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RESUMO 

Este artigo reflete sobre a Biblioteca Municipal de Porto Alegre Josué Guimarães e o Projeto Livros de 

nossas vidas na formação de leitores, no fortalecimento da democracia, na construção de visão crítica de 

mundo e de cumprir com sua missão como Instituição Pública em nível de cultura e de literatura. O objetivo 

para este estudo é mostrar como interagem mediador e convidados na promoção da leitura com os 

participantes no que se refere a autores e livros escolhidos, comentados e que podem se transformar em 

potencializadores de ações de leitura nos diversos contextos em que os envolvidos se inserem. Justifica-se 

porque o Projeto institui-se em importante e necessária ferramenta para inspirar novos leitores e discutir 

histórias de vida, cultura e, principalmente, literatura em seus variados níveis e esferas. Como metodologia, 

em investigação qualitativa e bibliográfica, foram selecionadas 3 sessões, via facebook e no canal de Sergius 

Gonzaga (https://www.facebook.com/sergius.gonzaga), de 13 de julho a 3 de dezembro de 2020, com o 

critério de escolha de a sessão ser a 1ª de cada mês, sendo escolhidas para análise de conteúdo as 3 mais 

assistidas. Para o referencial teórico foram parceiros Petit (2009), Andruetto (2017), Piske (2017), Camilo 

e Casagrande (2019), Alencar et al (2020), e para análise de conteúdo Bardin (1977, 2011). Como 

resultados e discussão, as contribuições do mediador e seus convidados, com suas escolhas de autores e 

livros em comentários, para a formação de leitores.  

 

Palavras-chave: formação de leitores; projeto Livros de nossas vidas; literatura e   

                            cultura. 

ABSTRACT 

This paper ponders on the Porto Alegre Municipal Library Josué Guimarães and the Book of Our Lives 

Project as a formation of readers, strengthening of democracy, construction of a critical vision of the world, 

and as fulfilling its mission as a Public Institution in terms of culture and literature. The study shows how 

a mediator and guests interact in the promotion of reading with the participants in the choice and discussion 

of authors and books, becoming boosters of reading actions in the several contexts in the lives of involved. 

The Project is a great and necessary tool to inspire new readers and discuss life stories, culture, and literature 

in its various levels and spheres. As a methodology, in qualitative and bibliographic research, three sessions 

were selected from Facebook and Sergius Gonzaga's channel https://www.facebook.com/sergius.gonzaga), 

from July 13th to December 3rd, 2020, with the choice criterion of the session being the 1st of each month. 

The three most-watched sessions were chosen for content analysis, using Petit as theoretical referential 

(2009), Andruetto (2017), Piske (2017), Camilo and Casagrande (2019), Alencar et al. (2020), and, for 

content analysis, Bardin (1977, 2011). The contributions of the mediator and his guests resulted in the 

formation of readers, with their choices of authors and books in commentaries. 

Keywords: formation of readers; project books of our Lives; literature and culture. 
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1 INTRODUÇÃO  

        

 Este artigo reflete sobre a Biblioteca Municipal de Porto Alegre Josué Guimarães 

e seus projetos que contribuem para a formação de leitor ao desenvolver a literatura na 

construção ou reconstrução dos leitores, no fortalecimento da democracia, na construção 

de visão crítica de mundo e de cumprir com sua missão como Instituição Pública em nível 

de cultura e de literatura.  

       Além do acervo disponível ao público, a Biblioteca Pública Municipal de Porto 

Alegre "Josué Guimarães" oferece  vários projetos que têm sido desenvolvidos com 

intenção de difundir a literatura e formar leitores, um deles é o projeto  Livros de nossas 

vidas, onde escritores, professores, jornalistas, acadêmicos, artistas conversam sobre a 

importância dos livros e da leitura em suas vidas, em encontros on-line, em tempos de 

pandemia 5 , que acontecem semanalmente com a mediação do atual secretário da 

Coordenadoria de Cultura de Porto Alegre, Sergius Gonzaga. Por conta do seu formato, 

a interação dos internautas é frequente no chat e pode-se perceber em seus comentários a 

importância dos livros e da leitura em suas experiências individuais.  

 Justifica-se esta reflexão, como ponto de partida, pelos dados apresentados nos 

livros “Retratos da Leitura no Brasil” que apontam que na pesquisa de 2019 apenas 52% 

(100 milhões de adultos) eram leitores. Diante desse cenário, projetos e ações voltados a 

formação de leitores surgem como alternativas. Logo, o Projeto Livros de nossas vidas, 

institui-se em importante e necessária ferramenta para inspirar novos leitores e discutir 

histórias de vida, cultura e, principalmente, literatura em seus variados níveis e esferas. 

O objetivo para este estudo é mostrar como interagem mediador e convidados na 

promoção da leitura com os participantes no que ser refere a autores e livros escolhidos, 

comentados e que podem se transformar em potencializadores de ações de leitura nos 

diversos contextos em que os envolvidos se inserem. 

