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Rede de Bibliotecas 

Comunitárias de Porto Alegre 

Criada em 2008, com um dos objetivos de  promover a 

leitura e o prazer em ler, por meio do fortalecimento de 

bibliotecas comunitárias situadas em instituições 

sociais nas comunidades de Porto Alegre.  

 

Propomos a articulação de redes de apoio e incentivo 

oferecendo melhores condições de atendimento nas 

bibliotecas das comunidades e estimulando o prazer da 

leitura.  



Primeiras Bibliotecas que integraram 

a Rede 

Convite ao Fé e Alegria - de 2008 até 2009 

 

Convite à Ass. Sargto Raimundo Garcia -  Biblioteca Bororó  de 2009 até 2012 

 

Convite ao Instituto Leonardo Murialdo – Biblioteca Ilê Ará  de 2009 até 2012 

 

Convite ao CPIJ –  de 2009 até 2011 

 

Convite ao Centro Comunitário 1º de maio – Biblioteca Ceprimoteca a partir de 2009 

 

Convite ao Chocolatão – a partir  2010 

 

Convite ao Clube de Mães do Cristal – Biblioteca Comunitária do Cristal a partir de 2011 

 

Convite ao Instituto de Integração Social – Biblioteca Daniel Júnior a partir de 2013 

 

Convite a Associação de Moradores da Grande Santa Rosa – Biblioteca Aninha Peixoto  a partir 

2013 

 



Bibliotecas que integram a 

Rede de Bibliotecas 

Comunitárias de Porto Alegre 

2013 
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Biblioteca 

Espaço 

Acervo 

Mediação 

Gestão 

Compartilhada 



Espaço  

 
 

Bibliotecas ou espaços de leitura precisam estar 

ambientados adequadamente a fim de estimularem o 

acesso à leitura, o contato com diferentes gêneros de 

leitura e com outros leitores. Para tanto, os espaços 

precisam ter boa iluminação, boa ventilação, boa 

disposição dos mobiliários, facilitando a circulação dos 

usuários e, acima de tudo, precisa ser um espaço 

aconchegante e acolhedor que convide o leitor à leitura. 



Acervo 
 
 

Parte-se da compreensão da importância da diversidade e 

da qualidade das obras. Sendo assim, uma biblioteca 

comunitária, ao contrário do que se pensa no senso 

comum, não pode ter a política de aprimoramento do 

acervo apenas com doações, precisa ter orçamento para 

atualização constante do acervo, em 10% ao ano. Parte-

se da ideia de aprimoramento do acervo considerando a 

importância de livros de referência, periódicos, gibis, livros 

de literatura, enfim, uma multiplicidade que possa garantir 

nas bibliotecas comunitárias a presença da 

bibliodiversidade, incluindo obras digitais. 



Mediação de Leitura 
 
 

Entende-se por mediação o ato realizado pelo mediador 

de leitura que possibilita a aproximação do livro ao leitor. 

Esse é um importante eixo que faz elo aos demais, pois 

garante à biblioteca que se mantenha viva. 

 

O mediador de leitura é compreendido como o 

profissional responsável pela ação diária podendo ser o 

bibliotecário, professor, educador social, assistente 

social. Mas também nos espaços comunitários poderá 

ser o pai, mãe, irmão, avós, amigos, ou seja, aquele que 

servirá de ponte de aproximação entre o leitor e o livro. 



Gestão Compartilhada 

 

 

Acompanhamento das ações do projeto de 

leitura, observando o planejamento, a 

execução  de forma democrática, 

integrando-as a fim de garantir a formação 

do leitor como meta central. 



Estratégias de formação do leitor 

Curso pelo Prazer de Ler 

 

Leituras Compartilhadas 

 

Aprimoramento do acervo da Biblioteca Cirandar 

 

Empréstimo de livros para educadores/mediadores 

 

Acompanhamento técnico em biblioteconomia 

 

Monitoramento e Avaliação para ações de leitura 
 



 

Acompanhamento técnico  

em biblioteconomia 

Organização do acervo e do espaço das bibliotecas 

através das ações de cadastro em base de dados, 

disposição e identificação das estantes e controle dos 

empréstimos e consultas das obras. 



Orientação para: 

 
-planejamento das mediações de leitura; 

 

-estratégias de realização de outras ações de leitura (Mala de 

Leitura, Concursos Literários, Cantos Temáticos, Sugestões de 

Leitura, etc) 

 

- gestão compartilhada entre gestores e 

educadores/mediadores; 

 

- criação de estratégias de comunicação e engajamento 

comunitário. 

Monitoramento e Avaliação para 

ações de leitura 



 
 
 Resultados obtidos  
 
• 6 anos de vida  
• 9 comunidades beneficiadas  
• 25 mil livros emprestados  
• 5 mil crianças atendidas  
• 20 escolas envolvidas  
• 12 organizações públicas parceiras  
• 22 organizações privadas parceiras 



Apoio: 

 

 

 

CONTATOS 
 
 

Facebook:www.facebook.com/rede.de.leitura 
  


