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O projeto Tesouros de Papel, através de ações pontuais, tem como objetivo incentivo a leitura, 

com o público principal as crianças que moram e estudam em espaços de vulnerabilidade social, econômica 

e psicológica. Por meio de mediação de leitura e contação de histórias em espaços públicos na região 

metropolitana de Porto Alegre. A ação iniciou com o trote solidário, elaborado pelos veteranos de 

biblioteconomia em março de 2015, em que consistia arrecadação de livros infantis pelos calouros, para 

doação da biblioteca da creche comunitária Piu-Piu, localizada na Vila Planetário ao lado da FABICO. O 
trote solidário através dos calouros arrecadou mais de 300 livros. No ato de entrega dos livros outra ação 

se fez presente, os calouros organizaram uma contação de história para as crianças, trazidas da creche para 

receber seus livros. Essa ação ganhou uma grande divulgação fora da faculdade, onde virou noticia nos 

principais jornais da capital. Após a repercussão positiva da ação, o grupo decidiu realizar novas ações em 

Porto Alegre e região metropolitana, agora com o nome de Tesouros de Papel, com o mesmo objetivo de 

incentivo a leitura. O grupo organizou a ação, com a participação das crianças da creche Piu-Piu para 

conhecer a Casa de Cultura Mario Quintana, na data de comemoração do aniversário do poeta Mario 

Quintana, em julho de 2015, criando “A caça aos Livros” como uma versão lúdica de histórias infantis. 

Desde 2015 até maio de 2016 foram atendidas cinco instituições entre ONGs e creches. Em 2016 o projeto 

conseguiu uma projeção maior dentro da universidade, com a parceira do Banco de Livros, entidade que 

auxilia com doação de livros para o projeto, ela também fez a realização da doação de uma “gelateca”. Para 

promover e disseminar as ações de leitura, propiciando ao meio acadêmico acesso livre aos livros, leitura e 
a interação por meio de troca-troca de literatutas no âmbito da FABICO/UFRGS. O reconhecimento do 

projeto não se deu só na alegria das crianças atendidas, mas sim na integração dos estudantes de 

biblioteconomia. Que em cada ação realizada, novos voluntários da universidade se dispõem a colaborar, 

uns para contar histórias outros para ajudar selecionar os livros. Uma troca de experiência entre semestre, 

que antes se limitava apenas uma turma do curso, agora conta com o apoio de outros estudantes. Com isso 

podemos ver que o Tesouros de Papel não trouxe só uma ação que estimula a leitura lúdica, prazerosa 

propiciando a melhoria da qualidade de vida de crianças que residem em espaços de vulnerabilidade social, 

econômica e psicológica, mas também uma ação dentro da FABICO. Modificando e incentivando o 

amadurecendo de novas ideias ao aluno recém chegado à  universidade e levando o nome da profissão de 

bibliotecário para toda a sociedade envolvida. Desmistificando e tornando mais acessível as bibliotecas e 

principalmente o bibliotecário.  
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