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“Precisamos estar atentos para as mudanças da sociedade e 

nos transformar em razão delas. Precisamos questionar nossas 
verdades, nossos dogmas, pois só assim, estaremos realmente 
avançando no sentido de darmos à dignidade do ser humano, o 
status de objetivo maior de nossos trabalhos; estaremos 
realmente avançando no sentido de propiciarmos condições 
para que todos possam exercer seu papel de cidadãos, e essa 
ser a prioridade de nossa atuação.” 

Almeida Júnior (1997, p. 104) 

 
  



 

RESUMO 

 

Esse estudo se baseia em um relato de experiência e aborda a atuação do 
bibliotecário, fora do ambiente e dos limites da biblioteca (ALMEIDA JÚNIOR, 1997), 
em ações culturais de incentivo à leitura e à escrita, que pretendem contribuir para a 
formação de leitores, buscando promover uma “Rede de Leitura” em um município da 
região metropolitana de Porto Alegre. Utilizando-se de elementos da pesquisa-ação 
(THIOLLENT, 1992) foi possível realizar as observações, levantamentos e 
proposições feitas durante as ações organizadas pela Central da Literatura de Guaíba 
(Celig), no período de junho a dezembro de 2018. Essas ações foram inicialmente 
geradas pela necessidade de se pensar o que era preciso para mapear, conhecer e 
unir as pessoas envolvidas em atividades literárias, construindo-se, então, estratégias 
para a realização de práticas leitoras (FOUCAMBERT, 1994) que pudessem colaborar 
no processo de formação de leitores no município. Essas estratégias consistiram na 
articulação e intervenção de ações culturais, ocupando de maneira criativa, 
acolhedora e poética, diversos espaços, não formais de leitura, entendendo-se a 
literatura como possibilidade representativa e identitária da comunidade. Procurou-se 
com isso proporcionar o compartilhamento das experiências leitoras, o despertar do 
prazer de ler, o entendimento de suas possibilidades criadoras e o respeito à 
diversidade cultural, bem como incentivar questionamentos e interpretações, 
difundindo e fomentando a leitura no município.  
 

Palavras-chave: Bibliotecário. Leitura. Escrita. Literatura. Formação de Leitores. 
Mediação de Leitura. Ação Cultural.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study is based on an experience report and it deals with the librarian's professional 
exercise outside library's limits (ALMEIDA JÚNIOR, 1997), in cultural actions of 
reading and writing incentive, which intend to contribute to readers development, in 
order to promote a "Reading Network" in a town in the Porto Alegre metropolitan area. 
By utilizing action-research elements it was possible to raise observations, data 
collection and propositions during the actions made by Guaíba's Reading Central 
(Celig) from June to December, 2018. Those actions were initially developed from the 
need of realising what was necessary in order to map, get to know and unite those who 
were involved in literary activities, building strategies to encourage reading practice 
(FOUCAMBERT, 1994) that could contribute to reader development. These strategies 
consisted in the articulation and intervention of cultural actions, ocuppying non-formal 
reading spaces in a creative, welcoming and poetic way, understanding literature as a 
representative possibility and the identity of a community. The objective was to share 
reading experiences, stimulate the delight of reading, the understoodment of creative 
possibilities and the respect to cultural diversity, as well as to encourage questionings 
and interpretations, disseminating and developing reading practices in town. 
 
Keywords: Librarian. Reading. Writing Literature. Readers development. Cultural action. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 – Bate-papo “A leitura transcendendo espaços formais”...............................28 

Figura 2 – Logo da Celig.............................................................................................30 

Figura 3 – Escritores fundadores da Celig...................................................................30 

Figura 4 – Divulgação de autor da Celig......................................................................32 

Figura 5 – Cardápio Poético........................................................................................35 

Figura 6 – Divulgação da Celig....................................................................................35 

Figura 7 – Divulgação do Sarau..................................................................................36 

Figura 8 – Público do Sarau “Amar, verbo criativo”......................................................36 

Figura 9 – Chamada para o Sarau..............................................................................36 

Figura 10 – Livros e miudezas do Sarau.....................................................................36 

Figura 11 – Divulgação do Sarau................................................................................37 

Figura 12 – Ambientação para o Sarau Erótico...........................................................37 

Figura 13 – Divulgação do Concurso..........................................................................38 

Figura 14 – Sarau Riquezas da Nossa Terra...............................................................38 

Figura 15 – Entrada Sarau Dia de los Muertos............................................................39 

Figura 16 – Sarau Dia de los Muertos.........................................................................39 

Figuras 17, 18 e 19 – Divulgação dos eventos de formação, consecutivamente.........40 

Figura 20 – Divulgação de encontro do Leia Mulheres Guaíba...................................41 

Figura 21 – Celig no Amba Debate..............................................................................42 

Figura 22 – Participação em Sarau de escola.............................................................42 

Figura 23 – Celig participando de oficina de Haicais em Montenegro.......................43 

Figura 24 – Bate-papo Mercado Editorial....................................................................43  

Figura 25 – Premiação do sorteio pelas redes............................................................43 

Figura 26 – Divulgação da atividade...........................................................................44 

Figura 27 – Tarde com Contação de Histórias............................................................44 

Figura 28 – Divulgação do evento...............................................................................45 

Figura 29 – Abertura da Virada Literária......................................................................45 

Figura 30 – Leitura dos minicontos..............................................................................46 

Figura 31 – Filmagem do curta de terror......................................................................46 

Figura 32 – Divulgação do Sarau Leia Mulheres Guaíba..........................................47 

Figura 33 – Livro do Leia Mulheres Guaíba de Março...............................................47 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 6 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................... 8 

2.1 LEITURA E ESCRITA ......................................................................................... 10 

2.2 FORMAÇÃO DO LEITOR ................................................................................... 12 

2.3 AÇÃO CULTURAL .............................................................................................. 15 

2.4 BIBLIOTECÁRIO ................................................................................................. 17 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 21 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA: A CELIG E SUAS AÇÕES ..................................... 27 

4.1 AÇÕES REALIZADAS EM 2018: COMEÇO, MEIO E CONTINUIDADE ............. 32 

4.1.1 Os Saraus ........................................................................................................ 33 

4.1.2 Oficinas e Workshops .................................................................................... 39 

4.1.3 Outras atividades ........................................................................................... 41 

4.1.4 Continuidade das Ações ................................................................................ 46 

5 ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................................... 48 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 55 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 57 

 



6 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Guaíba possuía ações isoladas de incentivo à leitura e à escrita, 

desconectadas entre si. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, em sua primeira 

gestão, iniciada em 2015, buscava um diagnóstico da cultura através de, entre outras 

coisas, um mapeamento das ações culturais organizadas pela sociedade civil, e a 

necessidade de conhecimento, por parte dos conselheiros, das demandas do 

segmento que representavam. Dentro dessa proposta, consolida-se a atuação de uma 

escritora, representante do segmento Livro e Literatura nesse Conselho e, sobretudo, 

bibliotecária. A partir dessa orientação, surge a inquietação de como ou de que forma 

esse profissional pode participar e contribuir efetivamente em um processo de 

formação de leitores, iniciando uma “Rede de Leitura” na cidade, com um 

desdobramento real no futuro? 

O segmento representado pela bibliotecária possuía parcos dados, tanto de 

ações realizadas na área da leitura e escrita, quanto dos escritores e de outros 

personagens da cadeia do livro. Precisava-se conhecer, de forma próxima, as 

pessoas envolvidas com a literatura no município, para que se pudesse saber das 

ações desenvolvidas e pensar-se em como utilizá-las, ampliando-as, buscando 

realmente atingir a comunidade. A Central da Literatura de Guaíba (Celig) é um 

coletivo, que surgiu para fomentar essas ações e contribuir efetivamente no caminho 

traçado e ambicionado para tornar Guaíba uma “cidade de leitores”. 

Dentro desse contexto, o presente estudo tem por objetivo abordar a atuação 

do bibliotecário, fora do ambiente e dos limites da biblioteca em ações culturais de 

incentivo à leitura e à escrita. Relata a experiência da organização e realização dessas 

ações, que ocorreram no período de junho a dezembro de 2018 e que constaram de 

eventos literários e de formação, contação de histórias, apoio a um Clube de Leitura, 

bem como apresentação em escolas municipais e estaduais, participação fixa em 

programa de rádio, planejamento para publicação de um livro, promoção de concursos 

e divulgação na mídia local, entre outras atividades.  

Essas ações culturais foram fundamentais e colaboraram fortemente com o 

objetivo de mapear, conhecer e unir as pessoas envolvidas em atividades literárias; 

construir estratégias para a realização de práticas leitoras que possam colaborar no 

processo de formação de leitores no município; bem como ocupar de maneira criativa, 
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acolhedora e poética, diversos espaços, não formais de leitura, entendendo-se a 

literatura como possibilidade representativa e identitária da comunidade e 

proporcionar, através disso, o compartilhamento das experiências leitoras, o despertar 

do prazer de ler, o entendimento de suas possibilidades criadoras e o respeito à 

diversidade cultural, bem como incentivar questionamentos e interpretações, 

difundindo e fomentando a leitura no município.  

Esses fatores possibilitaram a participação ativa de uma bibliotecária como 

idealizadora e organizadora dessas atividades, fora do contexto da biblioteca e do 

ambiente escolar, desmistificando o tradicional estereótipo desse profissional na 

sociedade, vinculado quase sempre a alguém que faz seguidamente o tradicional 

gesto de silêncio, enquanto permanece sentado atrás de uma mesa, sem interagir 

com seu público. 

A importância do relato dessa experiência reside em proporcionar novos 

olhares sobre a atuação do bibliotecário, bem como o fato dessas ações terem 

modificado e contribuído positivamente com o panorama literário da cidade e a 

formação de leitores, possibilitando que a leitura fosse discutida em diversas “frentes” 

não existentes anteriormente e unindo diferentes grupos que atuam no incentivo à 

leitura e à escrita no município.  

Para a pesquisa utilizou-se uma metodologia empírica, fundamentada a partir 

de uma observação social desenvolvida durante o planejamento, realização e 

avaliação dessas ações culturais, ocorridas durante o segundo semestre de 2018, a 

fim de retratá-las e compreendê-las no processo de formação de leitores, bem como 

quanto ao papel do bibliotecário enquanto mediador de leitura fora do ambiente da 

biblioteca, tendo como sujeitos os alunos, profissionais, professores, mediadores e 

escritores através de suas participações nas ações da Celig e nas redes sociais. 

No referencial teórico buscou-se contextualizar essas ações através do 

conhecimento de autores que tratassem a leitura e a escrita como processos 

transformadores do indivíduo e da própria sociedade. Contemplando, dentro dessa 

perspectiva, cidadania, leitura e escrita, formação do leitor, ação cultural e o 

profissional bibliotecário. Mostra-se, ainda a contextualização do coletivo, suas ações 

e a cidade onde elas ocorreram. Finalizando-se com a análise dos dados, onde o 

papel do bibliotecário nas ações culturais será discutido, corroborando ou não com 

sua importância como mediador em leitura, seguida depois pelas considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para essa pesquisa buscou-se autores que tratassem a leitura, a escrita e a 

formação de leitores como processo transformador do indivíduo e da própria 

sociedade. Observando-se o leitor, o escritor e o mediador como peças indissociáveis 

em um processo de incentivo à leitura e à escrita, pautado pelas práticas sociais e 

pela construção da cidadania. Entendendo-se o mediador como quem aproxima o 

leitor do texto, ou seja, que atua como facilitador nessa relação, desempenhando um 

papel importante na motivação da leitura, em uma dinâmica de ler “com”, conforme as 

palavras de Bortolin (2007). Esse processo transformador possibilita o protagonismo 

do público e colabora com o reconhecimento de seus direitos e de quanto isso pode 

contribuir para diminuir as desigualdades sociais existentes no nosso país. Ao refletir-

se sobre isso, considera-se a colocação de França (2012, p. 75): 

 
A leitura (e não podemos pensá-la apenas nos livros) constrói a cidadania na 
medida em que o homem se constrói dentro dessa sociedade. Saber sobre si 
e sobre seu lugar na sociedade são indicadores importantes de uma razoável 
leitura do mundo e certo domínio de habilidades que possibilitam construir e 
reconstruir o saber, o pensar e o fazer. 

 

O discurso dessa autora nos remete a conhecida frase de Freire (2013, p. 11) 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. Frase essa que guia a forma 

como o leitor é percebido nas ações pensadas pela Celig e que serão descritas 

posteriormente no decorrer desse estudo. Nelas procurou-se respeitar o possível 

leitor, reconhecendo-se a importância de suas experiências e de suas referências. Os 

integrantes desse coletivo, ao mediar a leitura, procuram pautar-se no fato de que 

todos nós temos uma forma de “ler” o mundo, independente de sermos ou não 

alfabetizados ou mesmo se possuímos conhecimento da literatura e de sua 

importância na construção de uma sociedade mais igualitária. E essa leitura de mundo 

é feita de forma muito particular e individual.  

Precisa-se planejar como alcançar esse leitor para que ele se sinta parte das 

ações que envolvem a leitura, a escrita e a literatura, um pouco como disse Marcelino 

Freire (2006, p. 16) “O negócio é tornar essa experiência divertida, sem regras chatas. 

Vamos tirar um pouco a literatura do pedestal!”. Em um pedestal é como grande parte 

das pessoas veem a literatura e quem está envolvido com essa prática. O cidadão, 
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em sua maioria, não se sente representado por esse grupo, que considera seleto, 

porque acredita que a literatura não “conversa” com sua realidade. A forma como a 

literatura é geralmente mostrada reforça isso e sendo assim, como é possível 

alcançar-se os não leitores e as comunidades que não acreditam na leitura como algo 

essencial para compreenderem a si mesmas, reconhecendo o seu papel na sociedade 

em que vivem? O caminho que está sendo trilhado no decorrer das ações de leitura 

da Celig é o certo? Essa preocupação do coletivo, explicitada nesse estudo, afirma-

se nas palavras de Larrosa (2007, p. 143): 

  
A partir daqui, está claro que a experiência da leitura tem sempre uma 
dimensão de incerteza que não se pode reduzir. E, além disso, posto que não 
se pode antecipar o resultado, a experiência da leitura é intransitiva: não é o 
caminho até um objetivo pré-visto, até uma meta que se conhece de antemão, 
senão que é uma abertura em direção ao desconhecido, em direção ao que 
não é possível antecipar e pré-ver. 

