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RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o relato verificando se a Estante 
Pública, localizada na Rua Ramiro Barcelos, estimula de alguma maneira a leitura 
para as pessoas que esperam seu transporte coletivo. Apresenta algumas 
considerações sobre cidadania e informação e a importância da leitura na vida 
das pessoas. Apresenta as ações governamentais que estão sendo feitas para 
mudar a realidade de leitura no Brasil. A metodologia aplicada tem como foco a 
pesquisa qualitativa baseada em um estudo de caso que apresenta como 
instrumento de pesquisa observações e entrevistas semi-estruturadas. Tem como 
objeto de estudo o Projeto Estante Pública, em especifico a Estante Pública, 
Biblioteca Aberta, localizada em uma área universitária. Relata como resultados 
através de análise da coleta de dados realizada o comportamento das pessoas 
em relação a estante com livros em uma parada de ônibus.  
 

 

 PALAVRAS CHAVES: Leitura. Democratização da Leitura. Estante Pública. 
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ABSTRACT 

 

 
 
This Course Conclusion Assignment presents a report checking if the Public Shelf 
(Estante Pública), located at Ramiro Barcelos street, stimulates reading somehow 
for those who wait for their public transportation. It presents some considerations 
about citizenship and information and the importance of reading in people‟s lives. 
It presents governmental‟s actions that are being done to change reading‟s reality 
in Brazil. The metodology applied has as focus qualitative research based on a 
study that presents as instrument of research semi-structured observations and 
interviews. It has as the study object the Public Shelf Project (Projeto Estante 
Pública), specifically the Public Shelf (Estante Pública), ; Open Library (Biblioteca 
Aberta), located on an universitary area. It reports, as results trough an analisys of 
data collection that was made, people‟s behavior towards the shelf with books on 
a bus stop.  
 

 

KEYWORDS: Reading. Democratization of Reading. Public Shelf 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O autor Amorim (2004) conta uma pequena história de um acontecimento 

em uma Feira Nacional de Livros em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 

Quando uma senhora humilde e descalça, estacionou sua carroça carregada de 

papelão e tirou do bolso uma nota e muito humildemente perguntou para um 

livreiro, em uma praça onde fervilhava pessoas (comerciantes, escritores, 

livreiros), se haveria algum livro que pudessem comprar com um real, pois era 

para seu filho e ela acreditava que com o livro ele poderia ser alguém na vida. 

Esse pequeno relato faz com que percebamos a importância do livro e da 

leitura na vida das pessoas. A relevância que essa mãe, mesmo com pouca 

escolaridade, deu ao livro faz com que ela acredite que a leitura é a esperança de 

uma vida melhor e mais digna para seu filho.   

Inicio meu trabalho com esse relato, pois acredito que a leitura é primordial 

para os seres humanos. Quando iniciei o curso de Biblioteconomia, por muitas 

vezes perguntei-me se realmente era esta a profissão que gostaria de exercer. No 

entanto, quanto vejo esse papel importante que a leitura desempenha na vida das 

pessoas, e sabendo que o bibliotecário pode muito influenciar e estimular esse 

vínculo das pessoas com a leitura, creio sim, que fiz uma escolha certa. 

A realidade da leitura no Brasil ainda é um fato que muito preocupa 

governos e profissionais da área da educação, como professores, pedagogos e 

bibliotecários. Infelizmente o brasileiro lê pouco, fato esse que vem de fatores 

históricos e culturais. A primeira imprensa instada no Brasil, por exemplo, foi 

surgir apenas no ano de 1808, sendo que até essa data nenhuma atividade de 

imprensa, tais como publicação de revistas, jornais e livros eram permitidas.  

Recentemente, o governo brasileiro, por meio do Instituto Pró-Livro (IPL), 

realizou uma pesquisa sobre o comportamento do leitor no Brasil, chamado de 

“Retratos da Leitura no Brasil”. Nessa pesquisa os dados (online, 2008) mostram 

que 34% da população brasileira, nunca foram a uma biblioteca, seja ela escolar 

ou pública, e que dessa porcentagem nas classes D e E, esse percentual sobe 
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para 49%. Esses dados indicam o quão distante estão os cidadãos dos espaços 

formais de acesso à informação e à leitura. 