 Em nível de metodologia, a abordagem adotada foi a qualitativa, uma vez que nos 

interessam os argumentos para as escolhas dos autores e livros, os comentários e a 

mediação durante as conversas com os palestrantes; também bibliográfica na construção 

do Referencial Teórico sobre o papel do mediador na formação do leitor. Para o aporte 

teórico principal foram parceiros Petit (2009), Andruetto (2017), Piske (2017), Camilo e 

 
5 Antes os encontros eram presencialmente nas dependências da Biblioteca, desde 2019, tendo Sergius 

Gonzaga como mediador e dois convidados. Em 2020, devido à pandemia, passou a ser on-line, via 

facebook.  
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Casagrande (2019), Alencar et al (2020) que corroboram no entendimento da relação 

entre biblioteca pública e a leitura, na evidência como se dá esse processo, destacando 

que podem “contribuir para verdadeiras recomposições da identidade”, além disso 

“proporciona uma distância crítica, uma compreensão de si mesmo, do outro, do mundo”, 

esses são alguns dos “deslocamentos” que a leitura e a biblioteca possibilitam (PÉTIT, 

2009, p. 54). Para esta investigação foram selecionadas 3 sessões, via facebook e no canal 

de Sergius Gonzaga (https://www.facebook.com/sergius.gonzaga), de 13 de julho a 3 de 

dezembro de 2020, com o critério de escolha de a sessão ser a 1ª de cada mês, sendo 

escolhidas para análise as 3 mais assistidas.  

Para a análise e a interpretação dos dados, usou-se a Análise do Conteúdo (AC), 

na perspectiva encabeçada pelos estudos de Bardin (1977, 2011), em relação às falas do 

mediador, dos palestrantes no que se refere à pergunta feita pelo mediador no final de 

cada sessão: "Por questões que fogem ao nosso desejo e se tivesse que ir sozinho para 

uma ilha deserta, quais os 3 autores e suas obras que levaria consigo para esta ilha?" Como 

respostas para os espectadores, no relato destes convidados, demonstrar a importância da 

leitura, enquanto estratégias para a formação de leitores, que é desenvolvido no capítulo 

4.  

 Além da Introdução, como primeiro capítulo, são apresentados na sequência "A 

mediação/mediador na formação de leitores" (2); "A Biblioteca Pública Municipal Josué 

Guimarães como instituição na disseminação da leitura e na formação de leitores" (3), "O 

projeto 'livros de nossas vidas': diálogo entre mediador e convidados(as) na escolha de 

autores e livros e na formação de leitores" (4). 

 Por fim, as Considerações Finais e as Referências.  

 

2   A MEDIAÇÃO/MEDIADOR NA FORMAÇÃO DE LEITORES 

  

 Quando se trata da formação de leitores, há de se considerar que esse processo 

envolve várias circunstâncias, independente de onde a formação acontece, se é na escola 

ou em uma biblioteca. É certo que existe aí a figura de um mediador, entre o livro e o 

leitor, no ambiente que a formação está acontecendo ou para se iniciar. Seja um professor 

ou bibliotecário, a função de mediação se faz importante na ajuda do leitor a dar seus 

primeiros passos na sua trajetória de leitura. 
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       O mediador é, então, um dos responsáveis por proporcionar um encontro essencial 

na aproximação dos leitores aos livros, na construção de pontes. De acordo com a 

pesquisadora francesa Michèle Petit (2009) é característica de o mediador, a de "[...] ser 

receptivo, de estar disponível para propor, para acompanhar o jovem usuário, procurar 

com ele, inventar com ele, para multiplicar as oportunidades de fazer descobertas” 

(PETIT, 2009, p. 179), e acrescenta que o papel do mediador é “o de construir pontes” 

(PETIT, 2009, p. 174). 

       Para María Teresa Andruetto (2017), os mediadores são “pessoas que ingressam 

nos livros antes de nós, por paixão, convicção, capacitação [...]; aqueles que decidiram 

converter-se em pontes por onde os livros cheguem a outros”. (ANDRUETTO, 2017, p. 

131). 

       No projeto acompanhado, o responsável pela mediação é o professor de literatura 

Sergius Gonzaga, que destaca a presença dos internautas, e a interação com eles é visível 

nos comentários que são feitos com o fim de, pela mediação, interagir com os convidados 

e com os internautas no compartilhamento das leituras importantes nas suas vidas. 

       Um dos lugares onde as possibilidades de formação de leitores são muitas é a 

biblioteca pública, um local não apenas de acesso ao acervo, mas um local de possíveis 

encontros com outros sujeitos. Ali, pode estar um mediador. Ele, talvez, seja um escritor 

ou mesmo outro usuário e “suas trajetórias [na formação do leitor e na mediação com 

outrem] podem mudar [o] rumo" (PETIT, 2009, p. 53). Petit também faz referência ao 

papel de “fórum informal" que esse espaço pode representar, “como se fosse a própria 

função da biblioteca ser, em todos os sentidos, o local da linguagem compartilhada”. 

(PETIT, 2009, p. 98). 

       A biblioteca pública ajuda na compreensão da sua função na sociedade. Ela “uma 

instituição que agrupa e proporciona o acesso aos registros do conhecimento e das ideias 

do ser humano através de suas expressões criadoras.” e “objetiva atender à comunidade 

em sua totalidade.” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2010, p. 17).  

       Consta no Manifesto da Biblioteca Pública apresentado pela UNESCO, em Paris 

no ano de 1994, que ela serve de  “fonte de reflexão sobre seu papel e suas funções no 

mundo globalizado", e se caracteriza por ser a “porta de entrada para o conhecimento”, 

além de proporcionar “condições básicas para a aprendizagem permanente, autonomia de 

decisão e desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos sociais.” (Apud 

BIBLIOTECA NACIONAL, 2010, p. 22). 
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           Na Biblioteca Municipal Josué Guimarães, inúmeros projetos de leitura são 

desenvolvidos como, por exemplo, o "Clube de Leituras Cruzadas" e "Encantando com 

histórias", este de contação de histórias no hospital infantil Presidente Vargas.  