 

Por mais dados estatísticos que sejam consultados, projeções e planejamento 

que se faça em relação a uma atividade de incentivo à leitura e à escrita, cada público 

e cada localidade exigem uma abordagem e uma perspectiva diferenciada, e o 

resultado dessas ações só será percebido após reflexões e ajustes feitos a longo 

prazo, mas ainda sem a certeza do seu sucesso conforme o esperado. Se a Celig 

conseguir atingir esse público com essas ações, quem sabe, futuramente, o leitor 

potencial atue de forma participativa, como multiplicador, contribuindo para a criação 

de outras ações e possibilitando, cada vez mais, a ampliação de uma possível “Rede 

de Leitura”. Pode-se adaptar essa colocação ao que no remete Foucambert (1994, p. 

135) “Toda política de leitura começa com a formação dos formadores para que eles 

mesmos sejam excelentes “praticantes”. Para que essa Rede funcione, o papel dos 

seus multiplicadores é essencial e, com certeza, uma parte do que foi idealizado, mas 

permanece a preocupação de até que ponto isso é viável. 

Está claro que este é um caminho entremeado por dúvidas de que a leitura 

ultrapasse as barreiras existentes e chegue onde se sonha ser possível. Para isso há 

que se acreditar nas ações realizadas, sem esquecer de “ler” a realidade que nos 

envolve, procurando contextualizar tanto as ações de leitura quanto de escrita, ambas 

essenciais para a formação de leitores, conforme mostraremos a seguir. 
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2.1 LEITURA E ESCRITA 

 

A palavra é o que une o indivíduo, a mãe e a família, ao povo a que pertence e 

à sociedade em que vive. Nessa sociedade, cada vez mais, quem detém a informação, 

detém poder em quase todos as situações. A forma em que essa informação circula, 

na grande maioria das vezes, é através da escrita, seja ela em livros e periódicos, 

documentos, redes sociais ou em relações profissionais e mesmo pessoais, e as 

informações que estão nesses meios podem destruir ou criar, apoiar ou discriminar e 

até mesmo eleger. O ato de ler é o que permite ao indivíduo sua inserção na sociedade 

letrada em se vive, possibilitando um papel de protagonista de suas ideias, tornando-

o um agente transformador da sua realidade e da própria sociedade. Conforme tão 

bem diz França (2012, p. 74-75): 

 
Em outras palavras, o ato de ler é uma ferramenta preciosa de sobrevivência 
à marginalização social. A leitura leva os indivíduos à escrita e não traz só a 
informação, como também permite a reflexão e dá instrumentos para a 
produção de pensamentos em uma situação de interlocutor de ideias. 

 

As estratégias desenvolvidas para realização de ações culturais de prática 

leitora são ferramentas importantes para esse processo de mudança. O saber ler traz 

autonomia sobre diversos aspectos que ultrapassam a questão utilitária da leitura e é 

o primeiro passo na construção de um caminho para tornar o leitor agente ativo do 

que pensa e projeta. Assim como a palavra o une primeiramente à mãe e à família, e 

por isso deve remeter ao aconchego e afeto que essa ligação provoca, a leitura dessas 

palavras também é entremeada por aspectos afetivos e vai muito além da simples 

decodificação de símbolos linguísticos. Sobre isso França (2012, p. 71) ainda coloca:  

 
Nesse processo que envolve diferentes sentidos, o leitor necessariamente 
mobiliza sua afetividade. [...] Ou seja, sem afeto não há construção do 
indivíduo enquanto tal, e assim não há construção do sentido de autoria, ser 
autor de si mesmo, de sua aprendizagem, de sua identidade enquanto 
cidadão. No momento em que esse leitor perceber o que está, além do signo, 
sendo tocado pela decifração dos significados implícitos em sinais 
conhecidos, estará realizando uma leitura compreensiva e crítica. 

 

Compreender o significado de cada palavra, o que ela sugere, decifra, evoca 

e, por vezes, impõe, bem como o contexto em que ela, o autor e o leitor estão inseridos 

é o que pode transformar a realidade em que se vive. A partir disso, entende-se 

também que a leitura, de forma completa, não existe sem a escrita, uma atividade não 
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está dissociada da outra. Para se conseguir uma consistência nas ações de práticas 

leitoras organizadas pela Celig, o coletivo pensou em realizar, além das atividades de 

compartilhamento de leitura, atividades voltadas ao ato de escrever, bem como a 

análise desse ato.  

Dessa forma, buscou-se, mais do que abordar o papel usual do escritor, fazer 

com que a escrita deixasse de ser apenas reconhecida como um momento solitário, 

para ser vista como um processo que também pode ser coletivo, onde a comunidade 

escreve as próprias histórias que a representam. Foucambert (1994, p. 148) discorre 

sobre a importância da comunidade: 

 
A solução depende de que toda a comunidade assuma esse objetivo na 
globalidade dos aspectos que o constituem: como fazer evoluir o status 
profissional, social, familiar dos indivíduos para que a escrita seja uma 
ferramenta de sua interpretação de mundo, de seu desejo de mudança e de 
conquista de poder? Como constituir redes de textos onde cada um, criança 
ou adulto, a partir de sua experiência possa ser testemunha, ator e autor de 
atos de leitura e escrita para afirmar-se, responder aos discursos existentes, 
fazer surgir outras representações e outros modelos de transformação? 

 

A escrita, tanto quanto a leitura, contribui efetivamente para a autonomia do 

cidadão e, apesar de muitos terem acesso as redes sociais e se sentirem à vontade 

para escrever o que pensam nesse meio, a escrita em si ainda é vista como um ato 

pertencente apenas a uma elite cultural. Essa falta de significado da escrita para a 

comunidade é fruto de fatores históricos que envolvem a forma como ela foi trazida 

para o país, sendo utilizada apenas por uma minoria, e de como foi tratada em sua 

relação com a população, que durante muito tempo era composta, em sua maioria, 

por analfabetos. O povo brasileiro tem uma rica cultura oral, e é diverso em sua 

expressão, sentimento, comportamento e formação, mas sua relação com a cultura 

letrada ocorre de forma distante, visto que ela é, por si só excludente dessa 

diversidade. Nisso reside a fala de Gil (2007, p. 8): 

 
É necessário também pensar o modo como uma prática leitora se articula 
com nossa cultura, tão nossa, tão brasileira, tão rica em sua oralidade e 
espontaneidade, mas ainda pobre em sua dimensão escrita. Se desenvolvê-
la nessa direção não é tarefa fácil, com certeza ela só se realizará plenamente 
se feita em consonância e respeito com a diversidade cultural de nosso povo, 
de modo a potencializá-la e não suprimi-la. 

 

A narrativa, o estar em grupo contando histórias, faz parte da cultura brasileira 

e é algo próximo para a maioria da população, que nesses momentos se reconhece 

nas histórias partilhadas. As estratégias de práticas leitoras podem ser utilizadas para 
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a promoção dessa diversidade cultural, mas há uma dificuldade de articulação entre 

realidade e prática, principalmente no que se refere à escrita. Somado a isso está o 

fato de se viver em um país em que esse mercado é difícil e onde a maioria dos 

escritores depende de outros trabalhos para se manter. Por esses motivos, propor 

para escritores, iniciantes ou não, atividades fora do âmbito de sua obra, para 

realmente desenvolver a leitura e a escrita no seu município, é um desafio. Isso 

provavelmente tem um outro peso para quem é escritor e bibliotecário, independente 

dos livros que já tenha escrito, pois esse profissional vê as possibilidades de leitura 

de outra forma, como uma maneira de poder formar novos leitores.  

Tendo-se isso em mente, como pensar a formação do leitor? Ela pode ser 

considerada como um processo contínuo, que deve ser embasado por ações 

consistentes e que está muito além de somente a apropriação da escrita e da leitura, 

muito mais vinculada à ressignificação dos textos lidos pelo leitor, a contextualização 

da sua realidade e o conhecimento de si mesmo, como será falado a seguir. 

 

2.2 FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

A formação de leitores geralmente está vinculada à escola, pois poucos 

chegam a ela tendo um ambiente leitor proporcionado pela família que, na maioria das 

vezes, repassa a atividade para a escola, com o professor assumindo o papel de 

formador do leitor, seguido pelo bibliotecário e equipe. Quando se faz uma leitura na 

escola, na grande maioria das vezes, não é uma leitura livre, mas atrelada ao currículo 

e à avaliação escolar. Os alunos acabam por serem enquadrados nesse currículo, 

independente do contexto social em que estão inseridos. Sobre as práticas de leitura 

na escola, podemos observar a afirmação de Silva (2007, p. 51): 

 
Nem sempre elas contribuem para que haja um aumento no volume de leitura 
dos alunos. Ao contrário, observa-se uma diminuição e/ou afastamento. Para 
a maioria delas, as vivências que se constituíam no universo escolar estão 
muito próximas de questões pautadas nos estudos que apontam a tendência 
de “escolarização” da leitura [...] Ou seja, os objetivos que viabilizam essa 
prática quase sempre são perpassados por finalidades didáticas. 

 

A prova do livro ou a famigerada “ficha de leitura” destroem a possibilidade de 

formar novos leitores, como diz Werneck (2013, p. 23) “Indicar um livro e marcar a 

famosa “prova do livro” é assassinar dentro da mente e do coração dos alunos o gosto 

de ler”. Ao invés disso, pode-se contextualizar e ressignificar as obras, criando “links” 
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através de outras manifestações artísticas, que falem diretamente à realidade da 

comunidade, seja ela escolar ou não. Um problema que muitas vezes reforça essa 

forma didática de se tratar a leitura na escola, reside na questão de que nem todos os 

professores são leitores e fica difícil um não leitor incentivar outros a gostarem de ler. 

Dessa forma, como podemos atuar fora desse espaço já reconhecido, 

encorajando um olhar diferente sobre a leitura literária, sobre o próprio leitor, sua 

comunidade e suas relações, sejam elas sociais, profissionais ou pessoais?  

Pelo acesso as notícias em jornais, TVs e internet, constata-se a triste realidade 

em que se está inserido e percebe-se que o Brasil não é um país de oportunidades, 

visto que a desigualdade social é presença constante no dia-a-dia da maioria dos 

brasileiros e que esses, geralmente, não possuem consciência de seus direitos, 

moram em locais em que ações sociais básicas não chegam e, consequentemente, 

não tem acesso a equipamentos culturais e, mesmo assim, ainda conseguem produzir 

cultura e literatura. Nessa perspectiva, a leitura e a escrita acabam fazendo parte 

dessa realidade excludente e cabe ao mediador, que na experiência relatada nesse 

estudo é o bibliotecário, proporcionar as condições para que o leitor as encontre, 

transformando-se e, consequentemente, a essa realidade, conforme esclarece Santos 

(2009, p. 38): 

 
Daí o acesso ao livro e formação leitora ser um direito básico de cidadania, 
de inclusão social e de desenvolvimento. É nessa perspectiva que o agente 
de leitura deve agir. Sua ação cultural é, por excelência, uma ação social de 
transformação da realidade onde ele está inserido. Numa dimensão mais 
ampla todo agente de leitura é um agente cultural e social. 

 

Observa-se na fala do autor que ele se refere a agente de leitura. Ocorre que 

na área da Biblioteconomia e da Ciência da Informação o termo mais utilizado é 

mediador de leitura, mas dentro do sentido mostrado no início desse referencial 

teórico. Seguindo essa nomenclatura, o mediador não deve pensar seu público 

separado de sua realidade social. As práticas de leitura se tornam ineficazes se não 

sabemos a realidade da comunidade em que serão realizadas.  

A popularização da literatura não é algo fácil e nem poderá ser feita à curto 

prazo, pois grande parte dos brasileiros ainda não vê sentido para ela, visto que sua 

prática não dialoga com o cotidiano e a realidade que ele conhece. Para esse público 

potencial, que chega extenuado por um dia de trabalho, na maioria das vezes é mais 

fácil chegar em casa e descansar em frente à TV, do que ler um livro. Assim, cada vez 
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mais a possibilidade de se descobrir ou se manter o leitor torna-se algo remoto, 

reforçando o que Serra (2009, p. 12) dispõe em seu texto: 

 
Só há uma maneira de nos tornarmos leitores: lendo. E essa atitude é cultural, 
ela não nasce conosco, tem de ser desenvolvida e sempre alimentada. O 
entorno cultural em que a pessoa vive é determinante para que a habilidade 
de ler tenha chances de crescer. Ela é fruto do exemplo e das oportunidades 
de contato com a cultura letrada, em suas diversas formas. 

 

Para boa parte da população o livro é considerado um objeto caro e não 

prioritário e as bibliotecas públicas, além de estarem geralmente situadas em regiões 

centrais, não possuem um horário de atendimento que favoreça o trabalhador. Um 

alento ou diferencial atualmente são as bibliotecas comunitárias, frutos de iniciativas 

de associações, institutos e, mesmo, individuais, mas que ainda não existem em todas 

as comunidades. Esses são uns dos motivos que devem levar as ações que serão 

relatadas, ao encontro da comunidade, para que, através de intervenções, consiga-se 

recriar o processo de práticas leitoras, promovendo uma demanda “orgânica” e 

natural. 

Ao se pensar em projetar ações que contribuam para essa prática, o leitor, seja 

ele, efetivo ou potencial, é o personagem principal dessa “Rede de Leitura” que se 

sonha. Para Larrosa (2007, p. 129-130) o pensar a leitura pode ser visto assim: 

 
Pensar a leitura como formação implica pensá-la como uma atividade que 
tem a ver com a subjetividade do leitor: não só com que o leitor sabe mas, 
também, com aquilo que ele é. Trata-se de pensar a leitura como algo que 
nos forma (ou nos de-forma e nos trans-forma), como algo que nos constitui 
ou nos põe em questão naquilo que somos. A leitura, portanto, não é só um 
passatempo, um mecanismo de evasão do mundo real e do eu real. E não 
reduz, tampouco, a um meio de se conseguir conhecimentos. 

 

 A leitura proporciona muito mais do que um papel em uma sociedade de 

consumo, muito mais do que uma possibilidade de status ou conhecimento prático, 

ela fala diretamente ao leitor, seus anseios, buscas e sonhos.  