Em função dessa realidade brasileira, na qual o cidadão tem pouco acesso 

a espaços que promovam o convívio com o prazer da leitura, destacam-se ações 

de pessoas, que muitas vezes, não estão vinculadas a área da educação ou a 

órgãos governamentais. 

O projeto Estante Pública foi criado por um grupo independente que 

desenvolve propostas de arte como dispositivos de inovação social. A estante se 

trata de um laboratório de experiências poéticas colaborativas. A proposta do 

grupo é fazer intervenções artísticas e aproveitar espaços públicos inutilizados 

para criar ambientes lúdicos e de descontração. A essência desse projeto, não 

esta vinculada ao incentivo e promoção a leitura, no entanto pode colaborar muito 

para esse propósito.  

Este estudo se mostra importante visto que irá verificar se a Estante 

Pública, localizada na Rua Ramiro Barcelos, estimula de alguma maneira a leitura 

para as pessoas que utilizam essa parada de ônibus. 

Essa justificativa baseou o trabalho e definiu o problema com a seguinte 

questão: A “Estante Pública”, localizada na Rua Ramiro Barcelos (Porto Alegre-

RS) estimula de alguma maneira a leitura para as pessoas que esperam seu 

transporte público?  

 A seguir serão apresentados os objetivos do trabalho, que buscaram 

responder ao problema desse estudo: verificar se o Projeto Estante Pública, 

localizado, na Rua Ramiro Barcelos (Porto Alegre-RS), estimula a leitura de 

pessoas que utilizam o transporte público coletivo; identificar os criadores/ 

idealizadores do Projeto Estante Pública; observar a percepção das pessoas que 

utilizam ônibus em determinada parada do transporte público onde se localiza o 

Projeto; e analisar e verificar os dados coletados na aplicação dos instrumentos 

de pesquisa. 

Todas as pessoas têm direito à informação e à leitura que são, ou 

deveriam ser, uma necessidade básica, assim como alimentação, saúde e 

segurança. Porém, infelizmente, a realidade brasileira em relação ao acesso à 
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leitura é muito diferente da ideal. Falta de incentivo governamental, falta de 

bibliotecas públicas e escolares, uma educação precária que não estimula a 

leitura e os altos preços dos livros são alguns motivos pelos quais o índice de 

leitura do brasileiro é baixíssimo. Contudo, vêm crescendo muito a iniciativa de 

pessoas, para mudar essa realidade. Muitas vezes, quando abrimos o jornal, ou 

assistimos algum programa na televisão, somos surpreendidos por pessoas, que 

em muitos casos, não estão vinculadas à área da educação, ou da literatura, mas 

que realizam projetos que estimulam a leitura em suas comunidades. São 

pintores, catadores de lixo, que cansados do descaso do governo, da falta de 

oportunidade e lugares de leitura, criam em suas próprias casas, centros de 

leituras que motivam e estimulam a leitura em suas comunidades.  

 Interessada nesse assunto e selecionando casos, conheci o projeto 

Estante Pública que implanta estantes com livros em algumas paradas de ônibus 

de Porto Alegre. A essência desse trabalho não está vinculada com o incentivo à 

leitura, mas sim à intervenção artística e a curiosidade das pessoas em se 

depararem com algo novo, no caso a leitura, em seu dia-dia. Apesar do Projeto 

não ter esse intuito, o objeto deste estudo se realiza em uma das estantes, com o 

objetivo de verificar se essa é notada e se estimula de alguma maneira a leitura.  

 Esse trabalho pretende verificar qual a reação das pessoas ao se 

depararem com a estante pública localizada na Rua Ramiro Barcelos e se ela 

proporciona e incentiva de alguma forma a leitura para as pessoas que ali 

esperam seus ônibus. Para o melhor entendimento dessa pesquisa, foi realizado 

uma abordagem teórica tratando sobre temas importantes, tais como, cidadania e 

informação, leitura e políticas públicas de leitura.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico tem como o objetivo revisar a literatura da área sobre 

determinados assuntos, afim de que sirva para o embasamento da pesquisa e 

para a geração de novos conhecimentos. Este capítulo também é importante, 

para proporcionar o embasamento teórico necessário para atingir os objetivos 

propostos assim como, servirão de apoio para a análise e a interpretação dos 

dados coletados. 

