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Embora ninguém possa retornar no tempo, 
Zerar o cronômetro e, 
Recomeçar sua história 
Qualquer um pode começar... 
A mudar a sua trajetória, a construir... 
UM NOVO FIM! 
(Baseado em ARAÚJO, A. J., 2000) 

 
1. INTRODUÇÃO  
Hoje em nosso País é impossível promover a educação e o acesso à 

informação, sem situá-las no contexto de uma sociedade em que se vive, marcada 
de modo intenso, por diferenças econômico-sociais. 

Esta contextualização torna-se particularmente importante quando se coloca o 
acesso à leitura e ao livro (ao convívio pleno com textos e outros tipos de materiais 
bibliográficos) sobretudo, em nossas escolas e nossas bibliotecas, se forem 
colocadas sob a ótica dos interesses da população mais desfavorecida. 

A leitura tem sido, historicamente, um privilégio das classes desfavorecidas, 
sua apropriação pela população menos favorecida significa a conquista de um 
instrumento imprescindível não só para elaborar a sua própria cultura, mas também, 
transformar a sua condição social. 

Somente a leitura possui o papel contra-hegemônico, no dizer de Gramsci:-
“Algo que opera não apenas sobre a estrutura econômica e sobre a organização 
política da sociedade, mas também, sobre o modo de pensar, sobre as orientações 
ideológicas e inclusive sobre o modo de conhecer” (GRUPPI, 2000). 

Partindo-se da declaração acima assinalada e baseando-se em estudos sobre 
leitura e leitor apresentados em livros, meios eletrônicos e seminários como, por 
exemplo, os Congressos de Leitura do Brasil (COLEs) que acontecem desde 
1977, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), pode-se afirmar que, 
para alguém ser considerado um leitor, não basta apenas que saiba ler e escrever. É 
preciso não só compreender o que leu, mas interpretar a leitura, formalizando os 
seus próprios pensamentos. Ao vencer essas etapas, ainda resta ultrapassar 
limitações sociais, culturais e econômicas e, finalmente, querer e sentir prazer na 
leitura, o que vai possibilitar, com o passar do tempo, vir a adquirir o hábito de ler. 

O vínculo entre leitura e participação social foi mostrado por Paulo Freire em 
sua obra como pedagogo e reafirmado no COLE de 2001, quando foi revisada pós-
mortem, a sua trajetória de vida: “da leitura de mundo que antecede a leitura da 
palavra”, para reafirmar sua tese de que “enquanto ato de conhecimento e ato 
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criador, o processo de alfabetização tem, no alfabetizando o seu sujeito” e conclui 
sua fala: “a leitura crítica da realidade, dando-se em processo de alfabetização 
associada sobretudo a certas práticas claramente políticas, de mobilização e de 
organização, pode constituir-se em instrumento” para o que Gramsci chamou de 
ação contra-hegemônica. 

As injustiças que existem nos aspectos relacionados com o acesso ao livro e 
à leitura não ocorreram ao acaso, ao longo da evolução histórica do Brasil. 
Aconteceram por inúmeros fatores, e são responsáveis pelos prejuízos que sofre a 
população, de seu atraso no desenvolvimento pessoal e coletivo. Dentre outros 
danos, observa-se: O atraso cultural que ainda reina em nosso país. A taxa de 
analfabetismo que existe em nosso território nacional. As Bibliotecas Escolares 
praticamente inexistem e as autoridades educacionais e governamentais postergam 
ad-eternum tal problema. As bibliotecas públicas vivem inertes, neutras, afastadas 
de seu público usuário e por isso, sendo entendidas de pouca importância e de 
pouca utilidade pelo pouco que representam. A prática da leitura colocada de forma 
compartimentalizada nas escolas levando os alunos ao desgosto pela mesma. A 
formação do professor e do bibliotecário para a orientação da leitura, também se 
coloca como problema devido aos currículos que, geralmente são elaborados sem 
critérios objetivos, gerando a insatisfação dos licenciandos. A falta de leitura ou a 
sua associação a obrigações desagradáveis, diminuem o desempenho na escola, 
restringindo o desenvolvimento da criatividade e da capacidade de resolver 
problemas, prejudicando a formação de crianças e jovens. 