       Em relação ao projeto da Biblioteca Municipal de Porto Alegre Josué Guimarães 

"Os livros de nossas vidas", há nele a reunião de escritores, jornalistas, professores que 

compartilham sobre as obras, autores e gêneros literários importantes em suas vidas 

e como se tornaram leitores. 

       Na mediação nesses encontros, há o incentivo à leitura, ao hábito de ler e à paixão 

pela leitura literária, o que permite uma aproximação compartilhada durante o evento. 

Nesse sentido, não basta apenas a biblioteca ou a escola para despertar o gosto pela leitura 

e sim, como destaca Michèle Petit (2009), é aqui que o bibliotecário ou professor, 

mediador, “levado por sua paixão, a transmite através de uma relação individual [para os 

outros]”. (PETIT, 2009, p. 166), além disso, acrescenta que o mediador deve se deixar 

levar pelos textos e “se ver alterado pelo que surge, de maneira imprevisível, na 

sinuosidade de uma frase" (PETIT, 2009, p. 161). Aqui, pode-se perceber a mediação não 

como uma atividade técnica ou distante, pois ela é próxima, e sim que o mediador mostra 

também seu lado leitor. Ou seja, para formar leitor tem que ser antes um leitor. 

       Sobre a importância de ser leitor além de mediador, Andruetto afirma que “é 

necessário acrescentar a qualidade leitora dos docentes” (ANDRUETTO, 2017, p. 126), 

ressalta também o que a proximidade entre os que fazem parte desse processo implica, 

“um bom mestre transmite, além de conhecimentos específicos, um modo de estar no 

mundo, uma concepção de vida, e pode deixar uma marca profunda” (ANDRUETTO, 

2017, p. 127), no relato da autora sobre sua própria experiência como mediadora observa-

se como a formação de leitores mobiliza não somente os leitores, pois aqui se estabelece 

um vínculo fruto desses diálogos, “Trabalhei muito, de diferentes modos, na formação de 

leitores,[...] e isso impregnou meu modo de ser, de estar no mundo" (ANDRUETTO, 

2017, p. 127). 

       Em se tratando ainda de mediação/mediador, é salutar ressaltar que sendo ele um 

leitor  experiente e com larga história de leitura e de prática leitora, e que vive e veicula 

sua experenciação nessa área, pode suscitar nas pessoas com as quais interage a busca por 

livros e se tornarem leitores, porque pode gerar condições para o estabelecimento de 

articulação entre informações sobre autores e obras e, também, tornar evidente pelo 

exemplo que  ler e escrever, além de promover socialmente e dar acesso à cultura e ao 
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conhecimento, são maneiras de relacionarem-se com suas vidas e com  o contexto em que 

vivem.  

 Nesse sentido, o mediador os ajuda em novas descobertas pelas escolhas que 

realiza e nisso, igualmente, está o jeito de interação do mediador, que pode encantar os 

espectadores e - junto com os convidados palestrantes, com sua voz, imagem e 

comentários, ou seja, nessa sedução, pode despertar nesses, potenciais leitores, o 

incentivo aos livros e podem suscitar neles autoconhecimento, prazer e desejo de 

compartilhar este novo horizonte. Com as leituras, a importância de se conquistar nos 

outros através dos livros o "horizonte de expectativas".  

 Importar-se aqui com o lugar do mediador é sugerir que sua presença neste 

processo ajuda no entendimento do espectador/leitor/futuro leitor a fruição literária que 

não pode relacionar-se apenas com o consumo de livros e sim com a ação 

potencializadora na construção de capacitação e acumulação de experiência para "gozar" 

da produção artística de que se fala no evento. Ou seja, mostrar que nisso não há somente 

o que a indústria cultural veicula para ser "capitalizado". Nesse sentido, é alentador pensar 

que “sempre existe algum professor singular, capaz de iniciar os alunos em uma relação 

com os livros que não seja a do dever" e completa sobre os professores dizendo que 

muitos “souberam transmitir a seus alunos a paixão de ler" (PETIT, 2009, p. 158).  

 É nesse viés que se apresenta o mediador do Projeto Livros de nossas vidas. A 

mediação fica a cargo do responsável pela Coordenação da área de Literatura da 

Secretaria Municipal de Cultura e professor de Literatura Brasileira da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Sergius Gonzaga, que tem larga experiência na 

formação de leitores, seja em sala de aula ou em outros espaços formativos. Evidencia-

se-lhe um mediador também leitor,  e isso reflete na sua fala nos encontros do Projeto, 

haja vista repetir que o momento síncrono em que está com os palestrantes e internautas 

é “um lugar de celebrar os livros"6, além de destacar a paixão comum “dos que participam 

e dos que assistem ao programa, uma paixão absoluta e desmedida em relação aos livros". 

 Sergius Gonzaga, o mediador dos encontros é professor de Literatura a mais de 

quarenta anos, tem experiência na Educação Básica e no Ensino Superior, além de ser 

responsável por outros projetos da Biblioteca Josué Guimarães como o "Universidade 

Aberta". Sergius é um leitor com muito conhecimento em vários gêneros literários. 