Neste capítulo consta a revisão de literatura dos assuntos a serem 

abordados no presente estudo. A contextualização dos temas será baseada em 

literatura já existente. Os aspectos teóricos foram divididos em: cidadania, 

informação, leitura e políticas públicas de leitura.  

 

 

2.1 Cidadania e Informação 

 

 

O conceito de cidadania tem origem na Grécia clássica, sendo usado para 

designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade 

e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas.  Dessa forma, 

cidadania, pressupunha, todas as implicações decorrentes de uma vida em 

sociedade.  

Ao longo da história o conceito de cidadania foi ampliado, passando a 

englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e 

direitos de um cidadão. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar 

a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia 

exercer.  

 

A sociedade romana fazia discriminações e separava as pessoas 
por classes sociais. Havia, em primeiro lugar, os romanos e os 
estrangeiros, mas os romanos não eram considerados todos 
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iguais, existindo várias categorias. Em relação à liberdade das 
pessoas era feita a diferenciação entre livres e escravos, mas 
entre os que eram livres também havia igualdade, fazendo-se 
distinção entre os patrícios – membros das famílias mais 
importantes que tinham participado da fundação de Roma e por 
isso considerados nobres – e os plebeus – pessoas comuns que 
não tinham o direito de ocupar todos os cargos políticos. Com o 
tempo foram sendo criadas categorias intermediárias, para que 
alguns plebeus recebessem um título que os colocava mais 
próximos dos patrícios e lhes permitia ter acesso aos cargos mais 

importantes. (DALLARI, [s.d], documento online)  
 

 

Dessa forma, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa 

a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de sua comunidade. 

Conforme  Dallari (1998, p.14) “Quem não tem cidadania está marginalizado ou 

excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de 

inferioridade dentro do grupo social. “ 

 Para Targino (1991, p.152) a concepção de cidadania incorpora três 

elementos: o civil, o político e o social. O direito civil congrega os direitos 

essenciais à liberdade individual como liberdade de ação, de associação, de 

consciência e crença, de expressão da atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação. Também envolve a liberdade de iniciativa de locomoção, de 

trabalho, ofício ou profissão, bem como a liberdade de acesso à informação.  

Os direitos políticos são explicitados pela Constituição Brasileira no que se 

refere ao direito de participar no exercício do poder político como membro de 

organismo investido da autoridade política, ou como eleitor dos membros desse 

organismo, ou seja, a possibilidade de exercer o poder político ou participar dele. 

Já o direito social envolve tudo o que vai desde o direito a um  mínimo de bem 

estar econômico e de segurança, ao direito de participar da herança social e viver 

de acordo com os padrões sociais prevalecentes.  

Ser cidadão é ter consciência de seus deveres e acesso aos seus direitos. A 

cidadania se manifesta e se constrói a partir dessa conscientização e da 

participação política e social dos homens na sociedade, o que  pressupõe o 
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acesso a informações variadas e atualizadas, quaisquer que sejam os suportes 

físicos disponíveis.  

A informação é um bem primordial e de extrema importância para a 

construção da cidadania. Todos os indivíduos, assim como têm direito à 

educação, à saúde, à segurança, têm direito ao acesso à informação. Segundo as 

autoras Pfischer e Ferlini (1994, p.87) “A informação livre e irrestrita acessível a 

todos é um exercício da cidadania.” Esse direito deve ser garantido pelo Estado, 

através de políticas públicas e da implantação de Bibliotecas Públicas. 

Cidadão que não lê, não perde apenas a oportunidade de se encantar no 

mundo da leitura, mas também perde a oportunidade de ter acesso a informações 

primordiais para seu crescimento como cidadão. Esse indivíduo torna-se passível 

de qualquer tipo de manipulação, já que alguém selecionará as informações que 

julgar ser mais importantes. A leitura proporciona as pessoas autonomia fazendo-

se necessário para o exercício da cidadania. 

No Brasil, entretanto, essa realidade está distante. Infelizmente não é toda 

a população que tem acesso à informação, aqueles que podem usufruir desse 

bem são uma pequena parcela da sociedade, geralmente favorecida 

economicamente. A informação é uma grande arma, que combate à alienação 

social e cultural, contribuindo para o incentivo à criticidade dos cidadãos e, 

conseqüentemente, tornando-os mais participativos em suas comunidades.  