 Através das experiências literárias proporcionadas pelas ações que serão 

relatadas, buscou-se contribuir para uma compreensão de si mesmo e do outro, 

permeada pelas leituras feitas, pelas histórias compartilhadas e novas significações 

percebidas. A leitura, nesse caso específico, proporcionou um encontro de afetos e 

de múltiplas possibilidades. Essa sensibilidade aflorada em momentos coletivos nos 

leva ao que argumenta Ferronato (2008, p. 23) ao parafrasear Yunes (2002) “[...] a 

leitura tem o compromisso de comover o leitor, de tirá-lo de seu lugar habitual de ver 
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as coisas, de fazê-lo dobrar-se sobre si mesmo e descobrir-se um sujeito particular”. 

Nas ações de leitura desenvolvidas, foram compartilhados textos por vezes 

conhecidos no íntimo do leitor e relidos em experiências coletivas, ampliando seu 

significado e os olhares sobre ele. Como se o leitor, ao fazer isso, ao mostrar os textos 

de sua preferência, permitisse que outros leitores soubessem e entendessem um 

pouco mais sobre ele mesmo, através do que ele se permitiu mostrar nas suas leituras. 

A literatura é a força motriz das ações realizadas pela Celig, onde é vista como 

forma de possibilidade representativa e identitária da comunidade. Carvalho (s/d, p. 

45) traz um conceito que fala diretamente à essa ideia “Um dos aspectos importantes 

da literatura é garantir a transmissão cultural entre as gerações, mantendo viva a 

memória cultural dos povos”. Nos textos lidos ou escritos pelo público se refletem 

preocupações, pensamentos e impressões sobre o que está ocorrendo atualmente, 

mas entrelaçados pelas suas memórias e referências. 

Nesse contexto, baseiam-se as ações que foram projetadas e que se pretende 

ampliar. Para um futuro bem próximo, a preocupação, além de estar relacionada ao 

incentivo à leitura e à escrita, se volta a como democratizar o acesso a informação, 

que é um dos compromissos do bibliotecário com a sociedade. Esse profissional deve 

atuar no sentido de “como operacionalizar, como concretizar, como transformar em 

realidade toda essa proposta”, conforme explicita Almeida Júnior (1997. p. 100). 

 Por isso procurou-se trabalhar nesse sentido, através do planejamento e 

execução de ações culturais, que serão modificadas ou ampliadas futuramente para 

que atinjam um público maior e “conversem” efetivamente com a comunidade. Essas 

ações iniciais embasaram positivamente os integrantes da Celig para as próximas 

etapas, mas, para isso, é preciso entender como elas se consistem, o que será visto 

de forma mais aprofundada a partir de agora. 

 

2.3 AÇÃO CULTURAL 

 

Ao utilizarmos a palavra ação, estamos nos referindo a um processo contínuo, 

que se desenvolve de maneira dinâmica e que está sujeito às manifestações do seu 

público, ao ambiente em que ocorre e à comunidade em que esse público está 

inserido. Ao se realizar as ações culturais propostas pela Celig, pensou-se em 

proporcionar aos participantes uma possibilidade de descoberta, reinvenção de si 
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mesmos e de seus objetivos. Para que uma ação cultural seja organizada, devemos 

conhecer suas características, como resume de forma clara Carvalho (s/d, p. 33): 

 
Uma das principais características da ação cultural é que ela tem começo e 
pode não ter fim, ela respeita a vontade, o ritmo individual e a liberdade de 
expressão dos participantes, não coloca limitações de forma e linguagem, 
permitindo diferentes olhares e diferentes leituras sobre um mesmo objeto ou 
uma mesma situação, sempre abrindo novos caminhos para que as pessoas 
descubram e escolham por si aquilo que querem. 

 

 Uma ação cultural não existe sem o público para o qual foi pensada e deve 

ocorrer dentro desse contexto. A Celig está buscando construir novas ações e ampliar 

as existentes através do que foi descoberto sobre esse público durante as atividades 

realizadas. 

As ações ocorridas durante o ano de 2018 foram, na maioria das vezes, 

centradas na leitura compartilhada de textos literários, nas narrativas pessoais e na 

escrita coletiva - onde se buscou reforçar a importância do grupo para incentivar 

coisas positivas. A coletividade está presente desde os primórdios das narrativas 

orais, nelas o indivíduo preservava a memória local, representava-se e mostrava a 

realidade de sua comunidade. Fidalgo (2008, p. 31) nos relata como ocorriam essas 

narrativas: 

 
No passado, a arte de contar, era atribuída aos chefes de tribos, negras e 
negros velhos dos engenhos, avós, pais e mães, no sentido de transmitir aos 
demais, pela oralidade, as histórias de um povo, os conhecimentos, e toda a 
cultura apreendida por eles que sobreviveram por um longo tempo.  

 

Nesses momentos, a comunidade, em suas conversas e debates, questiona, 

sugere e produz sobre o que vê no seu cotidiano. Esse olhar cuidadoso sobre o 

cotidiano é fundamental para a transformação do que observa. Ao fazer-se as leituras 

se pretendeu realizá-las de modo livre, pelo simples prazer de ler, sejam textos de 

autores preferidos ou autorais, mas sem avaliação, cobranças ou obrigações e 

seguidas de observações e debates. Sobre o fazer coletivo e seus desdobramentos 

Foucambert (1994, p. 132) diz: “Para a promoção coletiva os saberes que precisam 

ser desenvolvidos são os que questionam o estado das coisas, que são construídos 

na transformação mútua, da situação e de quem trabalha para deslocar seus limites”. 

Esse ato de leitura conjunta, de se compartilhar impressões e, mesmo, incoerências, 

fortalece o grupo e amplia sua abordagem e visão de mundo.  
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Projetando-se essa mudança, procurou-se com essas atividades, ocupar 

espaços não formais de leitura. Os espaços de mediação de leitura reconhecidos pela 

sociedade, na maioria das vezes, são o lar, através da família; as escolas e as 

bibliotecas, os outros espaços não são considerados espaços “tradicionais” para tal 

fim, também porque abarcam outros tipos de atividade, muitas vezes fora do contexto 

cultural e literário. 

Como, desde o começo, os integrantes da Celig pensaram em tratar a literatura, 

a leitura e a escrita de forma diferente, acabou-se por manter essa proposta para tudo 

o que envolvesse as suas ações de incentivo à leitura. Percebendo a ação cultural 

não apenas como o resultado final, um fim para um meio, mas sim um momento que 

possibilita a transformação daquele que participa dele, que de alguma forma vai 

redimensionar seu olhar para o que está à sua volta. Segundo Freire (2003, p. 178), 

essas ações estão vinculadas a ordem social “[...] toda ação cultural é sempre uma 

forma sistematizada e deliberada de ação que incide sobre a estrutura social, ora no 

sentido de mantê-la como está ou mais ou menos como está, ora de transformá-la”.  

Dentro dessa perspectiva foram realizadas ocupações poéticas de lugares 

pouco utilizados para esse fim, justamente com o objetivo de desacomodar, 

mostrando também que a leitura, a escrita e a literatura, por retratarem a vida e suas 

implicações, podem e devem estar presentes em todos os lugares, envolvendo e 

transformando os leitores, de forma sutil, gradual e, acredita-se, permanente. Nesse 

contexto, há também a “desacomodação” dos personagens envolvidos nessas ações, 

o público alvo e os organizadores, entre eles o bibliotecário, que sai de seu local usual 

de atuação para fazer parte de outros lugares, outras vivências e outras 

possibilidades, como veremos a seguir. 

 

2.4 BIBLIOTECÁRIO 

 

O Conselho Federal de Biblioteconomia, através da Resolução CFB nº 

207/2018, dispõe “A profissão de Bibliotecário tem natureza sociocultural e suas 

principais características são a prestação de serviços de informação à sociedade e a 

garantia de acesso indiscriminado aos mesmos, livre de quaisquer embargos.” Apesar 

da profissão de bibliotecário ser antiga, atualmente com atuação tanto na gestão de 

espaços de informação quanto na mediação de leitura, esse profissional, na maioria 
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das vezes, ainda é visto pela sociedade como tecnicista. O bibliotecário, apesar de 

muitas vezes estar vinculado permanentemente ao setor biblioteca, e a maioria das 

pessoas terem dificuldade em percebê-lo fora desse contexto de guardião de livros, 

deve se posicionar e se perceber muito além dessas paredes, compreendendo sua 

função enquanto “ser político” e seu envolvimento com as práticas sociais. Almeida 

Júnior (1997, p. 101) mostra a forma tradicional como é visto o bibliotecário: 

 
Talvez valesse a pena discutir, inicialmente, quem é essa figura 
tradicionalmente denominada bibliotecário. A sociedade responderia a essa 
indagação, identificando esse profissional [...] com a instituição biblioteca. E, 
se identificado com biblioteca, logo o será também com o livro, pois biblioteca 
e livro são, no conceito da população, indissociáveis. Assim, o bibliotecário é 
aquele que trabalha com livros. Mas, trabalhar com livros não é função 
exclusiva dele, o que ampliaria a idéia para: “o bibliotecário é aquele que 
trabalha na biblioteca, com livros.” 

 

Para o bibliotecário poder mudar o senso comum expresso acima, deve 

procurar não agir como o detentor do saber literário, guardião de um mundo de silêncio 

rodeado de estantes, mas sim como alguém que está ali para contribuir e oferecer 

condições em um processo de construção do eu leitor, de compartilhamento, de 

ressignificação e, sobretudo, imbuído de uma prática social. Invariavelmente quando 

se pensa em mediação de leitura, não se pensa no bibliotecário realizando essa 

atividade fora das paredes de uma biblioteca, na maioria das vezes, escolar. Para o 

bibliotecário assumir seu papel de mediador e projetá-lo muito além dessas paredes, 

precisa ultrapassar o que geralmente é aprendido na Universidade. Como um 

bibliotecário, mesmo com as carências de currículo acadêmico na sua formação, no 

que se refere à leitura e todo o universo que ela compreende, pode contribuir para 

esse processo, fora do ambiente da biblioteca? 

Há que se considerar, também, uma certa invisibilidade do profissional 

bibliotecário. De forma geral, a comunidade desconhece que esse profissional pode 

atuar em diversos tipos de biblioteca e centros de documentação, bem como em 

empresas e associações. Mais difícil, ainda, é conseguir o reconhecimento como 

participante ativo na questão da prática social da biblioteconomia e na própria 

mediação de leitura. Sobre isso Rodrigues (2017, p. 14) pondera que: 

 
Em um país com inúmeras desigualdades e falta de acesso à educação e 
bens culturais, excesso de consumo de tecnologia a missão de formar leitores 
não é fácil e acaba sendo delegada à escola figurando como os modelos 
leitores mais significativos a mãe, o pai e o professor. 
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O bibliotecário, atuando como mediador, serve como facilitador, oferecendo 

condições para que o leitor em potencial descubra o significado de determinada leitura 

para ele, o que está por trás das informações e o que podemos fazer com elas, pois 

mesmo percebendo a importância incontestável da democratização do acesso à 

informação como forma de construção da cidadania, essa informação por si só, muitas 

vezes é subutilizada.  

Em nosso Estado, pra não citar o país, atualmente, são poucos os bibliotecários 

que atuam em escolas, cerca de 339 para 1.183 bibliotecários ativos, segundo dados 

da gestora (Informação verbal)¹ do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª 

Região (CRB10). Esses dados podem explicar porque, quando a comunidade fala em 

bibliotecário na escola, geralmente se refere ao professor que atua em biblioteca, que 

pode ser chamado e reconhecido como tal pela comunidade escolar, mas que não é 

graduado em biblioteconomia. O que acaba por impossibilitar ao usuário ter uma ideia 

clara do perfil do bibliotecário atuando nesse ambiente. 

O bibliotecário está apto a atuar em qualquer biblioteca e não há, no currículo 

da maioria das Universidades, que oferecem o curso de Biblioteconomia, disciplinas 

vinculadas à leitura ou literatura, salvo as eletivas, com professores se esforçando o 

máximo para tornar a profissão menos tecnicista. Por isso o profissional que quer atuar 

nessa área tem que buscar essa formação complementar, na maioria das vezes, fora 

da Universidade. A falta dessas disciplinas, além de gerar um déficit em profissionais 

que pretendam atuar nesse nicho, possibilita que bibliotecários que não tenham 

necessariamente esse perfil sejam contratados para escolas e outros locais que 

trabalhem com mediação de leitura, o que pode contribuir para que muitas bibliotecas 

realizem um trabalho de incentivo à leitura engessado, mais afastando do que atraindo 

os possíveis leitores, seguindo o comentário de Foucambert (1994, p. 138) sobre a 

biblioteca nesses casos: 

 
Elas tendem a limitar-se a uma ação pastoral que define a leitura como uma 
escolha individual, como uma conversão que depende do acaso de encontros 
e influências. Ir além da pastoral significa, pois, agir sobre as condições 
sociais dessa escolha individual, engajar-se numa política que passe da 
oferta de livros ao trabalho militante sobre as razões de ler. 

 

 

__________________________ 

¹ Dado fornecido por Clarisse Arend, por telefone, Porto Alegre, janeiro de 2019. 



20 

 

Quando o profissional bibliotecário atua fora das paredes da biblioteca 

reconhece seu lugar enquanto profissional e cidadão, o que o leva a assumir um papel 

social importante, procurando ver o outro dentro da sua realidade, conseguindo  

enxergar o que está acontecendo fora do ambiente educacional, que de certa forma é 

regido por práticas pedagógicas e por padrões pré-estabelecidos, tanto pela própria 

localização da escola quanto pela situação social dos alunos que a frequentam. Visto 

isso, se esse profissional sai da sua realidade que, muitas vezes, é de bibliotecário 

atuando em bibliotecas de escolas particulares, já poderá perceber o que está à sua 

volta com outro olhar. Almeida Júnior (1997, p. 104) se refere ao perceber-se fora da 

biblioteca 

 
[...] buscamos, mesmo sem o saber, a nossa razão de ser dentro de nós 
mesmos, dentro de nossas técnicas, serviços, dentro da biblioteca. A 
resposta, com certeza, está fora dos muros das bibliotecas, está fora do 
círculo restrito de nossa área, está fora dos nossos pressupostos e dogmas. 
A resposta está na sociedade, no usuário, no cidadão. 