Comenta nos encontros sobre autores como Tolstói, que para ele criou cenas magníficas, 

 
5 Encontro do dia 08/10/2020 disponível (https://www.facebook.com/sergius.gonzaga). 
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Borges, com sua escrita sublime, Dostoiévski, que o incomoda, o desconserta em cada 

leitura.  

       No contexto da formação do leitor, a descrição do mediador (Sergius) está em 

consonância com o que alguns autores destacam. Segundo Camilo e Casagrande (2019), 

o professor que pretende formar leitores necessita ter repertório de leituras “pois, 

contribuem para que o sujeito aperfeiçoe a sua percepção leitora e, também, possibilitam 

ao leitor a oportunidade de questionar de maneira crítica, podendo, assim, ampliar os seus 

horizontes” (CAMILO e CASAGRANDE, 2019, p. 286-7) e acrescenta que “é crucial 

que o professor [...] tenha uma intensa convivência com os livros, isto é, dedique-se à 

leitura de modo a vivenciá-la” (CAMILO e CASAGRANDE, 2019, p. 287).  

       Nesse sentido, para Piske (2017), o mediador é alguém que tem intimidade com 

os livros e a leitura, que pode proporcionar a proximidade dos leitores e futuros leitores 

da leitura  em ”encontro que viabiliza demonstrar a afinidade de um mediador com a obra 

literária” e dessa maneira  “potencializar esse vínculo como ponte para encontros entre o 

sujeito que participa da ação mediadora e a leitura.” (PISKE, 2017, p. 73). 

       Nesses encontros em torno da leitura, o papel do mediador "é fundamental, pois o 

gosto pela leitura não surge da simples proximidade material com os livros. Não basta a 

existência da escola ou da biblioteca para provocar a iniciativa de ler. (ALENCAR et al, 

2020, p. 5). 

 Percebe-se, então, que um mediador pode ter êxito na formação de leitores. No 

entanto, não é o único agente desse processo, haja vista essa formação se dar em algum 

local. E com natural vocação para que ocorram esses encontros, um destes espaços são as 

bibliotecas públicas. 

 

3  A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSUÉ GUIMARÃES COMO  

    INSTITUIÇÃO NA DISSEMINAÇÃO DA LEITURA E NA FORMAÇÃO DE  

    LEITORES  

 

      Segundo o dicionário Michaelis uma biblioteca se caracteriza como uma “Coleção 

de livros, pública ou privada, classificados segundo algum critério, com o objetivo de 

conservá-los e de facilitar a consulta e o estudo", em se tratando de biblioteca pública 

temos a seguinte definição: 
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O conceito de biblioteca pública baseia-se na igualdade de acesso para 

todos, sem restrição de idade, raça, sexo, status social etc. e na 

disponibilização à comunidade de todo tipo de conhecimento. [...] A 

biblioteca pública é um elo entre a necessidade de informação de um 

membro da comunidade e o recurso informacional que nela se encontra 

organizado e à sua disposição. (BIBLIOTECA NACIONAL, 2010, p. 

18). 

 

       É nesse cenário que a Biblioteca Municipal Josué Guimarães desempenha sua 

função como instituição pública de fomento a leitura e formação de leitores, a biblioteca 

foi criada à partir do decreto 145, de 27 de Julho de 1928, durante sua história teve 

diferentes endereços até se fixar no local atual (Centro de cultura, arte e lazer, Lupicínio 

Rodrigues) em 1978, a biblioteca passou a se chamar Josué Guimarães em 1986 em 

homenagem ao escritor gaúcho falecido no mesmo, dois anos depois a biblioteca passaria 

a fazer parte da coordenação do livro e da literatura. 

       O acervo da Biblioteca tem aproximadamente 50 mil itens entre os quais livros, 

revistas e recursos multimídia, além do acesso ao acervo a biblioteca desenvolve 

atividades culturais e de fortalecimento da cultura local. Desde 2001, conta também com 

uma biblioteca ramal no bairro Restinga que possui um acervo de cerca de 8 mil livros. 

Entre os projetos sediados na biblioteca alguns deles são "Clube de Leituras Cruzadas", 

"Encantando com histórias", “Uma noite na biblioteca”, “Feiras de troca de livros” e “Os 

Livros de nossas vidas”. 

 Esta biblioteca desenvolve inúmeros projetos e iniciativas visando a formar 

leitores. É um espaço privilegiado para que estes se aproximem dos livros e da literatura. 

Sua equipe é formada por contadores de história, professores, convidados do meio 

literário. Pode-se afirmar que a Biblioteca Pública Josué Guimarães tem alcançado seu 

objetivo de democratizar a leitura, possibilitando a muitos o acesso à leitura, fazendo do 

livro um bem comum para os que a procuram. 
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4   O PROJETO "LIVROS DE NOSSAS VIDAS": DIÁLOGO ENTRE  

     MEDIADOR E CONVIDADOS(AS) NA ESCOLHA DE AUTORES E LIVROS, 

     NA FORMAÇÃO DE LEITORES  

 

Nesta reflexão, a Análise de Conteúdo (AC), é desenvolvida enquanto método de 

organização e análise de dados, e segue Bardin (2011) ao afirmar que esta proposta tem  

o seu foco na qualificação das vivências dos sujeitos, bem como suas percepções sobre 

determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 2011).  