Estes são alguns dos reflexos e, como os governos têm tratado as questões 
da educação e da informação para o povo brasileiro. Percebe-se, de um lado, que a 
problemática da leitura apresenta-se como uma “soma de carências”, o que avoluma 
o fazer dos envolvidos e solicita o estabelecimento de prioridades. Por outro lado, se 
a leitura for tomada como um processo fundamental ao acesso à informação e, por 
isso mesmo, como um mecanismo de combate à ignorância e alienação, vê-se que 
a situação se transforma em um real desafio aos educadores e a todos os 
profissionais preocupados com a melhoria social e educacional e a própria 
comunidade que anseia por mudanças. 

Urge, então, unir todas as entidades civis preocupadas com a problemática da 
leitura e da informação em torno de diretrizes concretas, visando à recuperação do 
tempo perdido e a conquista de condições que ataquem os problemas, como os já 
citados. 

Para tal, a prática da leitura em uma Biblioteca Comunitária, com Rodando 
as Leituras no/na...com a estante circulante, sob diversos ângulos e em variados 
contextos, será o espaço ideal para possibilitar a seus usuários a democratização da 
leitura  e o acesso à informação, que pode levar a diminuir as diferenças entre as 
pessoas, principalmente no que se refere à classe social. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para tratar de Biblioteca Comunitária, convém esclarecer o significado dos 

termos comunitária e comunidade, ou seja:  Comunitária - quando diz respeito à 
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comunidade, considerada quer como estrutura fundamental ou forma específica de 
agrupamento (FERREIRA, !975). E, Comunidade se refere às diversas acepções 
que, à vista da sociologia, significa um agrupamento que se caracteriza por forte 
coesão baseada no consenso espontâneo dos indivíduos (FERREIRA, 1975).   

A origem da expressão Biblioteca Comunitária, segundo Almeida Júnior 
(1997), está relacionada à proposta de integração entre Biblioteca Pública e 
Biblioteca Escolar cujo objetivo é modificar a atuação da Biblioteca Pública, 
mantendo as suas concepções básicas.   

Recentemente, o Ministério da Cultura definiu as bibliotecas existentes em 
nosso país e incluiu as Bibliotecas Comunitárias. Mas, na visão de Almeida Júnior 
(1997), não se constituem como um tipo específico e diferenciado de biblioteca. 

Segundo a Portaria nº. 512, do Ministério da Cultura (MINC), as Bibliotecas 
Comunitárias se classificam em dois tipos: Bibliotecas Comunitárias, do Tipo A, 
que se constituem de bibliotecas escolares vinculadas a escolas, e que prestam 
atendimento às comunidades,como à aquelas dos Centros Integrados de Educação 
Pública (CIEPs). As Bibliotecas Comunitárias do Tipo B, se referem às bibliotecas 
de organizações do terceiro setor, espaços de leitura e disponibilização de 
informações oriundas de acervos próprios ou fontes diversas, que priorizam a 
promoção cultural e intelectual dos seus filiados, para subsidiar as ações próprias da 
organização, favorecem o desenvolvimento social e comunitário. Assim, a Biblioteca 
Comunitária Tobias Barreto de Menezes, na Vila da Penha, a Biblioteca Espaço da 
Leitura, de Cerâmica, em Nova Iguaçu, As Bibliotecas Comunitárias Paulo Freire e 
Nova Holanda, na Comunidade da Maré, a Biblioteca Comunitária Dona Zica, no 
Centro Cultural Cartola na Mangueira dentre outros. São exemplos de bibliotecas 
comunitárias do Tipo B e representam um locus de Leitura, de acesso à Informação 
e de Produção do Conhecimento que se contrapõem à unicidade dos discursos da 
burguesia, tal como existem hoje. Trata-se de um espaço onde educadores, agentes 
de informação e pessoas da comunidade têm a liberdade de realizar um trabalho de 
formação e informação com a leitura dentro de seus contextos de origem cujas 
condições de trabalho significam objeto de atenção e desejo da população local.  