 

Em sua atuação, o bibliotecário não deve separar trabalho e comunidade, pois 

só assim poderá realmente entendê-la, conhecendo-a e a sua realidade, visto que ela 

é o foco principal do seu fazer profissional, não os livros. Confirmando o que Almeida 

Júnior (1997) diz sobre a verdadeira função social do bibliotecário que ultrapassa a 

questão do incentivo à leitura e se refere, principalmente, em levar a informação para 

aqueles que dela necessitam. Os livros e suas histórias são um meio de ajudar essas 

pessoas a descobrir outros mundos, outras realidades e outras possibilidades de “ser” 

enquanto indivíduo e cidadão.  

O bibliotecário precisa mostrar que pode e deve estar à frente de ações 

culturais e principalmente literárias, assumindo um lugar que também é seu, enquanto 

mediador de leitura, e contribuindo para transformar essa realidade que reduz o 

indivíduo a mero espectador. Para compreender um pouco mais sobre esses espaços 

de atuação do bibliotecário, mostraremos a partir de agora a metodologia utilizada nas 

ações culturais para incentivo à leitura e à escrita na cidade de Guaíba. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esse é um estudo descritivo e qualitativo, utilizando-se uma metodologia 

empírica, a partir de uma observação social desenvolvida nas ações de leitura 

realizadas pela Central da Literatura de Guaíba (Celig) em um município da região 

metropolitana de Porto Alegre e que resultou em um relato de experiência. Sobre esse 

tipo de estudo Lopes (2012) enfatiza: 

 
Um relato de experiência pertence ao domínio social, fazendo parte das 
experiências humanas, devendo conter tanto impressões observadas quanto 
conjecturadas. Este tipo de estudo é importante para a descrição de uma 
vivência particular que suscitou reflexões novas sobre um fenômeno 
específico. [...] Neste caso, o foco é a experiência e a reflexão sobre a 
experiência vivida. 

 

As palavras desse autor reforçam como adequada a escolha pela descrição 

dessa experiência, que utilizou conhecimentos teóricos na contextualização da sua 

prática, proporcionando uma nova construção de saberes, pois que leva a reflexão 

sobre leitura, escrita, ação cultural e o papel do bibliotecário enquanto mediador da 

leitura, fora dos limites físicos de uma biblioteca, atuação ainda pouco comum a esse 

profissional. Dentro da busca por um tipo de pesquisa que abrangesse essa dinâmica, 

procuramos utilizar o que foi dito por Gori (2006) a respeito do que Paulo Freire 

pensava sobre pesquisa: 

 
Esse autor propõe um método de pesquisa alternativa em que se aprende a 
fazer melhor esta pesquisa através da ação. No entender do autor, fazendo 
pesquisa-ação, o pesquisador educa e está ao mesmo tempo se educando. 
E voltando à área para colocar em prática os resultados da pesquisa, ele está, 
além de educando e sendo educado, pesquisando outra vez, em um 
permanente e dinâmico movimento de pesquisar e educar. 

 

Freire considerava que a teoria só se tornava legítima quando entrelaçada à 

uma prática concreta. Corroborando esse pensamento, a pesquisa utilizada nesse 

estudo foi a pesquisa-ação, uma pesquisa de cunho social, embasada de forma 

empírica, de onde podemos chegar a evidências, através da observação direta dos 

fatos, levando em conta as experiências vividas, chegando-se, com isso, a um saber 

espontâneo e natural. O pesquisador ao mesmo tempo em que compartilha o que 

sabe, também aprende nessa troca e, através da prática, se renovam os saberes 

necessários, proporcionando uma percepção sobre o que funcionou da teoria na sua 

aplicação. Essa base existente na pesquisa-ação, segundo Thiollent (1992, p.14): 
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[...] é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
no modo cooperativo ou participativo. 

 

Seguindo a inquietação surgida pela bibliotecária, enquanto representante do 

segmento Livro e Literatura do Conselho Municipal de Políticas Culturais, no sentido 

de conhecer e estruturar as atividades literárias existentes no município de Guaíba, 

pensou-se no seguinte cronograma: 

Fase 1 – Observação da situação, identificação e definição do problema, agosto 

de 2015: tornou visível a falta de conhecimento das ações leitoras no município e das 

personagens da cadeia do livro. 

Fase 2 – Planejamento de ações, agosto a dezembro de 2015: conhecer os 

grupos e pessoas que atuam com a literatura no município; buscar contatos com os 

escritores, através da Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura, jornais, entre outros; 

realização desses contatos. 

Fase 3 – Execução das ações, Etapa I, maio de 2016: participação na 27ª Feira 

do Livro de Guaíba; mediação de bate-papo com escritores; criação do grupo Setorial 

Livro e Leitura. 

Fase 4 - Execução das ações, Etapa II, maio a dezembro de 2017: reunião do 

Setorial na Biblioteca Pública Municipal, dentro da programação da 28ª Feira do Livro 

de Guaíba; planejamento para publicação da Revista Digital organizada pelo grupo; 

manutenção do grupo no Whatsapp. 

Fase 5 - Execução das ações, Etapa II, março a maio de 2018: contato do 

jornalista para atividade na 29ª Feira do Livro de Guaíba; reunião com o grupo Setorial 

do Livro e Leitura para planejamento da atividade na Feira; realização do bate-papo 

com escritores; criação da Celig.  

Fase 6 - Execução das ações, Etapa IV, maio de 2018: troca do nome de 

Setorial do Livro e Leitura para Celig no Whatsapp; criação da identidade visual, 

estrutura e divulgação do coletivo; manutenção das redes sociais; elaboração das 

ações da Celig. 

Fase 7 - Execução das ações, Etapa V, início da coleta de dados e avaliação 

dessas ações, junho de 2018: conhecimento dos grupos que incentivam a promoção 

da leitura; conhecimento e participação em suas ações; realização do Sarau “Amar, 

verbo criativo”. 
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Fase 8 - Execução das ações, Etapa VI, coleta de dados e avaliação dessas 

ações, julho de 2018 a início de dezembro de 2018: continuidade nas ações da Celig; 

realização e consolidação de parcerias. 

Fase 9 - Análise dos dados, reflexão e avaliação em conjunto, final de 

dezembro de 2018: Avaliação 2018 e Planejamento 2019. 

De acordo com o que foi mostrado, tinha-se conhecimento do problema e 

possibilidades de ações possíveis para sua resolução, mas essas necessitavam de 

um trabalho coletivo. Identificar o problema e buscar soluções é uma das 

características desse tipo de pesquisa. Dessa forma, após o diagnóstico da situação 

inicial, foi feito um posterior planejamento, seguido da realização e acompanhamento 

das ações culturais, bem como avaliação e projeção de novas ações a partir das já 

realizadas e que condizem com o público que participou dessas práticas leitoras.  

Com o auxílio da pesquisa-ação percebe-se como essas ações podem ainda 

contribuir para a formação do leitor literário e a comprovação de que se conseguiu 

criar uma “Rede de Leitura” que está gradativamente contribuindo para a formação 

desses leitores. Esse fato está diretamente relacionado com o que afirma El 

Andaloussi (2004, p. 86): 

 
Na pesquisa-ação, a pesquisa tem a função de diagnosticar uma situação, 
iniciar uma ação, acompanhá-la, observá-la, conferir-lhe sentido, avaliando-a 
e incitando-a a desencadear novas ações. A pesquisa permite analisar uma 
situação para trazer um auxílio, esclarecer o significado do comportamento 
dos diferentes parceiros e também reduzir as divergências entre os 
participantes para que alcancem objetivos comuns. 

 

Após a realização das ações propostas desde o início pela Celig, elas foram 

repensadas quanto ao seu formato, público atingido, pontos fortes e fracos, ampliação 

ou extinção. El Andaloussi (2004, p. 87) sobre isso ainda fala que “há um momento 

para a ação, para fazer aflorar os problemas, descrevê-los e avaliá-los para melhorar 

a própria ação.” Pensando-se melhor, as vezes é necessário recuar para avançar, por 

isso algumas ações não terão continuidade, para dar espaço à novas. Sobre alcançar 

objetivos comuns, o tipo de pesquisa utilizada permitiu a aplicação prática em um 

ambiente colaborativo, onde as decisões e resoluções foram resolvidas coletivamente, 

tendo como principal prova de como o fazer coletivo pode dar certo, o fato de ter-se 

organizado uma coletânea com escritores dos três grupos, Celig, Café com Letras e 

Leia Logo, em vias de ser publicada. 
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Durante todo o processo da organização do livro e das demais atividades, 

percebeu-se que a situação apresentada necessitava de uma interferência direta e 

um trabalho conjunto para que fosse transformada. Esse envolvimento e constante 

interação entre o pesquisador e as pessoas que fazem parte da ação é possível nesse 

tipo de pesquisa, como sugerem Martins e Theóphilo (2009, p. 87): 

 
“O pesquisador-observador torna-se parte integrante de uma estrutura social, 
e na relação face a face com os sujeitos da pesquisa realiza a coleta de dados 
e informações. O papel do observador-participante pode ser tanto formal 
como informal, encoberto ou revelado, pode ser parte integrante do grupo 
social ou ser simplesmente periférico em relação a ele. Geralmente o 
pesquisador é formalmente conhecido, podendo ser, ou não, parte integrante 
da organização que está investigando.” 

 

Nessa experiência específica, o pesquisador atuou como idealizador, 

motivador, executor e por vezes parceiro das atividades realizadas, procurando 

sistematizar um plano de ação, propondo soluções e acompanhando as ações 

correspondentes de forma permanente em todas as suas etapas, realizando uma 

observação direta do público e posterior avaliação de uma ação/situação prática. O 

que acabou por proporcionar discussões importantes que possibilitaram o avanço na 

resolução das questões abordadas, buscando transformar a situação inicial 

apresentada.  

Pelo problema exposto inicialmente, e que deu origem as ações propostas, é 

importante perceber a cidade como personagem onipresente nas ações que se 

realizaram, visto que foi ela que possibilitou os encontros e as experiências ali 

compartilhadas, fatores que podem contribuir positivamente para uma sensação de 

pertencimento na comunidade leitora, que geralmente, para participar de ações desse 

tipo, tinha que se deslocar até Porto Alegre. Essa “visão” de município quase como 

personagem pode ser reforçada pelas palavras de Foucambert (1994, p. 148): 

 
 [...] o município é o local privilegiado onde estão reunidas as condições para 
a rápida evolução do estatuto do leitor: ali o indivíduo está integrado nas redes 
entrecruzadas da família, do bairro, da cidadania, da educação, da saúde, do 
lazer, da informação, do consumo, da vida associativa, às vezes do trabalho 
e da atividade militante.... É o único lugar onde se pode exercer realmente a 
responsabilidade pública e coletiva, onde cada um pode ser simultaneamente 
destinatário e ator de uma política de leitura, beneficiário e retransmissor. 

 

O público alvo dessas ações são pessoas da comunidade, de todas as idades, 

conforme o evento oferecido, entre leitores, escritores e também não leitores, que 

participam do ambiente proporcionado, não como objeto de estudo, mas sim como 
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agente ativo na resolução do problema, através da total integração com o pesquisador 

e a proposta. Muitos não se reconhecem como leitores e ao serem indagados se tem 

o hábito de ler, revelam a preferência por revistas, jornais ou gibis, mas como não 

entendem isso como leitura literária, consequentemente não se veem como leitores. 

A heterogeneidade dos participantes e dos envolvidos diretamente possibilitou 

uma grande troca, mas também exigiu uma sensibilidade para a tomada de decisão e 

ajustes de determinadas situações surgidas dentro do grupo. Seguindo essa 

premissa, o trabalho de campo para a coleta de dados foi realizado a partir de diversas 

observações e do contato com alunos, profissionais, professores, mediadores e 

escritores participantes das diversas ações culturais organizadas pela Celig, durante 

o segundo semestre do ano de 2018, a fim de retratar e compreender essas práticas 

leitoras, bem como o papel do bibliotecário enquanto mediador da leitura nessas 

ações e sua contribuição no processo de formação de leitores. Sobre essa forma de 

coletar dados, Morés (2013, p. 90) diz: 

 
O trabalho de campo remete ao período em que o pesquisador se aproxima 
do território da investigação, a fim de observar, pesquisar, questionar e 
dialogar com os sujeitos envolvidos na pesquisa. Quanto maior for a 
aproximação com esse ambiente, menos formal torna-se a relação, ficando 
os sujeitos mais encorajados a falar sobre suas vivências e saberes. 

 

Pelo crescente número de participantes nestes eventos foi possível observar a 

rede que se forma depois e através dessas atividades. O fato do bibliotecário ser parte 

integrante da organização e curadoria das ações proporcionou uma vivência 

profissional, uma sensação de pertencimento das atividades oferecidas e uma 

colaboração maior nas ações a serem pensadas futuramente.  

Para a observação e avaliação da situação apresentada inicialmente e sua 

posterior melhoria utilizou-se o envolvimento entre pesquisador e pesquisados, que 

aprendem e ampliam seu conhecimento durante todo o processo. Estudando-se e 

observando-se de maneira direta e ativa no contexto real da situação apresentada, 

através dos problemas observados, da tomada de decisões e da resolução dos 

conflitos existentes durante o processo e necessários para a transformação da 

situação apresentada anteriormente. Como Anastácio (2014, p. 212) analisa “Com a 

pesquisa-ação pretende-se alcançar realizações, ações efetivas, transformações ou 

mudanças no campo social.” 
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Isso exposto, mostraremos a seguir o relato das ações culturais que foram 

objeto desse estudo e onde essa metodologia foi aplicada. 
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4 RELATO DE EXPERIÊNCIA: A CELIG E SUAS AÇÕES 

 

Para se entender a Celig, sua história e objetivos é necessário que se conheça 

outros personagens que foram essenciais à criação desse coletivo, como o Conselho 

Municipal de Políticas Culturais de Guaíba, que teve seu início em 2015, sendo 

formado por quatorze conselheiros, sete representantes do poder público e sete da 

sociedade civil, que representam segmentos vinculados a cultura (somando-se a eles 

os suplentes). Um desses segmentos, o do Livro e Literatura, acabou por promover, 

mesmo que de forma indireta, a criação da Celig e o encontro dos grupos que atuam 

com a leitura, a escrita e a literatura no município.  