Nesse caso, e seguindo este método, usaram-se os procedimentos sistemáticos que 

proporcionaram o levantamento de indicadores a partir dos comentários do mediador e 

dos convidados do Projeto "Os livros de nossas vidas", via facebook 

(https://www.facebook.com/sergius.gonzaga) das sessões de 13 de Julho a 3 de 

Dezembro de 2020, dos dias 13/07 (um jornalista), 01/10 (um professor universitário de 

literatura) e 03/12 (uma escritora), os três com maior número de espectadores nesse 

recorte temporal, uma vez que este método compreende técnicas de pesquisa que 

possibilitam, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes compostas 

no contexto da enunciação  e nas inferências sobre os dados coletados, também no 

desvelamento das relações que se estabelecem, além das falas propriamente ditas. Assim 

sendo, e como conceito, a AC é definida como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 37). 

 

Nessa escolha, levou-se em consideração que o método apresentado por Bardin 

(1977) é bastante rico em detalhes e didático. Para isso, o ponto de partida é a mensagem, 

seja ela verbal, oral, escrita, documental, midiática ou diretamente provocada. No caso 

desta investigação, as respostas à pergunta do mediador, por ele mesmo e pelos 

convidados que foram transcritas e, a partir delas, produziram-se dados que foram 

analisados sob o olhar dos articulistas. 

Para isso, foi seguida a organização da AC composta pelas 3 etapas cronológicas 

de Bardin (1977): Pré-análise, onde, em nível de organização, foram sistematizadas as 

ideias do quadro referencial-teórico e estabelecidos os indicadores, a fim de que fossem 
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feitas as interpretações das informações coletadas. A partir disso, foram realizadas as 

operações de análise: (a) leitura flutuante, (b) definição do corpus de análise; (c) 

formulação da hipótese e objetivo e (d) elaboração de indicadores, com base no material 

coletado para que, enfim, fosse analisado o corpus da investigação em direção à análise 

final ao seguir os passos propostos por Bardin (1977).  

Em seguida, realizaram-se os procedimentos analíticos. Nesse caso, as falas 

constituíram-se o corpus da pesquisa. Para tanto, foi preciso obedecer a algumas regras 

de elaboração que envolvem passos relevantes para a construção da análise final: 

Exaustividade, Representatividade, Homogeneidade e Pertinência. Após, a fase das 

operações de codificação, quando houve o recorte do que se desejou analisar. Para este 

tipo de texto, importou-se mais em descrever e refletir sobre os resultados: a) autores e 

livros indicados; b) a inferência (do mediador, do entrevistado); c) a interpretação (dos 

articulistas).  

A partir da pergunta feita pelo mediador para os convidados do Projeto, "Por 

questões que fogem ao nosso desejo, um apocalipse, por exemplo, e se tivesse que ir 

sozinho para uma ilha deserta, quais os 3 autores e suas obras que levaria consigo para 

esta ilha?", como objeto de análise, então, foram escolhidos os entrevistados que seguiram 

alguns critérios: (1) ano de 2020 (em momento de pandemia pela Covid-19, logo, on-

line); (2) 1 encontro por mês; (3) desses, os 3 mais assistidos on-line e posteriormente no 

YouTube, como mostra o Quadro 1:  

Quadro 1 – Recorte das 3 sessões escolhidas para objeto de análise.  

Data da 

sessão  

Palestrantes  Número de 

internautas 

participantes  

3 autores escolhidos e seus respectivos livros (ou 

obra completa) 

13/07/2020 David Coimbra 86 Will Durant (História da civilização); 

Ernst Gombrich (História da arte); 

Fiódor Dostoiévski (Crime e castigo) 

01/10/2020 Luiz Augusto 

Fischer  

54 Jorge Luis Borges (Obra completa); 

Guimarães Rosa (Obra completa); 

Machado de Assis (Obra completa) 

03/12/2020 Martha 

Medeiros 

55 Fernando Pessoa (Obra completa); 

Philip Roth (Obra completa); 

Millôr Fernandes (A Bíblia do caos) 

Fonte: Os autores (2021). 

 

 Em relação ao encontro no Projeto no dia 13 de julho de 2020, via facebook (disponível 

em: https://www.facebook.com/sergius.gonzaga. Acesso em: 13 mar.2021, grifo nosso), 

o diálogo entre os dois, Sergius Gonzaga (mediador) e David Coimbra (entrevistado) 

foi:  
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Sergius: (sic) Agora tu vai me dizer o seguinte, pros nossos espectadores, não 

vou dizer livros, três autores que tu levaria a obra completa para uma ilha? 

Por que ninguém mais vai te ver, tu vai ficar lá pra não enlouquecer tem três 

autores que você vai levar. 

David: (sic) De não-ficção tem um cara que eu certamente levaria, que é o 

Will Durant. Que fez A história da civilização e a história da filosofia. Ele é 

maravilhoso, a história da civilização são 23 volumes, uma coisa maravilhosa. 

Daria bastante tempo e tem um estilo muito bom de escrever. Ele se 

transformou em best-seller nos Estados Unidos por causa da História da 

filosofia que é muito boa. Outro livro que eu levaria também de não-ficção é 

História da arte do professor de Ernst Gombrich, pra mim é o melhor livro 

sobre arte que existe. 

Sergius: (sic) Gombrich é maravilhoso exatamente. 