Como espaços de informação, de cultura e de lazer, realizam ações em prol 
de seus usuários ao funcionarem livres e abertos, empenhados em concretizar, 
através do compartilhamento de experiências em torno da leitura e da informação a 
sua função transformista, na visão de Gramsci.   

Aqui estarão formando os verdadeiros leitores.   
3. JUSTIFICATIVA 
Este projeto se legitima pelo fato de se destinar a preencher, a médio prazo, 

espaços comunitários, principalmente, instituições que acolhem menores 
abandonados, pessoas da terceira idade, filhos de presidiários, crianças e adultos 
portadores de desvantagens físicas e/ou mentais, hospitais, associações de 
moradores, residências onde moram pessoas que amem a leitura e desejam 
participar deste projeto, em especial, localizadas na periferia de cidades do Estado 
do Rio de Janeiro ou em áreas desfavorecidas nos centros urbanos. 
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Cabe esclarecer que as populações afastadas dos centros urbanos, além de 
possuírem parcos recursos financeiros, não são contempladas com uma rede de 
transportes regulares, com saneamento básico, postos de saúde, escolas, espaços 
para esportes e lazer, etc, 

É sabido, também, que bibliotecários deste país precisam compreender que a 
democratização da informação e, conseqüentemente, do livro ou outros veículos e 
da leitura exige ações concretas por parte das Bibliotecas. Não ações casuísticas e 
eventuais, mas àquelas fundamentadas tanto política como tecnicamente; vale dizer, 
ações que, por serem críticas, consideram a razão de ser dos fatos sociais. 

Por isso, práticas leitoras em bibliotecas comunitárias, em especial, no Estado 
do Rio de Janeiro, precisam ser criadas onde não existem bibliotecas e, nos 
espaços onde os serviços de informação não atendem às necessidades de seus 
usuários, precisam ser revistas, re-estudadas e re-elaboradas, visando à 
transformação dessas comunidades. 

Cabe esclarecer que o Programa Rodando as Leituras no/na...com a 
Estante Circulante se intitulou no início Rodas de Leitura com A Estante 
Circulante implementada numa parceria da UNIRIO (Escola de Biblioteconomia) 
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Queimados. Essa idéia 
surgiu em 1998, numa reunião na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e tinha o objetivo de enforcar questões selecionadas do cotidiano da comunidade 
em torno da saúde, educação, transporte, segurança, e devia se constituir em canal 
catalizador da  informação gerada e na estante armazenada, capaz, inclusive, de 
acolher queixas e encaminhar alternativas a autoridades. 

Depois este programa recebeu a designação Projeto Rodas de Leitura com a 
Biblioteca Circulante. Emergiu do pedido da então, Secretária de Educação e 
Cultura, a Profª Dulce do Amparo, naquela época, assistindo a uma atividade 
educativo-cultural com a leitura, considerou-a interessante e necessária para as 
escolas, pois visava despertar e desenvolver o gosto pela leitura, em especial, nas 
comunidades mais desfavorecidas. 

Entre 2003-2004, foi planejada e, sua implementação ocorreu em 18 de abril 
de 2004, dia do livro infantil, num veículo sprinter, doado pelo MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO ao município de Queimados, para atender como um serviço de 
extensão bibliotecária a locais mais longínquos e sem bibliotecas. 

Para isso, é necessário que esse espaço comunitário se contraponha à 
unicidade dos discursos hegemônicos dos governos, enfatizando a participação da 
coletividade no que se refere ao olhar, dizer e ouvir, de modo que as atividades ali 
realizadas e os serviços prestados levem a ler, brincar, pensar e criar de forma 
inclusiva na sociedade. Considera valores e modos de vida do contexto  para que 
esse lócus venha a se tornar vivo, dinâmico, um centro ativo de informações, de 
freqüência livre, um espaço de cultura, de participação, de encontro e de convívio 
das pessoas. 