As ações de práticas leitoras que serão relatadas posteriormente, começaram 

a ser pensadas a partir da inquietação da bibliotecária e escritora, representante do 

segmento Livro e Literatura desse Conselho. Essa inquietação consistia na 

necessidade de um diagnóstico da cultura no município através de, entre outras 

coisas, um mapeamento das ações, organizadas pela sociedade civil, que ocorriam 

na cidade. A importância desse conhecimento tem base no que Bozza (2008, p. 29) 

apud Souza (Informação verbal)² diz “é através da educação e da cultura que a 

sociedade se faz, que a humanidade se constrói e que a democracia se consolida.” 

Essa fala acabou por espelhar o que boa parte dos integrantes da Celig acredita. 

Com o apoio da Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura, obteve-se acesso 

ao contato da maioria dos escritores conhecidos no município. A representante, após 

contatá-los para participarem de uma atividade durante a 27ª Feira do Livro de 

Guaíba, buscou fortalecer o grupo para que, juntos, começassem a pensar a leitura, 

a escrita e a literatura na cidade. Mas somente a partir de 2017, foi possível criar um 

grupo inicialmente chamado de Setorial do Livro e Leitura; aos seus participantes foi 

solicitado que adicionassem outros conhecidos, com os contatos sendo feitos 

principalmente através do whatsapp. Com esse grupo inicial foram agendadas 

atividades na 28ª Feira do Livro de Guaíba e a partir de um bate-papo com os autores, 

ocorrido na Biblioteca Pública Municipal, começou-se realmente a conhecer os 

integrantes e a sugerir atividades que pudessem ser organizadas por eles. Durante 

essa edição da Feira do Livro, soube-se através da programação, da participação dos 

 

_________________ 

² Palavras do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, dias antes de morrer, em 1997, no Rio de Janeiro. 
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representantes de três grupos que realizavam atividades literárias na cidade, Café 

com Letras, Leia Logo e Leitores Vorazes. Esses grupos, na ocasião, mostraram que, 

como explanado por Klein (2008, p. 41) “[...] o ato de ler é uma atividade social e 

compartilhada, a qual se desenvolve não só por meio da própria atividade de leitura, 

mas também pela interação entre pessoas de competências e subjetividades 

diversificadas.” Foi a primeira oportunidade de se conhecer o trabalho que eles 

estavam realizando, conforme será informado a seguir. 

 

Figura 1 - Bate-papo “A leitura transcendendo espaços formais” 

 

Fonte: Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura (2017) 

 

O Café com Letras foi um projeto iniciado em 2016, com o objetivo de unir as 

pessoas em torno da literatura, incentivando também a produção literária local. Esse 

projeto baseia-se em encontros gratuitos que ocorrem mensalmente em um Café da 

cidade de Guaíba, onde os participantes são convidados a levar poemas, textos ou 

livros de quaisquer autores, inclusive autorais, para declamar, ler trechos ou apenas 

conversar sobre as obras. Há também espaço para música e outras formas de arte e 

a distribuição gratuita da Revista Café com Letras, com poemas de escritores da 

região.  

O Leia Logo é um movimento entre amigos moradores da cidade, iniciado 

também em 2016 e que realiza intervenções poéticas pela cidade, espalhando e 

compartilhando poesias curtas de moradores de Guaíba e demais regiões, que são 

colocadas como lambe-lambe em diversos locais, para que as pessoas possam lê-las 

mesmo na correria do dia a dia.  
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O Leitores Vorazes era um Clube de Leitura, que iniciou suas atividades em 

2016 - pelo que foi possível perceber, um ano extremamente profícuo no panorama 

literário da cidade. O grupo se reunia mensalmente, principalmente em uma conhecida 

livraria do município, e eventualmente em outros locais da cidade, para compartilhar 

leituras e conversar sobre literatura. Esse grupo, infelizmente, não realiza atividades 

atualmente. 

Após a 28ª Feira do Livro de Guaíba, a bibliotecária, representante do 

segmento Livro e Literatura, começou a buscar contato com o responsável de cada 

um desses grupos, enquanto que com alguns integrantes do Setorial Livro e Leitura 

tentava a publicação digital de uma revista, pensando em, através dela, divulgar o 

grupo e a literatura local. A publicação dessa revista não foi possível, devido a falta 

de conhecimentos técnicos sobre esse tipo de periódico, mas por outro lado, pôde-se 

conhecer melhor os integrantes de outros grupos vinculados a cultura e a leitura no 

município, caso da representante do grupo de cultura afro Oliveira Silveira, entre 

outros. Houve outras tentativas de atividades pelo grupo Setorial do Livro e Leitura, 

mas a razão de sua existência e os interesses dos participantes não convergiam. 

No início de 2018, a responsável pelo segmento foi contatada por um escritor 

iniciante e conhecido jornalista da cidade, para organização de atividades literárias 

durante a programação da 29ª Feira do Livro de Guaíba. A representante convidou-o 

a participar do grupo e depois de uma reunião no Centro Cultural do município, para 

organização das atividades, houve a participação efetiva dos escritores na Feira do 

Livro, realizada através de um bate-papo sobre a produção literária do município. 

Antes dessa atividade os autores se reuniram para prestigiar o lançamento do livro de 

um representante da CAPOCAM - Casa do Poeta Camaquense que, entre outras 

coisas, abordou a importância da representação dos escritores através de uma 

associação. Essa informação gerou uma reflexão nos autores presentes que, ao 

conversarem informalmente logo após sua atividade na Feira do Livro, pensaram na 

criação de um grupo, formado por escritores e incentivadores da leitura. 
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       Figura 2 - Escritores fundadores da Celig               Figura 3 - Logo da Celig 

      

Fonte:  Autora (2018)         Fonte: Página da Celig (2018) 

 

Nesse mesmo momento, surgiu a ideia do nome Celig – Central da Literatura 

de Guaíba, para agir como ponto central, um espaço onde convergissem ações 

coordenadas de promoção e desenvolvimento da escrita, leitura e literatura, 

principalmente a local. Para, através dela, organizar essas ações, realizar parcerias e 

divulgar a literatura, promovendo a leitura e a escrita como possibilidades de 

questionamento, descoberta e provocação poética. Esse entendimento da leitura é 

também sugerido por Britto (2008, p. 21) “[...] a leitura deve ser compreendida como 

posicionamento político diante do mundo. E quanto mais consciência tivermos desse 

processo, mais comprometida e participante será nossa intervenção político-

pedagógica na formação de leitores.” 

A identidade visual do grupo também começou a ser pensada, o que ficou a 

cargo do jovem escritor Ivan Bittencourt Jr., que em dez dias criou o logo, a página no 

Facebook e a conta no Instagram. O antigo grupo Setorial do Livro e Leitura teve seu 

nome alterado para Celig e logo começaram as reuniões para se definir objetivos e 

estrutura desse coletivo, pensando novamente na importância das parcerias para que 

as ações planejadas tivessem sucesso. As ações começaram a ser organizadas e a 

união do grupo foi se solidificando, pois ali se encontravam pessoas que acreditam no 

poder da leitura e da literatura como instrumento de transformação positiva da 

sociedade.  

 A partir de agora, será mostrado como a Celig está estruturada, lembrando que 

tudo foi feito de forma coletiva, uma característica muito presente no grupo.  

O logo da Celig remete ao Cipreste Farroupilha - símbolo conhecido da cidade 

de Guaíba, considerada Berço da Revolução Farroupilha, que tem sua copa repleta 
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de livros, porque aqui também florescem grandes histórias. A missão do coletivo é 

fomentar, divulgar, incentivar e compartilhar a leitura e a produção literária, 

principalmente a local, contribuindo para a formação de leitores. A visão da Celig é 

reunir escritores e pessoas apaixonadas pela literatura para trabalhar coletivamente 

em prol do gosto pela leitura, propondo-se a buscar uma aproximação com a 

comunidade, transformando Guaíba em um município de leitores; promovendo ações 

e eventos de modo independente para criar e manter o gosto pela leitura nos cidadãos 

guaibenses; criar um ambiente propício à formação de cidadãos críticos e 

participativos; fortalecer a atividade da escrita e apoiar as mais diversas 

manifestações artísticas e culturais. Seus valores dizem respeito à pluralidade de 

ideias e visões; ao caráter agregador do Coletivo; ao trabalho coletivo e construção 

de parcerias; ao pensar fora da caixa; ao promover a importância do compartilhar, 

tornando-se um observatório de miudezas, um espaço de diálogo e afeto, reforçando 

a empatia literária. Dentro dessa estrutura, procurou-se “desenhar” a base, algo como 

Demo (2008, p. 48) coloca: 

 
O objetivo crucial é promover autoria, através da qual não só podemos 
construir conhecimento alternativo, como também construir cidadania 
alternativa, aquela que sabe pensar. De quem lê bem espera-se que saiba 
pensar. Quem não sabe pensar, acredita no que pensa. Quem sabe pensar, 
questiona o que pensa. 

  

A divulgação inicial da Celig, utilizada nas redes e nos eventos promovidos 

tinha o seguinte texto: Guaíba é aquela cidade criativa e pulsante cujos escritores 

produzem literatura de qualidade em vários gêneros literários. Pensando justamente 

na união de esforços pela leitura e escrita e buscando o alcance de um maior número 

de leitores em nossa cidade, os escritores guaibenses Débora Jardim, Guilherme 

Lessa, Isabel Guterres, Ivan Bittencourt Jr., Ivan Carneiro e Renato Isquierdo, 

juntamente com a portoalegrense Angela Ponsi criaram a Celig. A partir daquele 

momento, a Celig começou a agregar novos escritores, com a intenção de investir na 

literatura de nossa região e com as portas abertas para aqueles que escrevem ou que 

se interessam pela escrita e pela leitura. Escritores consagrados e iniciantes, aqui há 

lugar para todos. A Celig foi pensada para agir, portanto nossas ações são voltadas 

para a promoção e o desenvolvimento do gosto pela leitura e escrita dos guaibenses. 

As ações são contínuas e consistentes, envolvendo eventos (saraus, cafés, feiras), 

capacitações (palestras, oficinas, workshops) e contações de história. Além de 
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fomentar a presença dos autores em escolas, universidades, debates, Rádios e TVs 

e do envolvimento em concursos literários e redes sociais. Envolvimento Digital - em 

um mundo digital como o nosso, não seria diferente com a Celig que faz desse meio 

a sua plataforma para as ações propostas: Divulgação nas redes sociais - divulgação 

da programação mensal no início do mês. Essa programação já deixa a comunidade 

por dentro do que acontecerá. Semanalmente apresentamos em nossas redes 

sociais, nossos escritores, eventos literários culturais e de formação. E também Dicas 

de Leitura, vídeos com declamações poéticas, a divulgação de concursos e demais 

notícias da cena literária e cultural.” 

 

Figura 4 – Divulgação de autor da Celig 

 

Fonte: Página da Celig (2018) 

 

4.1 AÇÕES REALIZADAS EM 2018: COMEÇO, MEIO E CONTINUIDADE 

 

A Celig tem a característica de ser “gerida” de forma orgânica e natural. Por ser 

um coletivo, toda opinião é importante e seus integrantes tem a liberdade de escolher, 

organizar, planejar, enfim, participar ou não de uma atividade. Logo após a Celig ser 

criada, pensou-se em alguns pontos iniciais para que ela começasse a ser conhecida 

pela comunidade, tais como identidade visual; divulgação na imprensa local, criação 

e manutenção de páginas nas redes sociais - os integrantes que se comprometeram 

a colaborar foram colocados como administradores e as postagens são feitas 

diariamente com cada membro desse grupo como responsável por um dia da semana. 

Entre eventos e atividades de formação foram cinco saraus temáticos, três 

oficinas/workshops, um bate-papo sobre mercado editorial, contação de histórias, um 
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evento em parceria, além de apoio a um Clube de Leitura, a participação fixa em um 

programa de rádio e escolas e a organização de uma coletânea, incentivando novos 

escritores. Somando-se a essas ações teve-se o início e ampliação de parcerias com 

outros grupos promotores de leitura e com o poder público. 

Quando começou-se com o planejamento das atividades, os integrantes 

pensaram em organizar um sarau temático e uma formação mensal. Era sabido que 

as atividades poderiam ser cansativas para os organizadores, mas achava-se que 

seria uma boa maneira de “gravar” a Celig no imaginário da comunidade, mesmo que 

no início apenas se contasse com a participação dos que já se envolviam usualmente 

com a cultura no município. A preferência pelos Saraus, reside na observação muito 

bem colocado por Domingues (2018, p. 52): 

 
[...] Adotaremos o sarau como importante fenômeno sociocultural, que não se 
restringe à Modernidade, mas se inscreve numa história das manifestações 
culturais inseridas no microcotidiano das cidades com finalidade de encantá-
lo, suavizá-lo, torná-lo digerível. [...] Nestes encontros poéticos, os 
participantes declamam seus textos autorais (ou não) e também há espaço 
para outras apropriações artísticas como performances ou danças, mas o 
protagonismo ainda é o da palavra poética. 

 

As ideias foram lançadas no grupo do whatsapp e organizadas da seguinte 

forma: quem tinha interesse em realizar um sarau, ficava como “líder” do grupo e 

outros que pudessem e quisessem contribuir se uniam a ele, colocando-se uma média 

de duas a três pessoas na organização de cada sarau, formando-se uma espécie de 

Grupo de Trabalho (GT). Com isso, pensou-se em não sobrecarregar ninguém, 

vinculando as atividades muito mais ao prazer do que a obrigação, o que se acredita 

servir tanto para o público alvo quanto para os organizadores das atividades do 

coletivo, pois assim os integrantes se sentem motivados e participam mais ativamente. 

Para um maior entendimento falaremos, a partir de agora, de cada evento 

separadamente.  

 

4.1.1 Os Saraus 

 

Em todos os saraus houve uma preocupação com o tema, o título e a arte, em 

respeito ao público e a ideia proposta. Neles, além do palco aberto para leitura de 

textos, autorais ou não e para apresentações musicais, sempre são realizadas outras 

atividades e convidado um artista local para participar, com cachê pago, visto que se 
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procura realmente incentivar a cultura local, acreditando-se na cultura também 

enquanto possibilidade de economia criativa e desenvolvimento econômico, ainda que 

com pagamento de cachês abaixo do mercado. As despesas desses eventos, como 

decoração, contratação de artista, etc., são divulgadas na Celig e divididas entre os 

seus integrantes, que colaboram conforme podem, ficando a maior parte a cargo dos 

organizadores. 

