MARTINS, Maria Helena. O que é leitura? 19 ed.São Paulo. Brasiliense, 2003 



6 

 

transformasse os hábitos em costume.” (CERTEAU, M. 1994, p.261). A formação dos hábitos de 

leitura pela empresa não pode ser vista sem ressalvas, afinal ela é capaz de moldar, direcionar, 

induzir  as opiniões de um leitor, nesse caso de um operário.  

 A partir do que foi demonstrado até o momento, ressalta-se a importância dada ao livro e a 

leitura, ou ainda, na cultura da classe operária.  O prestígio dado ao texto escrito e sua decodificação 

pelo trabalhador está em sua capacidade de preparar leitores assíduos capazes de adquirir o hábito 

de leitura para sua vida e passar adiante em seu meio, realizando leituras críticas do seu entorno
16

. 

Por outro lado, há a chance de formar leitores de lazer, que leem sem compromisso, e encaram a 

leitura iniciada na fábrica como uma forma de descanso para a mente, em outras palavras, o leitor 

conforma-se e conforta-se a partir da leitura. E ainda um terceiro, e mais perigoso, leitor. Trata-se 

daqueles que se apropriam da leitura para sua formação profissional. Ou seja, este hábito literário 

serve para o próprio trabalhador extrair uma maior quantidade de mais-valia dele próprio.   

  

  Certeau acredita que a leitura pode criar a autonomia ao leitor, e ela: 

 

“(...) depende de uma transformação das relações sociais que sobredeterminam a sua 

relação com os textos. Tarefa necessária. Mas essa revolução seria de novo o 

totalitarismo de uma elite com a pretensão de criar, ela mesma, condutas diferentes e 

capazes de substituir uma educação anterior por outra normativa. Também, se não 

pudesse contar com o fato de já existir multiforme embora sub-reptícia ou reprimida, 

uma outra experiência que não é da passividade. Uma política de leitura deve 

portanto articular-se a partir de uma análise que, descrevendo práticas há muito 

tempo efetivas as torne politizáveis. Destacar alguns aspectos da operação leitora 

indica já como ela escapa à lei da informação.” (CERTEAU, 1994, p. 268) 
 

 A política de leitura iniciada nas fábricas deveria ser, segundo informado na página 

eletrônica da biblioteca, voltada para a autonomia dos leitores e a capacidade de orientar-se numa 

'sociedade da informação'. Os insumos que a biblioteca possui para conseguir chegar a este 

resultado são poucos. Com isso, nessa análise é possível intuir o propósito das empresas presente 

por trás do projeto. Ao dispor no acervo folders explicativos sobre a fábrica em que o operário atua, 

ficam evidentes duas possibilidades na vida deste leitor: por um lado, a liberdade pelo acesso ao 

livro e a informação e, por outro, a prisão em que esta liberdade encontra-se, limitada a um espaço 

voltado à disciplinarização dos corpos e mentes.
17

 

 O estudo da implantação de bibliotecas em fábricas pode parecer irrelevante, afinal várias 

são as intervenções realizadas por empresas na tentativa de agradar, distrair ou motivar seus 

funcionários. O que chama a atenção nessa biblioteca é o fato do poder público Federal e Municipal 

desenvolver projetos de leitura para trabalhadores fabris do ABC Paulista, importante espaço das 

                                                 
16 Ver PÈTIT, Michele. A arte de ler, ou como resistir às adversidades, 2009. 

17 Ver FOUCAULT, M. Vigiar e punir, 2004 
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lutas operárias nos anos 80. Pode-se intuir que o ensejo dos administradores em participar da 

possível formação cultural de seus funcionários a partir da influência da leitura, seja a intenção de 

moldar o trabalhador, para que as greves e mobilizações não se repitam.  

 Interessante pontuar a visão comparativa do IBL entre pessoas que não possuem acesso ao 

livro e a leitura com a barbárie. Deve-se considerar que o processo de industrialização de uma 

cidade propicia a desigualdade e marginalidade dos indivíduos. A sociedade que vive apartada do 

mundo da informação, possivelmente tenha sido formada pela instalação das empresas, como 

ocorrido na região do ABC. Desta maneira, a tentativa de operar melhorias na educação pública 

pelas grandes empresas automotivas, nesse viés, é visto como uma maneira de recuperação dos 

danos causados pela própria empresa. 

 Acredita-se que um bom leitor seja formado na escola durante os anos educacionais. A 

instituição escolar teoricamente é apta a capacitar os indivíduos a desvendarem os códigos da 

escrita e transformá-los em palavras resultando na informação
18

. Nos projetos de leitura dentro das 

fábricas, encontram-se alguns mecanismos para fortalecer a precária educação pública de base. O 

investimento realizado na parceria entre o governo e as empresas, possivelmente tente acobertar 

uma falha na educação de má qualidade, transformando-a numa política pública de leitura.   

 Diante do que foi exposto, resta pouca esperança de que o ensino público voltado para a 

população de baixa renda dê condições para formação de novos leitores. Eventualmente alunos 

advindos dessas escolas dependerão de projetos de leitura para usufruir do mundo da informação.  

 

*** 

 

 Ao analisar a leitura como uma estratégia dos trabalhadores e dos donos das fábricas, é 

possível compreender que existe um ganho para esses dois personagens. Para o empregado, há uma 

possibilidade, dentro de seu horário de trabalho, de aquisição de capital cultural
19

 possibilitando 

talvez um novo horizonte além do mundo fabril. Para o patrão, há a oportunidade da 

disciplinarização dos funcionários a partir do controle do que será disposto no acervo, tanto dos 

livros quanto dos jornais e revistas aos quais os operários terão acesso. Além disso, no caso da 

Volkswagen
20

, o desconto de impostos. 

 O exame do processo de incorporação das bibliotecas nas fábricas possibilita a análise da 

confluência das intenções governamentais, privadas e individuais dentro de um projeto cultural para 

os operários. Não se pode esquecer que, ao facilitar o acesso à cultura para a classe trabalhadora, 

                                                 
18 Ver LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil, 1996 

19 Ver BOURDIEU, Pierre. A distinção, 2008. 

20 Segundo relato etnográfico realizado em 02/08/2014.  
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existe uma cultura privilegiada para qual está sendo voltada a atenção.   

 Em vista dos argumentos apresentados, o investimento na ampliação da leitura da classe 

operária é uma política que pode vir a ser perigosa para os investidores, quando benéfica aos  

trabalhadores. E maléfica aos operários, a partir do momento que esta leitura condiz com os 

interesses da empresa. Para compreender o sucesso de ambos os lados do projeto de leitura, é 

necessário novos estudos. Espera-se que este artigo contribua para distintos olhares do mundo do 

trabalho e a cultura. 