As Bibliotecas Comunitárias: As Estantes Circulantes visam proporcionar 
uma interação entre crianças, adolescentes e adultos para além das salas de aula e 
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garantir o acesso à leitura para discussão, lazer e pesquisa em um espaço 
populacional. 

Trata-se da Extensão Universitária da UNIRIO, em vivenciar um processo 
educativo, cultural e científico que integra ensino e pesquisa de forma indissociável e 
viabiliza a relação transformadora entre  universidade  e sociedade.  

É um trabalho que leva a um fluxo para a comunidade acadêmica que 
encontra, na sociedade, a oportunidade de elaborar a práxis do conhecimento 
acadêmico. Essa troca de saberes sistematizados: acadêmico e popular vai levar à 
produção de novo conhecimento resultante do confronto com a realidade, 
democratização do saber acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
atuação da universidade, favorecendo a visão integrada do social. 

Para Roland Barthes, o ato de ler é ¨delicado¨, pois, ¨podem-se ler textos , 
imagens, objetos, gestos, rostos, cenas, paisagens...¨ (BELLENGER,1979).  

4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GERAL 
Efetivar o engajamento da Universidade Pública na compreensão e 

transformação das condições atuais da vida brasileira tornando possível a 
viabilização de um modelo de Biblioteca destinada às comunidades mais 
desfavorecidas, com a criação de um espaço democrático de leitura nos mais 
diversos suportes, objetivando a localização, acesso, circulação e disseminação da 
informação para contribuir na construção da cidadania. 

4.2 Objetivos Específicos 
• Contribuir para que a Universidade Pública, através de atividades extensionistas, 

assumam um papel ativo na construção da cidadania;  
• Articular Universidade com Instituições e Organismos da sociedade civil e 

política, comprometidos com as transformações do atual quadro de exclusão 
social;  

• Fazer com que a população desfavorecida usufrua dos resultados produzidos 
pela atividade acadêmica e se socialize;  

• Propiciar a participação de crianças, jovens, adultos e familiares no processo de 
democratização da leitura familiarizando-os com materiais bibliográficos 
convencionais, não-convencionais e on-line;  

• Capacitar, através de encontros, bolsistas de Biblioteconomia da UNIRIO e de 
outras universidades parceiras, pessoas da comunidade, alunos de escolas da 
Rede Pública do Ensino Fundamental e Médio que desejem atuar no 
desenvolvimento do projeto; 

• Estabelecer parcerias com Governo Federal, Estadual e Municipal, Setor Privado, 
Instituições Filantrópicas e Associações de Moradores em prol de ações ligadas 
ao incentivo da leitura, visando superar as atuais condições de desigualdade e 
exclusão existentes no Brasil.  

5. METODOLOGIA  
A metodologia utilizada para implementação do PROGRAMA RODANDO AS 

LEITURAS no/na... com A Estante Circulante desenvolveu-se por meio de 
diversas etapas a saber: 
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Para o embasamento teórico sobre o tema foi realizado um levanmtamento 
bibliográfico, não verticalizado sobre leitura, leitor, biblioteca comunitária, ação 
cultural para dinamização do acervo, obtendo-se o material necessário para a 
colocação do mesmo em prática. 
• Foi necessário projetar o Modelo da Estante Circulante em alumínio e madeira; 
• Depois, aconteceu o treinamento de alunos bolsistas da UNIRIO e voluntários da 

comunidade, para o uso dessas bibliotecas; 
• A seguir, selecionou-se itens bibliográficos segundo os temas escolhidos pelas 

comunidades participantes deste Projeto; 
• Por último, colocou-se este projeto em prática com a participação de alunos 

bolsistas e voluntários da UNIRIO; 
• As atividades deste programa são avaliadas por meio de fontes específicas, tais 

como: - indicadores de freqüência para levantar a relação entre as metas 
propostas e os resultados alcançados; 

• O produto deste programa vai constar da análise dos resultados da avaliação e 
produção de textos para publicação e divulgação utilizando-se .folhetos, folders, 
internet, jornal de bairro que deve apresentar o movimento de leitores e de 
empréstimos, oficinas, serviços e produtos.  