Para a realização dos saraus é pensado sempre o dia mais propício, a arte da 

divulgação, as atividades que irão compor o evento, bem como o local e sua 

ambientação. Carvalho (s/d, p. 54) nos remete a uma ideia sobre planejamento da 

mediação: 

Todo mediador precisa planejar cada dia de atividade, assim como o 
professor planeja cada dia de aula e as pessoas programam seu dia de 
trabalho. Planejar a mediação da leitura é programar, com antecedência, a 
ação que se pretende desenvolver, providenciando os meios para sua 
realização: livros, almofadas, tapetes, lápis, papel, material para reparar livros 
rasgados, etc. Para isso, há a necessidade de o mediador conhecer 
previamente o contexto no qual vai atuar e para qual público. 

 

Isso denota um respeito e preocupação com o público esperado e proporciona 

uma maior qualidade dos eventos. Os saraus ocorreram da seguinte forma: em junho, 

Sarau “Amar, verbo criativo”; em julho, “Sarau das Miudezas”; em agosto, Sarau 

Erótico “Na ponta da língua”; em setembro, Sarau “Riquezas da nossa terra” e em 

novembro, Sarau “Dia de los Muertos”. 

Em outubro, não houve a realização de um sarau, porque as atividades 

estavam voltadas para o mês da criança, com a contação de histórias em praças e 

livrarias. E em dezembro, a Celig fez uma parceria com o Café com Letras - grupo 

citado anteriormente e que realiza ações de incentivo a leitura no município, para a 

realização da Virada Literária, evento que ocorreu na Biblioteca Pública Municipal 

Darcy Azambuja, tendo sido realizado durante uma noite inteira e que será explanado 

mais adiante. 

O primeiro sarau temático tratou de um tema universal: o amor, mas o amor em 

todas as suas formas e cores, por isso o título sugerido por um dos integrantes da 

Celig “Amar, verbo criativo”. A arte remetia ao amor e ao livro, algo que não podia ser 

esquecido na primeira atividade do coletivo. O local escolhido foi o “Clown Café”, que 

já é considerado um ponto literário, onde ocorrem mensalmente os encontros do grupo 

Café com Letras, parceiro da Celig em várias atividades. Na ambientação do local, foi 

aproveitado o que o próprio Café oferecia, procurando um dos seus espaços que fosse 
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mais condizente com a proposta desse sarau, algo aconchegante, intimista e 

agradável. 

O início de uma noite de sábado foi a escolha para a realização desse evento 

literário. Assim, pensou-se, pelo local e tema, em oferecer um “Cardápio Poético”, 

onde cada café representava uma poesia. Esses cafés eram separados em categorias 

e escolhidos pelo público presente. Nesse caso houve o cuidado de se disponibilizar 

o mesmo número de poesias tanto de escritoras, quanto de escritores. 

 

Figura 5 – Cardápio Poético  Figura 6 – Divulgação da Celig 

           

Fonte: Página da Celig (2018)      Fonte: Página da Celig (2018) 

 

Em cada mesa foi deixado um material de divulgação da Celig, com sua 

história, ideias e poesias de amor dos seus integrantes, que também foram coladas 

pelo ambiente. O evento iniciou com a fala dos curadores que apresentaram a Celig 

e depois leram, cada um, uma parte do belíssimo poema “Amar” de Carlos Drummond 

de Andrade, como forma de encorajar os presentes a começarem suas leituras. 

Convidou-se um músico local, que fez o apadrinhamento durante as leituras e em 

intervalos alternados, mas também, como o palco era aberto, outros músicos se 

apresentaram no evento. O idealizador de um grupo de teatro local apresentou um 

livro sobre amor livre e divulgou a campanha que arrecadava fundos para a publicação 

do primeiro livro de seu filho, um escritor iniciante de apenas treze anos. Nesse 



36 

 

primeiro evento, que durou cerca de 3h30min, o espaço ficou lotado com um público 

que passou esse tempo acompanhado de muita leitura, música e apresentações. 

 

Figura 7 – Divulgação do Sarau    Figura 8 – Público do Sarau “Amar, verbo criativo” 

          

  Fonte: Página do evento (2018)        Fonte: Maris Strege (2018) 

 

O Sarau das Miudezas surgiu de uma conversa entre dois dos escritores 

integrantes da Celig, um dos quais faz parte também do já citado grupo Leia Logo, e 

tratava do olhar poético sobre as coisas miúdas, que cercam alguns poetas, como 

Manoel de Barros, Mario Quintana e Paulo Leminski, além de abordar minicontos e 

crônicas que tivessem esse olhar. Foi realizado no mesmo local do primeiro, só que 

em um espaço aberto do Clown Café, em uma bela tarde de domingo no mês de julho, 

com um público de cerca de quarenta pessoas. Intercalado com as leituras, houve 

apresentação de artistas, exposições e demonstração de danças circulares sagradas. 

A chamada para o Sarau era assim: 

 

Figura 9 – Chamada para o Sarau Figura 10 – Livros e miudezas do Sarau 

         

 Fonte: Página do evento (2018)       Fonte: Anderson Kubiaki (2018) 
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A terceira ação cultural do coletivo foi o Sarau Erótico “Na ponta da Língua”, 

que gerou muita expectativa, pois trataria de um tema considerado espinhoso para 

alguns: a literatura erótica, um gênero que não é muito divulgado e que é bastante 

escrito por alguns integrantes da Celig.  

Desde a escolha do título até a arte, tudo foi pensado para que o público 

percebesse a diferença entre o erotismo e a pornografia. Nesse sarau foram ocupados 

três ambientes do andar de baixo do Clown Café, local com clima “underground”, 

alinhado com a proposta do evento. O Sarau teve início com uma apresentação breve 

sobre a Celig e sobre a história da literatura erótica, depois cada curador e organizador 

leu uma poesia, escolhida por eles, que continha a palavra língua, devido ao nome do 

Sarau. A atividade escolhida como quebra-gelo foi um jogo, o “dado erótico”, um dado 

gigante onde cada número representava uma parte do corpo e o participante, após 

jogá-lo, tinha que sortear três papéis que continham as palavras música, poesia ou 

desafio. Houve também uma brincadeira com algumas poesias escondidas embaixo 

de certas cadeiras e quem as achasse e lesse, ganhava como brinde um artigo de sex 

shop. Essas atividades foram intercaladas com as leituras de textos e a playlist de 

uma DJ e ao final, houve a apresentação de uma Drag Queen. Os três ambientes 

estavam lotados, com participação de cerca de cinquenta pessoas, que não se 

furtaram a ler e participar das brincadeiras. 

 

Figura 11– Divulgação do Sarau         Figura 12 – Ambientação para o Sarau Erótico  

   

Fonte: Página do evento (2018)  Fonte: Autora (2018) 

 

O Sarau “Riquezas da Nossa Terra” foi organizado por dois escritores. A 

bibliotecária, representante do segmento, entrou em contato com a Secretaria de 

Turismo, Desporto e Cultura de Guaíba (que tem dado apoio as atividades da Celig) 

para que ele fosse realizado dentro da programação e no local onde ocorre a Semana 
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Farroupilha do município, evento com uma média de público de cerca de dez mil 

pessoas por dia, conforme dados fornecidos por essa Secretaria (Informação verbal)³. 

O sarau ocorreu em uma bela tarde de sábado, no piquete da ATG – Associação das 

Entidades Tradicionalistas de Guaíba, onde divulgou-se a Celig e suas atividades, 

seguido logo depois pelas apresentações de gaita, voz e leituras. Os curadores do 

evento organizaram um concurso de poesias tradicionalistas para o público infanto-

juvenil, com premiação e divulgação do vencedor nas redes, nos jornais e na rádio 

comunitária local. A escolha foi feita por um grupo de integrantes da Celig, composto 

por professores e bibliotecária. 

 

Figura 13 – Divulgação do Concurso    Figura 14 – Sarau Riquezas da Nossa Terra 

  

Fonte: Página do evento (2018)       Fonte: Ivan Bittencourt Jr. (2018) 

 

 No último sarau do ano, intitulado Sarau ”Dia de Los Muertos”, os curadores 

pensaram em homenagear autores que já se foram e que possuem uma literatura 

considerada mais sombria, como Edgard Allan Poe, Augusto dos Anjos, Lord Byron, 

entre outros. Por ser o último sarau do ano, a despedida foi pensada como um evento 

em que a vida e as conquistas do ano fossem celebradas e, para isso, nada melhor 

que o clima da grande festa de origem mexicana que deu nome ao sarau. Em uma 

noite de sábado, no andar de baixo do Clown Café, foi oferecido ao público presente,  

decoração e bebidas típicas, leituras e apresentações, maquiagem de caveira 

mexicana participação de alunos de uma escola estadual local e uma piñata literária, 

 

_________________ 

³ Dado fornecido pela secretária Cláudia Mara Borges, Guaíba, janeiro de 2019. 
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que proporcionou muita diversão ao evento. Foram quase quatro horas voltadas à 

literatura e seus autores. 

 

Figura 15 – Entrada Sarau Dia de Los Muertos     Figura 16 – Sarau Dia de Los Muertos 

                   

Fonte: Autora (2018)       Fonte: Autora (2018) 

 

4.1.2 Oficinas e Workshops 

 

As ações de formação foram realizadas pelos próprios integrantes da Celig, 

que compartilharam seus conhecimentos específicos e, dessa forma, divulgaram seu 

trabalho e a própria Celig. Essas ações geralmente são vinculadas à compra do livro 

do ministrante, à doação de livros ou gratuidade total, conforme a vontade do 

realizador, mas caso o interessado não tenha condições de adquirir ou não tenha 

livros para doar, ele não perde a oportunidade de participar da formação, visto que a 

intenção é, através disso, promover e proporcionar o encontro com a escrita, 

promovendo seu protagonismo, pensando-se no que diz Foucambert (1994, p. 142) 

“Ou os atuais excluídos assumem a maneira de ver, sentir, pensar da minoria que 

produz e consome escrita, ou criam os novos escritos, correspondentes à sua 

abordagem do mundo, à sua experiência e ao poder que neles adquirem.”  
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As formações ocorreram da seguinte forma: em agosto, Workshop “Redes 

Sociais & Criação”; em setembro, Bate-papo sobre Mercado Editorial, com editoras 

de Porto Alegre e Bento Gonçalves; em outubro, “Oficina de Ilustração de 

Personagens” e em dezembro, “Cronicamente Viável: oficina de escrita criativa”. 

 Essas atividades ocorreram no Centro Cultural e na Biblioteca Pública 

Municipal Darcy Azambuja, em tardes de sábado e ofereceram certificado. 

 

Figura 17, 18 e 19 – Divulgação dos eventos de formação, consecutivamente 

 

Fonte: Página da Celig (2018) 

 

O Workshop Redes Sociais & Criação, realizado em agosto e ministrado pelo 

escritor guaibense Ivan Bittencourt Jr., veio para proporcionar, a partir de dicas 

práticas e abordado de forma dinâmica, uma troca sobre a importância das redes 

sociais para os profissionais, principalmente escritores, ajudando-os a melhorar a sua 

divulgação e o seu marketing pessoal nesse meio digital. O público era composto de 

escritores, jornalistas, professores e estudantes. A inscrição era a doação de um livro 

de literatura, que seria usado futuramente em sorteios promovidos pela Celig. 

A Oficina de Ilustração de Personagens, ministrada pela escritora e ilustradora 

porto-alegrense Ângela Ponsi, foi realizada no mês de outubro dentro da programação 

da Celig para as crianças e ocorreu na Biblioteca Pública Municipal Darcy Azambuja. 

As crianças aprenderam de forma lúdica sobre ilustração, onde foi mostrado como se 

dá o processo de criação da personagem, incentivando a criança para que criasse 

uma história e dessa forma compreendesse, ludicamente, como ocorre a elaboração 

de um livro infantil, incentivando o gosto pela leitura na criança. Após a oficina, as 

crianças participaram de um sorteio dos livros da autora e saborearam um delicioso 

lanche. 
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Em dezembro, encerramos as ações de formação através da “Cronicamente 

Viável: oficina de escrita criativa”, ministrada pelo escritor e jornalista guaibense 

Guilherme Lessa Bica, integrante da Celig, que iniciou com um breve histórico da 

crônica no Brasil, seus aspectos técnicos e sua relação com outras formas breves de 

escrita, bem como a história e a escrita de grandes cronistas brasileiros, encerrando 

com a apresentação de seu percurso autoral, que abrange sua coluna no jornal “O 

Guaíba” e seu livro de crônicas “Guaíba Labirinto”, lançado recentemente. 

 

4.1.3 Outras atividades 

 

Além dessas atividades que formaram a ideia inicial, com o passar do tempo 

as ações foram ampliadas, abrangendo a criação do Leia Mulheres Guaíba, que 

iniciou suas atividades após provocação lançada na 29ª Feira do Livro de Guaíba. 

Inspirado no projeto da escritora Joanna Walsh (#readwomen2014 - #leiamulheres 

2014), presente em cerca de noventa municípios do país, e que consiste em um clube 

de leitura focado em obras escritas por mulheres, sendo mediado em Guaíba por três 

escritoras (duas delas integrantes da Celig), com o objetivo de fomentar a presença 

da mulher na literatura através da leitura e discussão de obras de autoria feminina.  

 

Figura 20 – Divulgação de encontro do Leia Mulheres Guaíba 

 

Fonte: Página do Leia Mulheres Guaíba (2018) 

 

Nesses momentos de mediação procura-se perceber o outro em toda a sua 

complexidade, utilizando-se o que esclarece Bortolin (2007): 
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Tamanha responsabilidade deve ser interpretada pelos mediadores como um 
desafio constante, pois o papel que eles desempenham na motivação de 
leitura pode interferir com maior ou menor profundidade na formação dos 
leitores de uma coletividade. Portanto, os mediadores interessados em uma 
mediação eficiente, devem ser empáticos; para que posicionados no lugar do 
outro (leitor), possam percebê-lo com maior nitidez.  

 

Em um país onde a maioria dos livros publicados ainda é de homens brancos, 

a mediação desse clube de leitura só pode ser feita por mulheres, os homens podem 

participar dos encontros, mas nunca realizar sua mediação. Isso também é 

sororidade.  

Há, além disso, um espaço mensal na rádio comunitária da cidade para se 

discutir literatura, além da participação de integrantes da Celig em atividades literárias 

nas escolas. Somado a essas ações, procura-se ter um cuidado especial nas redes 

sociais da Celig em datas comemorativas vinculadas a literatura, com a organização 

das postagens diárias e a divulgação da programação mensal do que ocorre na 

cidade, tanto do que é organizado pela Celig quanto por outros grupos. 