David: Ele é espetacular. E de literatura eu levaria minha coleção do 

"Dostoiévski" sem dúvida, porque o Dostoiévski é o cara que tu pode reler e 

tu vai encontrar alguma coisa nova nele. Então se eu tivesse a minha coleção 

do Dostoiévski, se tivesse que levar um livro só seria Crime e Castigo. 

Sergius: Uma das minhas convidadas, queridíssima por sinal, diz que levaria 

o Borges, eu admiro o Borges profundamente, eu releio e releio Borges, mas 

sabe que numa ilha no estado de solidão eu não quereria uma obra tão 

intelectual, quase gélida, brilhante, perfeita, mas por exemplo onde... as 

paixões vulgares da humanidade... 

David: (sic) Mas o Borges não tinha como ter... ele não era disso, ele não era 

desse mundo, ele era um cara que vivia aquela coisa tal... 

Sergius: (sic) Mas é genial, né? Um escritor genial. 

David: Genial lógico. 

(https://www.facebook.com/sergius.gonzaga.13/07/2020). 

 

  

Com relação a:  

a) Autores e livros indicados: O entrevistado relacionou 3 autores e suas obras, 2 

não-ficção e 1 ficção. William James Durant (1885-1981), professor, jornalista e escritor 

norte-americano e sua obra A história da civilização (23 volumes, de 1935 e 1975), que 

escreveu junto com sua esposa, Ariel Durant (1898-1981). Foram agraciados com o 

Prêmio Pulitzer de literatura, em 1977; a segunda obra é História da arte (1950), do 

austríaco Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2001); também Crime e castigo (1866), do 

russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), onde o jovem estudante protagonista 

Raskólnikov, pobre e desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer 

um crime que tentará justificar por uma teoria: grandes homens, como César ou Napoleão, 

foram assassinos absolvidos pela História. Sobre o romancista russo, o entrevistado tece 

comentário de que ele apresenta para o leitor sempre algo novo. 

b) A inferência (do mediador, do entrevistado): Nota-se que, pelos enunciados 

sublinhados, o convidado David Coimbra tece comentários elogiosos ao autor de A 

história da civilização e logo comenta sobre o autor de A história da arte, aos quais o 

mediador afirma serem maravilhosos. Subentende-se como o comentário vem logo em 

seguida, há a ideia de que ambos, para o mediador são maravilhosos. Sobre o romancista 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pulitzer_de_N%C3%A3o_Fic%C3%A7%C3%A3o_Geral
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russo, o convidado afirma ser seu autor preferido, tanto que levaria a coleção inteira e cita 

seu livro escolhido, Crime e castigo. O mediador comenta sobre o escritor argentino Jorge 

Luis Borges (1899-1989) por intermédio de sua amiga e afirma ser um escritor "muito 

intelectual"; o entrevistado o tem como alguém com sua obra que não é "deste mundo" e 

ambos dizem que é genial, portanto, concordando com a intelectualidade do escritor 

portenho.   

c) A interpretação (dos articulistas): o mediador e o entrevistado representam ter 

admiração pelos três autores e suas obras, e acrescentam mais o Borges. Isto corrobora 

com a ideia de que, para os internautas que os assistem, pode suscitar o interesse pelos 

autores e suas obras, haja vista estarem concordando e elogiando-os(as), estimulando, 

assim, a busca pelas obras de não-ficção e ficção elencadas, num movimento de formação 

de leitores, em consonância com os desejos do público-alvo que os assistem.  

 Em relação ao encontro no Projeto no dia 1º de outubro de 2020, via facebook (disponível 

em: https://www.facebook.com/sergius.gonzaga. Acesso em: 13 mar.2021, grifo nosso), 

o diálogo entre os dois, Sergius Gonzaga (mediador) e Luiz Augusto Fischer 

(entrevistado) foi:  

 Sergius: (sic) Algum livro que tu lês-te a primeira vez não te impressionou e 

que numa segunda leitura tu mudou totalmente de visão? 

Luiz Augusto: (sic) Um autor que eu li e só li direito depois de enfrentá-lo pela 

segunda ou terceira vez, foi o Machado de Assis. Quando eu tava na graduação 

eu li... na verdade sabe quando tu lê assim tipo... especialmente o Brás Cubas e 

o Dom Casmurro, eu lia e dizia “isso aqui tem graça mas eu não tô entendendo 

qual a graça”. Sabe era uma piada que eu não alcançava. O Machado pra mim 

era assim o grande desafio porque todo mundo dizia que era bom, todos bons 

leitores diziam que era uma leitura imprescindível. O Machado de Assis 

dependeu de eu ficar mais maduro para entender que ali estava a experiência 

brasileira... aí eu não parei nunca mais de ler. 

Sergius: (sic) Na literatura brasileira, tu já citas-te que a tua paixão... e acho 

que todos professores e enfim dos letrados brasileiros por Machado de Assis, 

quem mais são os autores que te apaixonaram vivamente? 

Luiz Augusto: (sic)  Pra mim os dois autores superiores do Brasil são Machado 

e Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é outro que eu tenho um percurso de 

leitura com ele que é muito forte. O Grande Sertão eu comecei a ler não sei 

quantas vezes como quase todo mundo... 

Sergius: É todo mundo 

Luiz Augusto: (sic) Era impenetrável aquilo... eu começava a ler e sabe não 

entrava aquilo... e aí quando eu consegui entrar naquele mistério me aconteceu 

o que acontece sempre quando eu me deparo com uma grande leitura, eu não 

queria terminar porque era tão maravilhoso aquilo ali, que eu ficava 

“economizando” o livro, lia uma página parava... quero ficar com esse 

maravilhamento aqui. 