6. RESULTADOS OBTIDOS 
 Neste programa os principais resultados obtidos consistiram em: 
Início: 1995 – 1997 UNIRIO / PROEX / Escola de Biblioteconomia / Prefeitura de 
Queimados / Secretaria Municipal de Educação e Cultura(SEMEC) 
Ação: Planejamento e Implementação da Biblioteca Municipal de Queimados  
Professor José dos Santos Halm 
Consultoras: Profas. Bibliotecárias: Maria José Moreira e Maura Esandola T. 
Quinhões  
1995 - 2002 UNIRIO / PROEX / EB / Prefeitura de Queimados / SEMEC 
Ação: Rodando as Leituras no/na....Instituições : EM Syntilla Excel e EM Allan 
Kardec. Responsável: Docente Mrs. Maura Quinhões. 
Ações: 6 
Participantes: 150 alunos (1º, 2º e 3º anos do 1º ciclo) 
2003–2004 UNIRIO / PROEX / EB / ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PONTO 
CHIC - Nova Iguaçu 
Ação: Planejamento e Implementação da BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LEITURA & 
Ação: RODANDO AS LEITURAS NO/NA...Responsável: Docente Mrs. Maura 
Esandola Tavares Quinhões.  
Ações: 4 
Participantes: 400, bolsistas: 1, voluntários: 1  
2004 Parceria UNIRIO / Prefeitura de Queimados / Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura  
18 de abril – Inauguração da Biblioteca Circulante na Praça dos Eucaliptos. Ações: 
2 (manhã e tarde).  
Participantes: 250, bolsistas: 1. 
2005 UNIRIO / PROEX / EB / Prefeitura de Queimados / SEMEC. 
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Ação: RODANDO AS LEITURAS NO/NA...com a Biblioteca Circulante.  
Responsável: Docente Mrs. Maura Esandola Tavares Quinhões 
Rede de Ensino Público Municipal: 29 escolas. Profissionais Envolvidos: 4 (1 coord. 
e 3 profs.) 
1° Semestre / 2005 
Publico-alvo: pré-leitor 
Ações: 9 Unidades de Educação Infantil 
Crianças Alcançadas: 350 alunos 
2° Semestre / 2005 
Público alvo: leitor iniciante e leitor com habilidade de leitura (1º, 2º e 3º ano do 1° 
ciclo) 
Ações: 22 Unidades Escolares 
Crianças Alcançadas: 650 alunos 
2005 – .... UNIRIO / PROEX / EB / CENTRO DE ESTUDOS E AÇÕES SOLIDARIAS 
DA MÁRÉ (CEASM). 
Ação: RODANDO AS LEITURAS NA...MARÉ DE LEITURAS.  
Profissionais envolvidos: 5 (1 coord., 1 bibliotec., 3 estag.) 
Responsável: Docente Mrs.Maura Esandola Tavares Quinhões 
BIBLIOTECA COMUNITARIA PAULO FREIRE (Timbau) 
Ações: 5 (out./dez. 2005); (abr./jun. 2006); (abr. 2007) –  (manhã) 
Crianças alcançadas: 100 
BIBLIOTECA COMUNITARIA NOVA HOLANDA 
Ações: 5 (out./dez. 2005); (abr./jun. 2006); (abr. 2007) – (tarde) 
Crianças alcançadas: 300 
2006 – .... Parceria: UNIRIO / PROEX / EB / Instituto Benjamim Constant / Biblioteca 
Henri Braille 
Ação: RODANDO AS LEITURAS NO... IBC COM A ESTANTE CIRCULANTE 
Responsável: Docente Mrs. Maura Esandola Tavares Quinhões 
Ações: 18 (abr., maio, ago. e nov. – 2007) (última 3ª feira do mês, das 12 às 13 
horas – intervalo entre almoço e as aulas da tarde); (abr., maio, jun., jul. – 2007) – 
(todas às 5ª feiras do mês, das 12 às 13 horas – intervalo entre o almoço e as aulas 
da tarde)   
