8º Seminário Internacional de Bibliotecas
Públicas e Comunitárias

A responsabilidade social do voluntariado
no fomento de políticas públicas de leitura

Equipe executora:
Sílvia Costa
Ofélia Regina de Barros
Heloisa Amaral Soares
Maria Helena F. Penteado
Maria Umbelina A. Leonel

Instituição :
Grupo de Amigos da Biblioteca- GRABI
Biblioteca Municipal Profª Iracema Elias
Guaxupé - MG

Surgimento do grupo.
Maio 2014 ...

Perfil dos participantes:
‐
‐
‐
‐

Equipe multidisciplinar
Pessoas voluntárias, comprometidas com a leitura
Experiência na área sociocultural
Sem interesses partidários/religiosos.

Objetivos
-

Otimizar a situação da biblioteca (infra estrutura e dinamização)
Melhorar o acervo
Fomentar um espaço de convivência cultural na cidade
Promover o estímulo à leitura para todas as idades
Estimular políticas públicas de cultura e leitura no contexto interiorano.

Postura de trabalho:

- Busca de soluções através do diálogo com os funcionários e o poder
público, de forma transparente, objetiva, persistente.
- Criatividade e empreendedorismo para desenvolver as ações com os
recursos disponíveis.
- Um laboratório de responsabilidade social em desenvolvimento,
promovendo integração da sociedade civil e poder público.

Da informalidade às ações integradoras com:
Secretaria Municipal de Cultura
Museu Histórico e Geográfico
Conselho Municipal de Cultura
Rádio Comunitária de Guaxupé e outras mídias
UNIFEG
Feira do Livro de Guaxupé
Polígono Sul Mineiro do Livro
Federação das Academias de Letras MG – R.SUL
Organizações comprometidas com a leitura
Escolas interessadas

Atividades
- Resgate de autores da cidade;
- Divulgação de novos autores;

- Encontros de convivência
de leitura e reflexão;

- Stand de Cultura de Paz;

- Parceria na 2ª Feira do Livro;

- Coluna semanal no Jornal;
-Fã pages no facebook(pelo funcionário Rodrigo)

- Exibição e debate crítico de filmes;
- Estudo e debate sobre políticas públicas do livro.

Resultados
A integração do GRABI com a Secretária Municipal de
Cultura e funcionários da biblioteca proporcionou
melhorias na infra-estrutura, em aspectos
operacionais e ampliação do acervo.

Mais motivação dos funcionários da biblioteca
e atenção do poder público.

Novos usuários
Aquisição de novos livros.

Maior visibilidade e movimento na biblioteca com
a criação e participação em eventos culturais.
A exibição de filmes no Museu Municipal está
atraindo pessoas para este espaço.

Integração com organizações de outras cidades para
troca de experiências.

Avaliação:
- A sensibilização das pessoas para as práticas de leitura não é fácil.
- Os resultados iniciais são lentos.
- O número inicial de pessoas que se prontificaram a aderir à proposta se restringiu a
um grupo menor.
- Esta liderança está se fortalecendo com a integração com entidades e grupos de
outras cidades.
- Graças à responsabilidade social deste pequeno grupo, este trabalho de
voluntariado está contribuindo gradativamente para a promoção da cultura e da
leitura na cidade.
- O grupo vem interagindo com a gestão pública, conquistando credibilidade e
confiança.
A união e integração das cidades do interior é
imprescindível
para que as poucas lideranças locais possam se
fortalecer, persistir,
enriquecer experiências e
formar novos agentes de leitura.
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