 

Figura 21 – Celig no Amba Debate Figura 22 – Participação em Sarau de escola  

  

Fonte: Página Celig (2018)      Fonte: Michelle Azambuja (2018) 

 

 A Celig também participa e auxilia em eventos de outros grupos e até em outros 

municípios, como aconteceu em uma Oficina de Haicais na cidade de Montenegro, 

que contou com duas integrantes da Celig. 
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Figura 23 – Integrantes da Celig participando de oficina de Haicais em Montenegro 

 

       Fonte: Michelle Azambuja 

 

Em uma tarde de sábado, na Livraria Entrelinhas, muito conhecida no meio 

literário de Guaíba, devido a qualidade oferecida em seu acervo e ao proprietário ser 

chamado de “O livreiro de Guaíba”, foi realizado o “Bate-papo sobre Mercado 

Editorial”, junto ao pessoal da Lampejo Design, de Bento Gonçalves e da Liquidbook, 

de Porto Alegre. Esse encontro pareceu a oportunidade perfeita para premiar as 

ganhadoras do concurso de poesias tradicionalistas organizado pela Celig em virtude 

do Sarau “Riquezas da Nossa Terra” e de um sorteio realizado através da participação 

do público nas redes sociais da Celig. Entre o público presente estavam escritores, 

professores, jornalistas e estudantes. 

 

Figura 24 – Bate-papo Mercado Editorial Figura 25 – Premiação do sorteio pelas redes 

       

Fonte: Autora (2018)         Fonte: Autora (2018) 
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No mês da criança os integrantes da Celig optaram, como foi relatado 

anteriormente, em ao invés de realizar um sarau temático, propor uma programação 

voltada à criança, desde as postagens nas redes, até a participação no programa 

mensal da rádio, que tratou sobre Literatura Infantil. Dessa forma a atividade principal 

foi a Tarde com Histórias, que consistiu em duas tardes com brincadeiras e contações 

de histórias, sendo uma em uma praça e a outra em uma livraria. Muitos mediadores 

contam histórias em praças, mas para a Celig seria uma das primeiras intervenções 

feitas nesse tipo de local. Cagliari (2016, p.16) sobre mediação nesses locais diz: 

 
Em praças públicas de diversos municípios aqui no estado, ocorrem eventos 
de contação de histórias, ações estas incentivadas ou não pelas prefeituras. 
Mas muitas são protagonizadas por pessoas que se preocupam com a 
formação dos cidadãos e sabem da importância que a literatura tem na 
formação do mesmo, cada um de sua maneira, sempre incentivando a leitura 
e fomentando o acesso a literatura. 

 

 Apostar em intervenções em locais públicos e abertos é arriscado, mas 

proporciona um contato com um público diferente, mesmo tendo-se muitas vezes que 

“concorrer” com uma pracinha, jogos de futebol, etc. O mediador deve estar preparado 

para isso, como aborda Carvalho (s/d, p. 29): “Os mediadores estão disponíveis para 

ler para crianças que estão passeando ou brincando no local que não os conhecem 

nem se conhecem entre si. Eles têm de estabelecer um primeiro contato e conquistá-

las para iniciar o trabalho de mediação.” Como viu-se na colocação do autor, não há 

uma garantia que a criança ficará envolvida com a atividade, mas o desafio reside 

justamente nisso. As histórias acabam por “mexer” com o imaginário, independente 

da idade, e os pais, muitas vezes, é que levam os filhos para a mediação e acabam 

por participar ativamente do momento. 

 

Figura 26 – Divulgação da atividade  Figura 27 – Tarde com Contação de Histórias 

                                                 

         Fonte: Página do evento (2018)      Fonte: Autora (2018) 
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 A Virada Literária foi um grande evento organizado em parceria com o Café 

com Letras e contou com 12h ininterruptas de atividades que começaram às 19h de 

uma sexta-feira e se encerraram às 7h da manhã de sábado, ocorrendo em diferentes 

ambientes da Biblioteca Pública Municipal. 

 Como a Celig não realizou nenhuma ação na Semana da Consciência Negra, 

as primeiras atividades versaram sobre esse tema. As demais atividades pensadas 

para o evento também seguiam uma “linha” em comum. Nesse primeiro momento, a 

ambientação foi feita com livros escritos por autoras e autores negros. A noite de sexta 

iniciou com a apresentação da Celig e do Café com Letras, seguida de uma atividade 

quebra-gelo organizada pelo Grupo de Escoteiros Ana Terra. Depois a representante 

do Grupo de Cultura Afro Oliveira Silveira realizou uma roda de conversa sobre a 

mulher negra na literatura brasileira, enquanto no andar de baixo uma professora 

contava histórias africanas para crianças. Seguindo essa proposta foi possível contar 

ainda, com a Exposição Fotográfica e Sarau “Pérola Negra”, nos mesmos moldes dos 

saraus anteriores organizados pela Celig. O sarau foi um momento muito importante, 

onde os presentes puderam compartilhar experiências e discutir o preconceito, o 

enfrentamento e o empoderamento negro, tudo envolto pela exposição da fotógrafa 

Maris Strege que retratou pessoas negras da comunidade. 

 

Figura 28 – Divulgação do evento  Figura 29 – Abertura da Virada Literária 

                      

      Fonte: Página do evento (2018)  Fonte: Autora (2018) 

 

Após esses momentos foi oferecido um Café para o público presente e 

começou-se a preparação das próximas atividades, a “Oficina de Poemas Miúdos”, 

com o escritor da Celig, Guilherme Lessa Bica, que abordou poemetos e haicais, entre 
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outras formas breves de poesia, encerrando a oficina com a escrita de alguns poemas 

pelos presentes. Após essa atividade, por volta da meia-noite, as luzes foram 

apagadas e de posse de uma vela cada participante escolheu alguns minicontos de 

terror a serem lidos para os demais e depois discutiu-se se essa forma de escrita 

conseguia proporcionar o terror prometido. Essa atividade levava automaticamente à 

próxima, que consistia em uma apresentação e posterior criação de um curta-

metragem pelo público presente, baseado em um dos minicontos lidos, tudo sob a 

tutela do produtor audiovisual Eduardo Teixeira, já em plena madrugada.  

 

Figura 30 – Leitura dos minicontos  Figura 31– Filmagem do curta de terror 

      

Fonte: Página do evento (2018)        Fonte: Página do evento (2018) 

 

Enquanto o produtor editava o vídeo foi realizada a atividade “Doce ou 

Travessura?”, composta por desafios e brincadeiras vinculados a literatura do gênero 

terror. A Virada Literária teve seu encerramento com a exibição do curta-metragem 

feito durante a madrugada e a certeza de uma nova edição do evento para o próximo 

ano. 

 

4.1.4 Continuidade das Ações 

  

No final do mês de dezembro, integrantes da Celig fizeram uma 

confraternização, onde foi realizada uma avaliação das ações de 2018 e um 

planejamento das ações para 2019. Decidiu-se pela continuidade da participação 

mensal na rádio, do apoio ao Leia Mulheres Guaíba e uma ampliação da participação 

dos integrantes em escolas, bem como a ampliação de parcerias e o convite a 
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integrantes de outros grupos para que participem também da Celig. Outra decisão 

importante se refere a intercalar as ações, já a partir de março, com saraus e eventos 

se tornando bimestrais para que se possa dar uma atenção maior a novas ações que 

estão surgindo, como uma coluna quinzenal em um jornal local, grupos de discussão 

crítica de textos, publicação de textos de novos escritores na plataforma Medium, 

lançamento de uma coletânea contendo poesias, crônicas e contos de escritores da 

cidade, à atuação com idosos e pessoas não-alfabetizadas, a realização do Sarau 

“Amar verbo criativo”, em Porto Alegre para um público de pessoas com deficiência 

visual, a criação de minibibliotecas em praças e afins e à ações culturais nos bairros.  

 

           Figura 32 – Divulgação do Sarau Leia Mulheres Guaíba 

 

    Fonte: Página do evento (2019) 

 

Figura 33 – Livro do Leia Mulheres Guaíba de Março 

 

        Fonte: Página do evento (2019) 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Essa análise se dará principalmente, a partir dos dados compilados através de 

uma observação social dos fenômenos que ocorreram nas experiências práticas 

propostas pelas ações culturais realizadas pela Celig, buscando identificar os fatores 

comuns fundamentados na atuação do profissional bibliotecário, como proposto no 

início desse estudo. Tendo-se uma bibliotecária como representante do segmento 

Livro e Literatura e atual presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de 

Guaíba, bem como fundadora do grupo original - Setorial Livro e Leitura e co-

fundadora do grupo atual - Celig, buscou-se analisar todas as etapas das ações 

culturais realizadas por esse coletivo, nas quais a profissional, de uma maneira ou de 

outra, estava envolvida. Essa análise é condizente com o objetivo inicial, que teve 

origem a partir das orientações do Conselho visando conhecer, mensurar, unir e 

ampliar, se possível, as atividades literárias do município. Todas as ações contaram 

com a bibliotecária, seja como idealizadora principal, co-organizadora ou somente 

parte do público da atividade, o que lhe proporcionou uma possibilidade de analisar 

essas ações de forma muito próxima, durante todo o seu planejamento, organização 

e realização. Foi possível analisar desde o engajamento do grupo nas propostas das 

atividades, a efetividade da divulgação, o público presente nessas ações e o retorno 

para os parceiros.  

Como falado anteriormente, os idealizadores de cada ação divulgam a ideia 

para os integrantes do coletivo, que podem ajudar dentro de suas possibilidades. 

Nesse momento, é formado o Grupo de Trabalho (GT) e, a partir disso, se pode 

observar a aceitação da ideia inicial. Primeiramente, é discutido o conceito, o dia, o 

horário, o local e sua ambientação, a arte para a divulgação e os meios pelas quais 

ela vai circular, bem como as atividades que serão realizadas, os textos que a Celig 

irá compartilhar e as reuniões que serão necessárias para a organização das ações. 

Os eventos são abertos, então há a possibilidade da participação tanto de leitores 

quanto de não leitores, desde crianças até idosos. Como a Celig é um coletivo, todas 

as etapas só passam adiante com a aprovação da maioria do grupo, dessa forma, 

depois das ideias propostas pelo GT, elas são repassadas ao grupo geral para a 

tomada de decisões. Para uma melhor compreensão da análise das ações feitas, 

vamos separá-las conforme sua proposta, em Saraus, Oficinas ou Workshops e 

Outras atividades, como realizado no decorrer desse estudo. 
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Sobre as fases da organização das ações, podemos separá-las como inicial, 

intermediária, final e avaliativa. A fase inicial se refere ao dia, horário, local da ação e 

sua ambientação, a arte e a divulgação. Nessa fase, foi observado que os quatro 

primeiros itens seguem o conceito da ação proposta. A arte busca sensibilizar o 

público de forma lúdica, o aproximando do tema. A divulgação é feita através das 

redes, na mídia impressa e na rádio comunitária, bem como através de cartazes em 

escolas, livrarias e demais pontos considerados estratégicos. 

Nessa fase inicial, percebeu-se que a escolha do dia, horário e local foi acertada 

para um início de ações. Os locais escolhidos, principalmente para os Saraus, ficaram 

lotados e o público se mostrou à vontade, usufruindo e circulando por todos os 

espaços disponíveis. A arte foi bem aceita em todos os eventos, tanto pelos 

comentários do grupo, quanto pelo público, que pôde entender o conceito do evento 

através dela. Os integrantes da Celig colaboraram muito com a divulgação, mas 

acredita-se que ela precisa ser melhorada, para se alcançar um público ainda maior, 

procurando-se fazê-la de forma mais presente nos bairros. 

Na fase intermediária, têm-se as atividades que serão realizadas e os textos 

escolhidos pelos curadores para o evento. Nessa fase, procurou-se intercalar a 

apresentação do artista contratado, com as leituras, tanto da Celig quanto do público, 

bem como com as demais intervenções feitas por esse último, seja através de 

apresentações ou até mesmo divulgações, caso do livro “Amor Livre”, como se viu no 

Sarau “Amar, verbo criativo”. Nessa fase, observou-se dois fatos positivos, a 

contratação de um artista com cachê pago, o que incentiva os artistas locais, que 

muitas vezes são desconhecidos do poder público, e a aceitação e participação da 

maioria do público nas atividades e leituras, visto que esse se sente prestigiado, pois 

muitas vezes escreve e vê nesses momentos uma oportunidade de compartilhar seus 

textos com os presentes. Interessante perceber que o público acaba por trazer textos 

autorais condizentes com o tema do evento, mesmo com esses textos podendo ser 

livres, como foi dito no relato. 

Sobre a curadoria, ela se refere somente aos textos compartilhados pelo 

coletivo e reflete o cuidado e a atenção do grupo para com o público. Todos os 

integrantes podem sugerir textos que serão depois selecionados pelos curadores. 

Com isso foi possível ver que vários integrantes do grupo e de grupos parceiros 

passaram a conhecer autores que não faziam parte de suas leituras, ampliando seu 

repertório, o que pôde ser observado com o público também. 
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Na fase final, há a realização do evento em si, em que além de uma 

oportunidade de se observar o resultado das escolhas e propostas feitas, pode-se 

analisar pessoalmente a aceitação e o comportamento do público. Nas participações, 

intervenções e conversas informais se observa como a ação está sendo percebida 

por quem está participando dela. No decorrer dos Saraus foi sendo observado um 

crescimento e uma mudança do perfil do público inicial - que no começo era só de 

conhecidos dos integrantes da Celig e depois passou a contar com pessoas 

desconhecidas do coletivo, desde a realização do primeiro até o último sarau do ano.  

Na fase avaliativa o GT discute todas as etapas do evento, o que funcionou, o 

que precisa ser melhorado e é dado o feedback da ação pelo coletivo. Nessa fase é 

postado um texto com fotos na página, agradecendo tanto aos curadores, quanto ao 

público presente. Mesmo com cada Sarau ou formação tendo uma característica e 

uma proposta própria, esse retorno é muito importante para a forma como é feita a 

organização dessas ações. 