Profissionais Envolvidos: 9 (1 coord., 1 bibliotec., 5 bolsistas e inspetores) 
Crianças Alcançadas: 340 ( 7-12a.) 
2006 UNIRIO / PROEX / EB /  Prefeitura Municipal de Niterói / S.M. de Educação / 
Fundação Municipal de Educação 
Instituições Participantes: 
UMEI GABRIELA MISTRAL 
Ações: 6 (abr., maio, jun., jul., out. e dez.) 
Profissionais Envolvidos: 6 (coord., auxiliares, profs.) 
Crianças Alcançadas: 300 
JARDIM ESCOLA FLORES MIRINS  
Ações: 6 (abr., maio, jun., jul., out. e dez.) 
Profissionais Envolvidos: 6 (coord., auxiliares, profs.) 
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Crianças Alcançadas: 120 
CRECHE ESCOLA RECANTO DO AMOR PERFEITO 
Ações: 2 (jun. e nov.) 
Profissionais Envolvidos: 6 (coord., auxiliares, profs.) 
Crianças Alcançadas: 40 
2007 UNIRIO / PROEX / EB / Obra Social João Batista 
Ação: RODANDO AS LEITURAS NA... BIBLIOTECA COMUNITÁRIA EMMANUEL 
Responsáveis: Docente Mrs. Maura Esandola Tavares Quinhões, Ana Margareth 
(Bolsista) 
Ações executadas: Todos os primeiros e últimos sábados (mar., abr., maio, jun., jul. 
das 10 às 12 horas) 
Ações previstas: Aos sábados (ago., set.,  out., nov., e dez.) 
Crianças e Adolescentes Alcançados: 180 
2006 – .... UNIRIO / PROEX / EB / BNDES / Assossiação Centro Cultural Biblioteca 
Comunitária Tobias Barreto de Menezes 
Ação: Implantação da Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Menezes (a 
acontecer – em fase final de construção). 
Participação: 5 (bolsistas e voluntários) 
À ACONTECER 
2007 UNIRIO / PROEX / EB / Centro Cultural Cartola – Comunidade da Mangueira 
Ação: RODANDO AS LEITURAS NA...BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DONA ZICA  
Responsável: Docente Mrs. Maura Esandola Tavares Quinhões 
Ações Programadas: (jul., ago., set., out., nov., e dez. – ao 1º sábado de cada mês, 
das 14 às 16 horas) 
 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É um programa contínuo, dinâmico e real que pretende dar oportunidade de 
liberdade de expressão para crianças, jovens e adultos, moradores em comunidade 
desfavorecidas (SAÚDE: postos e hospitais; TRANSPORTE; EDUCAÇÃO: escolas, 
dentre outras). Não é um evento, se fosse, perderia toda a característica de formar 
leitores e usuários de bibliotecas.  

A Estante Circulante e a Biblioteca Circulante, são mini bibliotecas 
comunitárias que transportam livros e outros materiais bibliográficos, tais como: 
brinquedos, jogos, recortes de jornais, revistas, etc. para comunidades excluídas 
com o RODANDO AS LEITURAS no/na... 

Os encontros não são tarefas obrigatórias e sim, um convite para agradáveis 
momentos de lazer que além de incentivar a procura de novas histórias na 
biblioteca, educa a atenção, desenvolve a linguagem oral e escrita, amplia o 
vocabulário, enfim, produz novos conhecimentos, melhora o relacionamento entre 
moradores de comunidades em desvantagens sócio-econômicas, atua em prol de 
uma vida melhor. 
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