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O Encontro as Escuras foi pensado para 

apresentar o potencial da Biblioteca aos leitores, 

pois diversos livros deixam de ser emprestados 

porque o leitor não conhece a diversidade do 

acervo.

Desta forma a biblioteca passa a cumprir seu papel 

básico, de entregar ao leitor o seu livro 

procurando atender a todos com uma grande 

variedade de estilos e formatos. O público alvo 

desse projetos foram todos os leitores da 

biblioteca, de todas as idades.



Mas o que é um Encontro as escuras?

Um Encontro as escuras é quando um amigo ou site marca

para você um encontro com outra pessoa, que para eles

tem afinidade com você.

E se for um encontro com um livro? Imagine descobrir que

o livro que vai mudar a sua vida esteve ali na estante da

biblioteca, todos esses anos e você nunca o tenha

visto? Para isso, resolvemos dar um empurrãozinho

neste encontro!



A preparação

Para iniciarmos, cada um dos funcionários escolheu 20 livros do
acervo. Posteriormente colocamos mais 20, para ter 100 ao total.
Esses livros foram embalados com papel e na frente foi colado uma
pequena explicação sobre o projeto. Na parte de trás, colocamos o
tombo e o número dele no nosso sistema, para poder fazer o
empréstimo sem denunciar o livro. Fizemos também uma lista com

todos, para ter um controle de quais saíram.



O Encontro

Durante todo o mês de junho (mês

dos namorados), fizemos uma

campanha para o encontro as escuras,

onde os leitores eram convidados a

pegar um dos livros embalados que se

encontravam espalhados pela

biblioteca, e assim, ter um “encontro às

escuras”, sem saber nada sobre o livro

emprestado. Os leitores só podiam abrir

o pacote depois que saíssem da

biblioteca. Mesmo sabendo que livro o

leitor estava levando, não interferimos

na sua escolha. Quando os livros eram

devolvidos, pedíamos para que o leitor

preenchesse uma avaliação.



O resultado

Ao todo, foram emprestados 85 dos 100 livros separados. 
Tivemos um bom retorno do público, que gostou do projeto pela 
oportunidade de conhecer livros diferentes dos que os que eles 
estavam acostumados a pegar. Alguns leitores nem leram, pois não 
gostaram do título ou formato, porém esses foram poucos. Tivemos 
nas avaliação algumas sugestões dos leitores e coisas que 
observamos que podem ser mudadas. Foi sugerido que 
anotássemos o tipo de literatura do livro (suspense, romance, 
humor, quadrinhos), para que o leitor saiba ao menos o tipo. 
Também na próxima edição será colocar a avaliação dentro do 
pacote do livro. Assim o leitor preenche e entrega na hora da 
devolução, pois do jeito antigo, ficou difícil saber qual livro era 
empréstimo normal e qual era do Encontro na hora da devolução.

Foi um projeto simples e barato que deu um ótimo resultado e 
que pretendemos colocar no nosso calendário de eventos anuais!