 

 

2.2 Leitura 

 

 

Existem vários conceitos para a leitura, o conceito clássico grego trata a 

leitura como o ato de ler e escrever. No entanto, a leitura não deve ser entendida 

como apenas um ato de decifrar signos, para Martins (1982, p.23) “[. . .] ler 

significa inteirar-se do mundo sendo também uma forma de conquistar autonomia, 

de deixar de ler pelos olhos de outrem.” 
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Dentre as práticas de leitura entende-se como de dois modos, a leitura 

mecânica e a leitura crítica. A leitura mecânica consiste na decodificação 

mecânica dos signos lingüísticos, reprodução e aceitação passiva do que foi lido. 

Já a leitura crítica, é o processo de compreensão, no qual o leitor não só 

compreende a mensagem, mas também transforma e a reescreve. Na leitura 

crítica, o leitor já construiu significados pelas leituras do mundo afora que 

colaboraram com a construção do mundo interior do leitor. Segundo Freire (1989, 

p.13) “a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por 

uma certa forma de „escrevê-lo‟ ou de „reescrevê-lo‟, quer dizer, de transformá-lo 

através da nossa prática consciente.” É a leitura crítica que transforma as 

pessoas em cidadãos capazes de realizar escolhas, balancear o mundo exterior 

com o mundo interior, ser autônomo para fazer escolhas conscientes. Silva (2002, 

p. 26) defende a criticidade como elemento básico da leitura: 

 

 

(...) pela leitura crítica o sujeito abala o mundo das certezas 
(principalmente as da classe dominante), elabora e dinamiza conflitos, 
organiza sínteses, enfim combate assiduamente qualquer tipo de 
conformismo, qualquer tipo de escravização às idéias referidas pelos 
textos. 

 

 

No entanto, é a leitura mecânica que está extremante enraizada na 

realidade brasileira. Em pesquisa realizada pelo Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA) em 2000, coordenado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mostra que o Brasil é o 

último colocado, em relação a 32 países, quando a questão é a leitura. A 

avaliação revela que os estudantes brasileiros não dominam a linguagem e não 

compreendem o que estão lendo, caracterizando-se dessa forma como 

analfabetos funcionais, pois os estudantes foram meros receptores de mensagens 

sem refletir sobre o que leram e reproduzir para sua realidade. Conforme Ribeiro 

(1997, p.145), 
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[. . .] o termo analfabetismo funcional foi utilizado também para designar 
um meio termo entre o analfabetismo absoluto e o domínio pleno e 
versátil da leitura e da escrita, ou um nível de habilidades restrito às 
tarefas mais rudimentares referentes à “sobrevivência” nas sociedades 
industriais. Há ainda um conjunto de fenômenos relacionados que 
podem ser associados ao termo analfabetismo funcional, por exemplo, o 
analfabetismo por regressão, que caracterizaria grupos que, tendo 
alguma vez aprendido a ler e escrever, devido ao não uso dessas 
habilidades, retornam à condição de analfabetos. 

 

 
No entanto, não podemos acreditar que o problema da leitura no Brasil é 

recente. Esses dados e fatores negativos vêm de uma cultura política de não 

incentivo à leitura mostrando-a não importante para a sociedade. Esse problema 

está incutido nas raízes de nossa história.  No Brasil Colônia as pessoas cresciam 

e viviam sem a menor familiaridade com o ato de ler. Como bem descreve 

Almeida Junior (1997, p. 42) no Brasil Colônia, 

 

 

 [. . . ] proibia-se qualquer tentativa de imprimir textos. O livro, nessa 
situação era um produto raríssimo na terra até o fim do século XVIII 
(KOSHIYAMA, p.17). Com uma política como a que foi aplicada por 
Portugal sobre o Brasil, pode-se reconhecer a pouca (ou quase nula) 
preocupação das autoridades com a difusão da leitura e escrita. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, p. 28) 

 