Sergius: (sic) O que tu levaria contigo, como obras completas? 

Luiz Augusto: (sic)  Então é o Borges, o Guimarães Rosa e o Machado de Assis. 

Sergius: (sic)  Puxa que nacionalismo, ah não desculpe, Borges é argentino, mas 

ficou na esfera sul-americana. 

 (https://www.facebook.com/sergius.gonzaga.13/07/2020). 
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Com relação a:  

 a) Autores e livros indicados: Durante o encontro, o entrevistado faz referência a 

3 autores, 2 brasileiros e 1 argentino.  Este é Jorge Luis Borges (1899 –1987). Nasceu em 

Buenos Aires, Argentina e é um dos escritores mais influentes do século 20, além disso 

foi tradutor, crítico literário e ensaísta. Entre outros prêmios Borges recebeu aquele que 

é considerado o mais destacado na literatura de língua espanhola, o prêmio Miguel de 

Cervantes em 1979. Os brasileiros são João Guimarães Rosa (1839-1967): foi contista, 

romancista e diplomata, nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1963 passou a fazer 

parte da Academia Brasileira de Letras; sua obra mais conhecida é Grande Sertão: 

Veredas (1956). Outro, é reconhecido por muitos como o maior escritor brasileiro de 

todos o tempos, o carioca Joaquim Maria Machado de Assis (1839–1908) e tem em sua 

obra completa contos, romances, poesia, peças teatrais, traduções, entre outros. Foi 

escolhido como o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras em 28 de Janeiro 

de 1897 e dentre sua obra centenária os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) 

e Dom Casmurro (1899), que continuam a ser considerados como algumas das maiores 

obras produzidas na literatura brasileira. 

 b) A inferência (do mediador, do entrevistado): Pode-se perceber no relato do 

convidado Luiz Augusto Fischer a relevância de duas obras de Machado de Assis, 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, na sua trajetória de leitor e de 

como ao ler mais e mais o fez compreender a experiência brasileira e que a partir daí “eu 

não parei nunca mais de ler". Sergius Gonzaga reconhece o quão relevante é Machado de 

Assis é não apenas para ambos (mediador e entrevistado), mas para uma grande 

quantidade de leitores no comentário a seguir fazendo menção à paixão do convidado 

“acho que todos professores e letrados brasileiros por Machado de Assis”. Da mesma 

maneira, o convidado cita Machado de Assis e Guimarães Rosa como “os dois autores 

superiores do Brasil”, além de relembrar sua leitura de Grande Sertão: Veredas “eu não 

queria terminar porque era tão maravilhoso aquilo ali”. 

 c) A interpretação (dos articulistas): Em suas falas, Sergius e Luiz Augusto, 

demonstram grande familiaridade com a obra dos autores citados. A partir dessa 

proximidade e do prazer proporcionado por essas leituras, há no diálogo um convite aos 

internautas à leitura, tendo em vista o ambiente compartilhado que permite intercâmbio. 

Esta troca de experiências incentivam a busca por essas obras e autores e por essa razão 

contribui na formação de leitores. 
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       Em relação ao encontro no Projeto no dia 03 de dezembro de 2020, via facebook 

(disponível em: https://www.facebook.com/sergius.gonzaga. Acesso em: 13 mar.2021, 

grifo nosso), o diálogo entre os dois, Sergius Gonzaga (mediador) e Martha Medeiros 

(entrevistada) foi: 

Sergius: (sic) Além da Marina Colasanti tu teve algum outro autor, autora que 

te marcou? Como se tivesse descoberto o mundo. 

Martha: (sic)  Bom Philip Roth... A Marca humana do Philip Roth... eu reli 

Patrimônio durante a pandemia é um livro espetacular. 

Sergius: Teve um livro dele não sei se tu chegou a ler o Homem agonizante, 

eu me senti... chegou uma hora que eu não aguento hoje, eu vou ler amanhã... 

pela veemência pelo texto candente sobre a condição humana. 

Sergius: (sic) Todos os convidados que vem aqui eu ofereço uma chance 

histórica, diante da eminência do apocalipse. Cada convidado pode levar para 

uma ilha três obras completas, de autores que queira levar, o que tu levaria 

para essa ilha horrorosa para ficar com o depoimento humano? 

Martha: (sic) Primeiro obras completas, Fernando Pessoa, eu levaria aquele 

livro do Millôr Fernandes A Bíblia do caos. 

Sergius: (sic) Ah aquilo é uma delicia. 

Martha: (sic) Delícia! Aquilo são cinco mil aforismos, frases... 

Sergius: (sic)  E a inteligência do Millôr. 

Martha: (sic) Talvez a obra completa do Philip Roth. 

Sergius: (sic) É claro Philip Roth seria... um pouco deprimente, mas enfim, ele 

é maravilhoso.  

(https://www.facebook.com/sergius.gonzaga.13/07/2020). 

