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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O presente artigo tem como objetivo
compreender os hábitos de leitura do grupo entrevistado e posterior, implantar uma biblioteca social
em uma instituição religiosa no bairro Reolon. Para Marinho (2021) a necessidade das mudanças em
nosso âmbito social trouxe muitas iniciativas sociais se espalharam para o mundo, um exemplo é
projeto da Biblioteca Comunitária Ecofuturo e Mundo da Lua, são iniciativas que tem como objetivo
de incentivar a leitura em comunidades que não possuem fácil acesso à leitura, educação, lazer e
informação. Foram utilizados como base e critério de escolha os projetos Biblioteca Comunitária
Ecofuturo e a Mundo da Lua, para a implantação e inspiração do nosso projeto na instituição. Para
Mangas (2011) a nossa sociedade é vista como a da informação e do conhecimento, o que interfere
em uma comunidade leitores. Ler e escrever se trata de compreender e dotar os indivíduos de uma
maior consciência política, é um instrumento essencial para que as pessoas possam ser reconhecidas
como cidadãos e como detentores de diretos e deveres. De acordo com Brito (2010) através do recurso
da leitura temos o poder de domínio das letras e palavras o que geram ideias e conhecimentos, sendo
assim possível de entender o que acontece no mundo, e abrimos nossa mente para o desconhecido,
transformando o mundo a cada melhor. Também por meio da leitura relembramos momentos
especiais que fazem parte da nossa história e cultura. Ainda conforme Brito (2010) esta cultura tem
como objetivo de formar comunidades críticas e conscientes de suas atitudes, porém a cada dia que
passa esta cultura está sendo perdida e recuperada. O conceito da leitura por muitas vezes é definido
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a decifrar códigos linguísticos e sua aprendizagem, no entanto a leitura faz parte do processo de
formação social de uma pessoa seja ela em relação a cultura, política e social. Segundo Santa Anna
(2017) a nossa sociedade busca métodos para desenvolver conhecimento, com objetivo de melhorar
sua vida. A busca do conhecimento desenvolve habilidades, atitudes, e competências para enfrentar
problemas desafios da realidade, sendo assim a leitura e o conhecimento são aliados no
desenvolvimento pessoal e social. MATERIAL E MÉTODOS: O presente artigo teve como
finalidade a realização de um estudo qualitativo e quantitativo de natureza exploratória. Será aplicado
um questionário de modo online para a população em geral de Caxias do Sul-RS, e desta forma será
realizada uma análise mais clara e objetiva para dar início ao projeto social. O questionário aplicado
possui quinze questões, sendo quatorze delas com múltiplas opções de assinalar como resposta e uma
com resposta pessoal. O público alvo é restrito, e o total de entrevistados serão a amostragem
pesquisada, sendo aberto e aplicado nas mídias e redes sociais da comunidade do bairro Reolon da
cidade de Caxias do sul, onde há cerca de 435 mil habitantes, conforme último censo do IBGE (2010).
A finalidade das perguntas e do questionário em si é compreender o nível de aceitação e receptividade
de uma biblioteca pública, uma vez que é um projeto intencionalmente focado em disponibilizar livros
para os moradores locais, minimizando as consequências decorrentes da carência de acesso, seja a
informação, cultura, ou até mesmo à educação. Em parceria com o Centro Universitário da Serra
Gaúcha (FSG) coletou-se cerca de 270 livros para a execução deste projeto que será localizado no
bairro Reolon. A sala onde será implementada a biblioteca será reformada através da arrecadação de
doações advindas da própria população. Ademais, voluntários se disponibilizam para ajudar com
recursos como: tinta, os pinceis, as lixas, e caixas de madeira, que comumente são usadas para
armazenar frutas, mas que nesse projeto serão reutilizadas como prateleiras, vislumbrando o
armazenamento organizado, prático, econômico e sustentável do acervo. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Observa-se que os recursos públicos são escassos para promover um amplo acesso
à leitura e evidente que há uma prevalência de desigualdades sociais, gerando por consequência não
só uma dificuldade de acesso à informação, mas também a cultura. Posto isso, considera-se a leitura
uma forma extremamente eficaz para promover melhorias públicas e coletivas. Até o presente
momento foram separados e catalogados cerca de 270 livros para formação do acervo na igreja
Assembleia de Deus. Foram também coletas algumas caixas de madeiras para construção sustentável
das prateleiras para o armazenamento dos livros. Em parceria com uma arquiteta do Centro
Universitário da Serra Gaúcha será executado um projeto para melhor utilização e organização do
espaço, demais materiais para a reforma da sala serão arrecadadas através de doações.
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