Nas ações culturais de formação, o ministrante é responsável pela atividade 

que vai desenvolver, o que não impede que outros integrantes do coletivo possam 

ajudá-lo. A bibliotecária também foi co-organizadora de todas essas ações, 

participando das decisões sobre dia e hora, local, arte e ideias sobre o tema. Ao se 

realizar essas ações pensou-se em um grupo de no máximo quinze pessoas, para 

que assim fosse possível, além de repassar o conteúdo, conhecer os participantes, 

partilhando de suas histórias, dúvidas e sugestões. Foram três eventos desse tipo, 

Workshop “Rede Sociais & Criação”, “Oficina de Ilustração de Personagens” e 

“Cronicamente Viável: oficina de escrita criativa”. O público manteve seu número entre 

dez e quinze participantes e, com exceção da oficina de ilustração de personagens, 

cujo público era formado por crianças entre seis a doze anos, nos demais, a faixa 

etária era entre vinte e setenta anos, composta por escritores, estudantes, 

professores, bibliotecários e jornalistas. 

As formações ocorreram em tardes de sábado e são vistas como uma forma 

de, além de possibilitar novas construções de conhecimento, divulgar a Celig e suas 

atividades. Nas conversas informais que se seguiram, os participantes disseram estar 

positivamente surpresos por ser oferecido esse tipo de atividade no município. O 

tempo de quatro horas, na maioria das vezes, mostrou-se curto, devido as trocas 

ocorridas durante a atividade e, por esse motivo, a maioria dos participantes pediu 

que fosse realizada mais uma edição de cada atividade. Foi possível perceber que a 
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divulgação dessas formações deve ser reforçada em escolas, na Coordenadoria 

Regional de Educação, na Secretaria de Educação e na Secretaria de Turismo, 

Desporto e Cultura, já que se pretende atingir um número maior de estudantes nas 

próximas formações.  

 Sobre as outras atividades que a Celig organiza ou apoia, tivemos o Bate-papo 

“Mercado Editorial”, onde duas editoras de outra cidade foram convidadas, o público 

foi cerca de metade do costumeiro, muito devido ao dia escolhido, ser um dia de 

manifestação nacional contra um dos candidatos à presidência do Brasil. Alguns dias 

antes do bate-papo, uma das organizadoras sugeriu a transferência da data, mas 

como não havia outro dia disponível na agenda da Celig, decidiu-se por mantê-la. 

Nessa atividade, a maioria do público era de escritores e a livraria escolhida mostrou-

se o local ideal, proporcionando um espaço para realmente uma conversa, com muito 

mais perguntas feitas pelo público do que nos outros eventos de formação. Um ponto 

positivo foi a participação de duas estudantes, uma ganhadora do prêmio pelo primeiro 

lugar no Concurso Poesias realizado junto com o Sarau “Riquezas da Nossa Terra” e 

outra ganhadora do sorteio de um livro feito através das redes sociais da Celig.  

 A “Tarde com Histórias” possibilitou que a Celig saísse de ambientes fechados 

e fosse para locais abertos, plenos de descobertas e de situações inusitadas. Ali foi 

possível observar que muitas crianças ainda “passeiam” timidamente pela literatura, 

que naquele momento específico concorria com jogos de futebol e pracinha, mas os 

pais tiveram um papel importante porque foram eles que influenciaram a participação 

das crianças na atividade. Uma forma de se chamar a atenção para a contação de 

histórias, foi a brincadeira com bolinhas de sabão, o que acabou por aproximar as 

crianças, que depois foram convidadas a entrar no mundo da leitura.  

 A “Virada Literária” foi uma ótima oportunidade para o público vivenciar a 

Biblioteca Pública Municipal, conhecendo suas atividades e acervo. O público era 

variado, devido à natureza das atividades, participando desde crianças a partir dos 

seis anos até idosos com mais de sessenta anos. Houve divisão do público em três 

momentos, os que prestigiaram as atividades iniciais até o momento do café que 

ocorreu às 23h, ficando parte do público para a oficina de poemas miúdos, depois da 

oficina houve o fechamento da biblioteca e um grupo ficou para as atividades da 

madrugada que consistiram na leitura dos microcontos de terror, no bate-papo e 

criação do curta-metragem, seguido depois pelas brincadeiras da atividade “Doce ou 

Travessura?” que durou até a abertura da biblioteca às 7h da manhã de sábado. 
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Nessas atividades foi importante perceber a forte participação do público em todos os 

momentos, seja no compartilhamento de suas histórias, nas discussões levantadas 

ou no retorno dado. 

Além dessas ações, há o apoio ao Leia Mulheres Guaíba, que surgiu de uma 

provocação proposta pela bibliotecária e por uma das mediadoras do Leia Mulheres 

Porto Alegre na 29ª Feira do Livro de Guaíba, já com o intuito de que Guaíba fizesse 

parte do movimento, o que acabou por ocorrer cerca de três meses depois. Através 

da Celig foi possível o encontro das mediadoras do grupo que propiciou discussões 

importantes à cerca da literatura escrita por mulheres e assuntos relacionados. O 

público está em um processo de formação e se renova a cada novo encontro; com a 

saída de uma das mediadoras a ideia é convidar uma mediadora mais jovem para que 

se amplie o alcance de público. Um aspecto observado é que, mesmo com o cuidado 

de se sugerir obras de fácil acesso, o público ainda tem dificuldade de lê-las. A equipe 

da Biblioteca Pública Municipal tem sido parceira na divulgação e procura sempre 

disponibilizar e divulgar nas redes a obra que será discutida no mês. 

 As visitas nas escolas, de escritores que fazem parte da Celig, se tornou um 

ótimo momento de troca, de divulgação das ações e uma oportunidade de 

desmistificar a escrita e a própria literatura. Foi possível observar que, fora a questão 

da imposição do estudo da literatura, muitos estudantes escrevem apenas como um 

ato solitário de desabafo, onde expõem suas ideias, seus pensamentos e opiniões, 

sem medo de serem julgados, mas sem pensar em publicação e isso é uma das coisas 

que a Celig pretende mudar com suas ações. 

 O espaço mensal que a Celig possui na rádio comunitária Fraternidade FM, no 

programa Amba Debate, se tornou possível quando a bibliotecária foi convidada para 

fazer parte do grupo dos consultores da rádio, opinando sobre cultura e literatura. No 

começo os programas estavam voltados para a divulgação da Celig e seus escritores 

junto à comunidade, gradativamente foram sendo discutidos o panorama literário de 

Guaíba e temas relevantes e antenados com o que estava acontecendo no momento, 

como a literatura e a formação do cidadão crítico, muito por causa de 2018 ser um 

ano de eleições; políticas públicas de cultura e o patrimônio histórico nacional, devido 

ao incêndio ocorrido no Museu Nacional no Rio de Janeiro; a importância da literatura 

infantil para o desenvolvimento da criança, com questionamentos no mês da criança; 

Livro Livre? uma questão abordada pela Feira do Livro de Porto Alegre, mas com a 

interrogação que se pressupõe nos dias de hoje. A bibliotecária sugeriu que os outros 
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grupos literários também participassem do programa, o que começou a ocorre a partir 

da última participação do ano, onde foi discutido a questão das parcerias, o que foi 

feito durante o ano e do que estava sendo planejado para 2019. A qualidade da 

transmissão da rádio tem crescido, há a possibilidade da captação de recursos para 

um projeto de educação socioambiental no qual a bibliotecária ficou de responsável 

pela parte cultural, procurando incluir os grupos que trabalham atualmente pela leitura 

no município, conforme citado no decorrer desse estudo. As participações serão 

ampliadas, abordando vários assuntos norteados pela literatura, caso do primeiro 

programa do ano que será uma reflexão sobre Feminismos Diversos, um dia após o 

Dia Internacional da Mulher.  

 Após a análise dos dados, pode-se perceber que a Celig está caminhando para 

a ampliação de suas atividades, conseguindo o intuito inicial de atuar como centro 

agregador e difusor da literatura no município. Os desdobramentos de suas ações e 

o planejamento de novas intervenções, visando uma atenção maior às comunidades 

periféricas mostram o quanto as parcerias e um trabalho colaborativo e participativo é 

importante, citando-se como exemplo uma reunião do CODIM – Conselho dos Direitos 

da Mulher, de Guaíba, para a qual a bibliotecária foi convidada, representando o 

Conselho Municipal de Políticas Culturais e a Celig, onde foi possível o contato com a 

vice-presidente da UAMG – União das Associações de Moradores de Guaíba, contato 

esse que vai facilitar o conhecimento e intervenção de ações literárias nos bairros, 

conforme vontade da bibliotecária e representante do segmento Livro e Literatura e 

dos integrantes da Celig.  

Dentro da proposta inicial do coletivo, de funcionar como uma central que 

difundisse, promovesse e unisse as pessoas em torno da literatura, foi possível 

conhecer outros grupos e se aproximar tanto da Secretaria de Turismo, Desporto e 

Cultura - o que facilitou a utilização de equipamentos culturais, quanto da Secretaria 

de Educação, o que possibilitou um conhecimento maior de como a leitura é 

trabalhada nas escolas e uma divulgação maior nesses locais. 

Pela análise realizada dos dados compilados em observações feitas durante as 

ações culturais, pôde-se perceber que as expectativas iniciais foram ultrapassadas, 

pois além de se conhecer as pessoas envolvidas com a literatura no município e 

planejar a melhor maneira de unir esforços em prol da promoção da leitura, foi possível 

a criação de uma Rede de Leitura, compreendendo-a como instrumento para a 

construção da cidadania. Essa “rede” está contribuindo gradativamente para a 
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formação de leitores no município, através da leitura literária e ampliação dessas 

ações, buscando um público fora da área central, em zonas mais periféricas da cidade, 

contemplando a preocupação maior que é a de como atrair os não leitores e 

democratizar o acesso a informação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um contexto de desigualdade social, falta de consciência de seus direitos 

pela população, mau uso da informação, entre tantos outros fatores, onde está 

inserido o profissional bibliotecário? Já sabemos os locais tradicionalmente ocupados 

por bibliotecários, mas e tudo o que esse profissional pode fazer fora deles, pela leitura 

e pela cultura para a própria sociedade, contribuindo para que o local em que vive se 

torne uma “cidade de leitores”? 

O bibliotecário não é reconhecido como mediador de leitura e mais distante 

ainda está, pela visão da comunidade, de práticas sociais. Geralmente a prática de 

mediação de leitura desse profissional está relacionada ao ambiente escolar. Uma 

observação importante nesse sentido é que na turma de Especialização em Teoria e 

Prática da Formação do Leitor, da qual faço parte, entre vinte e dois alunos, apenas 

cinco são bibliotecários e, destes, três atuam em biblioteca escolar. A escolha por 

esse curso passou necessariamente pelo meu envolvimento com a literatura, e o 

ambiente proporcionado acabou por colaborar com a inquietação crescente de como 

poder contribuir efetivamente na formação de leitores, aplicando o conhecimento 

adquirido durante o Curso? Na maioria dos artigos em que se busca o bibliotecário 

como mediador da leitura, quase sempre o profissional está relacionado à biblioteca 

escolar, por isso também a busca por espaços não formais de leitura como um recurso 

a mais na formação do leitor e como alternativa fora da escola, criando ambientes 

favoráveis para essa prática. 

Há inúmeras possibilidades na profissão de bibliotecário e muitas vezes nem o 

próprio profissional as reconhece. Acostumou-se com facilidade à atuação desses 

profissionais em ambientes direcionados para o tipo de trabalho que se julga exercer, 

mas gradativamente os bibliotecários estão ocupando cada vez mais espaços e 

atuando diretamente com a comunidade em práticas sociais diárias. Um bibliotecário 

com posicionamento político, o que não significa partidário, no seu fazer diário, não 

somente incentivando a leitura e a escrita, mas levando a informação para a 

população, o que é essencial para a construção da cidadania.  

Trabalhar voluntariamente ou “militar”, através de sua atuação profissional, em 

práticas sociais diárias pode funcionar, por exemplo, como uma devolução do 

investimento social feito no indivíduo e representa também uma possibilidade de se 

produzir conhecimento, como foi mostrado no decorrer desse estudo, mas por outro 
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lado, exige uma ação, um engajamento, sendo um trabalho a longo prazo. Aqui a 

bibliotecária atuou com o intuito de ver de perto essas ações e seus resultados, de 

vivenciar essa troca entre autores e leitores, esse brincar de escrever e esse olhar 

sobre as miudezas. Um olhar de descobrir, seja gente, sejam leituras, sejam vivências 

ou experiências, que fortalecem vínculos afetivos e ampliam a cumplicidade, 

proporcionando a empatia e a alteridade, coisas tão em falta nos dias de hoje. 

Na especificidade do caso relatado, o município de Guaíba percebeu nos 

últimos anos um aumento considerável no turismo, muito devido ao Catamarã, o que 

proporcionou uma circulação maior de pessoas na cidade e um incremento em seus 

eventos culturais, mas mesmo com esse crescimento na cena cultural o município 

ainda possuía ações isoladas de incentivo à leitura, desconectadas entre si. 

Precisava-se conhecê-las e uni-las para que se tornassem contínuas, buscando 

contribuir cada vez mais para tornar Guaíba uma “Cidade de Leitores”. É sabido que 

para que isso aconteça se faz necessário uma ação conjunta da sociedade civil, 

família, escola e políticas públicas. A Celig, esse coletivo formado por intelectuais e 

artistas, surgiu dessa necessidade, dessa inquietação de representantes da 

sociedade civil e agora se organiza cada vez mais em ações estruturadas, para inserir 

cotidiana e culturalmente práticas leitoras, através de parcerias com outros grupos, 

movimentando o panorama literário de forma independente e colaborativa.  

Considera-se que as ações ocorridas no ano de 2018 foram apenas iniciais e 

que não garantem a formação de leitores, mas sabe-se que para tudo há um início e 

esse caminho é longo, mas está sendo traçado de forma sólida, gradual e participativa, 

e que já mostra outros desdobramentos para 2019. Essa caminhada só é possível 

com dedicação, disponibilidade e visando o bem coletivo, através de práticas sociais 

diárias. O diferencial dessas ações é que elas estão interligadas pela atuação de um 

profissional muitas vezes desacreditado, no caso o bibliotecário, que dedica seu 

trabalho a uma causa também por vezes desacreditada, a da leitura, escrita e 

literatura, visto que essa lida com a possibilidade de transformação do indivíduo em 

toda sua pluralidade e, consequentemente, da própria sociedade. 
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