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Introdução: O Projeto PET Cultural surgiu do interesse de realizar uma atividade de cunho 
cultural dentro da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP- Universidade Estadual 
Paulista do Campus de Marília, com o intuito de proporcionar contato da comunidade 
universitária com a cultura, que engloba representações, idéias, mentalidades, maneiras de ser 
e sentir. A cultura, compartilhada por uma dada sociedade, passou a ser entendida como 
universo comum que possibilitou a sociabilidade e conferiu inteligibilidade ao comportamento 
humano.  Objetivos: A atividade tem por objetivo a aproximação da comunidade acadêmica 
com o teatro, a música, cinema e a exposição de aspectos culturais no âmbito da Ciência da 
Informação por meio de palestras, que possam trazer experiências pragmáticas e relevantes, 
bem como despertar nos futuros profissionais bibliotecários e arquivistas a preocupação em 
desenvolver atividades de cunho cultural e contribuir para a construção da consciência do seu 
papel na sociedade como transmissor e disseminador da informação e do conhecimento, bem 
como a interdisciplinaridade e o convívio com outras áreas e a importância de tais atividades 
para o desenvolvimento social, político e econômico.  Métodos: Na primeira edição da 
atividade, realizada em maio de 2008, contamos com profissionais convidados como, docentes 
na área de Biblioteconomia, explanando assuntos como a ação cultural e o papel cultural dos 
profissionais bibliotecário e arquivista em um ciclo de palestras, e expomos apresentações 
musicais, teatrais e cinematográficas contando com a presença do Projeto Guri da Cidade de 
Marília e o Trio Jabour do Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, apresentando concertos 
musicais durante o evento, além da exibição do documentário “Brasileirinho” de Mika 
Kaurismäki e da peça teatral “Aclariceando”. Tudo isto em uma proposta de ação cultural, onde 
a cultura age exatamente como instrumento de mudança estética e social em determinada 
sociedade.  Resultados: Como resultado, observamos a apreciação da comunidade 
acadêmica, a integração e o convívio do Grupo com a comunidade e esperamos pela segunda 
edição do evento que se realizará em Outubro, contando com participações de grupos de 
teatro, dança e música, bem como palestras e workshops com temas de “Acessibilidade” e “A 
Biblioteca Pública” e exibições cinematográficas. Assim, o Grupo PET de Biblioteconomia 
pretende realizar a atividade anualmente, com música, teatro, dança, cinema, palestras e 
oficinas, aperfeiçoar a divulgação do evento na comunidade acadêmica e mariliense, através 
dos meios de comunicação disponíveis na cidade, para assim proporcionar uma aproximação 
com a universidade.