 

 

Com relação a:  

a) Autores e livros indicados: Fernando Pessoa (1888–1935) foi um poeta 

português que obteve muito reconhecimento no século passado, seu estilo de escrita 

tratava de vários temas, escreveu sob vários  heterônimos como Álvaro de Campos e 

Alberto Caeiro; Millôr Fernandes (1923–2012) nasceu no Rio de Janeiro (capital), 

humorista, poeta, jornalista, chargista, dramaturgo, tradutor, ficou conhecido por seu 

humor em colunas de jornais, revistas e também por seus livros com destaque para A 

Bíblia do caos (1994); Philip Roth (1933–2018) é um dos mais aclamados escritores dos 

Estados Unidos na segunda metade do século 20, com uma extensa obra escrevendo, 

principalmente, romances. Foi laureado com prêmios como o Pulitzer em 1998 e a 

Medalha Nacional de Humanidades do então presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, em 2011. Algumas de suas obras são Patrimônio (2017), A Marca Humana 

(2014) e O Teatro de Sabbath (2017). 

b) A inferência (do mediador, do entrevistado): Martha destaca a obra completa 

de Philip Roth e em especial uma obra, Patrimônio, a qual releu na pandemia e afirma “é 

um livro espetacular”; Sergius, além de concordar com a qualidade da obra de Roth, 

acrescenta o livro O homem agonizante, o qual lhe causou certo impacto por seu “texto 
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candente sobre a condição humana”. Com uma maneira de escrever distinta, Millôr 

Fernandes é citado pela entrevistada e o mediador sendo reconhecido por seu humor, 

genialidade e inteligência, A Bíblia do caos, livro com mais de 5 mil aforismos que 

Martha levaria para uma ilha é descrito como “uma delícia”. 

c) A interpretação (dos articulistas): No diálogo desse encontro, o mediador e a 

escritora entrevistada evidenciam a pluralidade dos gêneros literários, ambos apresentam 

ser leitores experientes, com um repertório de leituras variado passando pelo humor e 

chegando a textos mais profundos, abordando a condição humana, o que pode incentivar 

os internautas, sejam eles iniciantes no mundo da leitura ou mesmo leitores que têm certa 

intimidade com a literatura. A universalidade do ser humano pode ser encontrada nos 

autores e obras citadas, representando as inúmeras possibilidades de leitura, despertando 

assim o interesse por obras literárias dos mais distintos gêneros.  

       Nos diálogos analisados, pode-se perceber como o mediador contribuiu no 

decorrer dos encontros do Projeto. Sua atuação mostrou-se em consonância com a 

descrição do mediador. Nesse sentido,  Andruetto (2017, p. 131) afirma que o mediador 

transmite, além de conhecimento, “um modo de estar no mundo, uma concepção de vida, 

e pode deixar uma marca profunda”. Aqui, as figuras do mediador e do entrevistado são 

humanizadas, demonstrando o quanto obras e autores são capazes de mobilizá-los, 

emocioná-los, questioná-los, o que os aproxima como leitores que são dos 

espectadores/leitores. 

       Sobre a proximidade que se estabelece Petit (2009, p. 179) ressalta que o mediador 

deve “estar disponível para propor [...] para multiplicar as oportunidades de fazer 

descobertas” e completa sobre o mediador é responsável por “construir pontes”. Da 

mesma maneira, Andruetto (2017) destaca que os mediadores através da sua paixão e 

capacitação, seriam “pontes” para que os livros que a outros leitores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 No decorrer desta investigação e reflexões sobre a Biblioteca Josué Guimarães e 

o Projeto, alguns aspectos com relação à leitura e à formação de leitores podem ser 

destacados, um deles é a mediação realizada por alguém que já tem vasto repertório 

literário, um mediador que, além do conhecimento e experiência, alia à sua prática sua 

paixão pelos livros e pela leitura. É o caso de Sergius Gonzaga: professor universitário de 
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literatura brasileira a mais de 40 anos, que deixa evidente seu comprometimento com 

relação à leitura. Com isso, incentiva novos leitores a iniciar suas trajetórias no mundo 

das leituras. 

       A Biblioteca Municipal de Porto Alegre Josué Guimarães contribui na formação 

de leitores, não apenas por ser um espaço aberto à comunidade, tão pouco apenas por seu 

acervo, e sim porque desempenha papel relevante no fomento à leitura através de várias 

ações e projetos, um deles é "Livros de nossas vidas", que reúne personalidades ligadas à 

literatura: professores, jornalistas, escritores, universitários. Durante os encontros, 

comentam sobre obras e autores que marcaram suas vidas como leitores. 

       Por meio da interação entre mediador e convidados, ocorre a aproximação por 

parte dos espectadores. Mediante esses relatos sobre suas leituras marcantes, suscitam a 

ler esses autores e livros celebrados pelo mediador e pelos entrevistados, pois nas palavras 

de Sergius “[o projeto] é um lugar de celebrar os livros”.  

 Projetos como Os livros de nossas vidas demonstram ser espaços de trocas muito 

significativas onde o público engaja-se na discussão, sendo, junto com mediador e 

convidados, sujeito ativo nesse processo de contribuição na formação de leitores. 

 Portanto, a Biblioteca Municipal de Porto Alegre Josué Guimarães  com o Projeto 

Livros de nossas vidas, o mediador Sergius Gonzaga e seus convidados com seus autores 

e obras preferidas com comentários sobre eles e com a interação no chat com os 

internautas contribuem para a formação de leitores quando on-line e/ou na sessão gravada 

no YouTube para os interessados assistirem depois no desenvolvimento da literatura na  

construção ou reconstrução de leitores, no fortalecimento da democracia, no 

compartilhamento de visão crítica de mundo e no cumprimento com sua missão como 

Instituição Pública em nível de cultura e de literatura. 
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