 
Ainda no começo do século XIX nada era impresso no Brasil, as 

publicações eram trazidas de Portugal. Nessa época de nossa história, o ensino 

era precário e reservado para uma pequena parcela da população, geralmente 

filhos de privilegiados que tinham a oportunidade de estudar na Europa.  Somente 

no ano de 1808, com a chegada da Família Real ao Brasil, que foi criada a 

Biblioteca Real e começaram surgir às primeiras impressões. A primeira editora 

instalada no Brasil se chamava a Imprensa Régia, que possuía o monopólio da 

edição dos livros, e só publicava o que era autorizado pela corte.  As primeiras 

livrarias foram surgir anos mais tarde e segundo Sondré (1983, p.38) apud 
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Almeida Junior (1997, p. 47)1, “Haviam (...) em 1813, apenas duas livrarias, 

ambas de franceses(...).Em 1821, haviam pelo menos nove (...).” . Percebe-se 

que esse processo de leitura no Brasil, foi extremante lento e sem grande 

estímulo, o que acarretou em conseqüências que presenciamos até hoje. Durante 

as primeiras décadas do século XX, começaram a aparecer editoras de que 

ganhavam destaque no Brasil, a mais importante delas é a José Olympio, que 

existe até hoje, quando começou a publicar obras renomadas e conhecidas 

atualmente, como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Vidas Secas, 

de Graciliano Ramos, entre outras.   

Em relação aos níveis de leitura, segundo Martins (1982, p.37) podemos 

visualizar condições, “[. . .] sensorial, emocional e racional. Cada um desses três 

níveis corresponde a um modo de aproximação ao objeto.” A leitura sensorial é 

aquela que movimenta os nossos cinco sentidos, a visão, a audição, o tato, o 

olfato e o gosto. Essa leitura começa quando ainda somos crianças e nos 

acompanha durante toda nossa vida. Segundo a autora, “Não se trata de uma 

leitura elaborada; é antes uma resposta imediata às exigências [. . .]; relaciona-se 

com as primeiras escolhas e motiva as primeiras revelações.” Já a leitura 

emocional lida com os sentimentos, os anseios e as emoções. É considerada por 

muitos uma leitura simplória e superficial, pois trata de leituras de passatempo, 

tais como, revistas de fotonovela, as revistas em quadrinhos, pequenos 

romances. No entanto, não podemos menospreza–lá pois para muitas pessoas 

esse tipo de leitura é de extrema importância, funciona como uma fuga, “ [. . . ] 

ajuda a elaborar – através do relaxamento de nossas tensões – sentimentos 

difíceis de compreender e conviver. “ (1982, p.59). A leitura racional por sua vez, 

é a leitura em âmbito intelectual, é a capacidade de produzir e admirar um texto, é 

uma “[. . .] busca da realidade do texto lido, sua percepção implica uma volta à 

sua experiência pessoal e uma visão da própria historia do texto.”. Esse nível de 

leitura pode-se considerar o mais rebuscado, pois é quando há um dialogo entre o 

leitor e o texto, possibilitando a compreensão, o questionamento e a reflexão do 

                                                 
1
  SONDRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 3.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1983. 
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leitor sobre aquilo que foi lido, fazendo com que cresça a expectativa desse leitor 

em relação as demais leituras e até mesmo sua realidade social.  É importante 

ressaltar, que esses níveis de leitura estão sempre associados, e que não devem 

ser hierarquizado. Todos os níveis são de extrema importância para a formação 

de leitores.  

Quando falamos em leitura, não podemos apenas associá-la ao ato de 

decodificação de palavras. A leitura é um ato que vai muito além, podemos ler 

mesmo sem conhecer nenhuma letra. Quando falamos, por exemplo, “ler o olhar 

de alguém”, “ler os gestos”, não estamos falando do simples ato de ler o que está 

escrito, mas sim da leitura de mundo. Como disse Freire (1989 p. 20) “a leitura do 

mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele”. Poder ter a capacidade de ler o mundo, é ser 

capaz de perceber e conhecer tudo aquilo que nos cerca, e fazer um julgamento 

se é bom ou não para nossas vidas. 

 

 

2.3 Políticas Públicas de Leitura 

 

 

É de conhecimento de todos que o índice de analfabetismo no Brasil ainda 

é muito alto. Dados do Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira 

(INEP), confirmam esse fato revelando que existem ainda cerca de 16 milhões2 de 

analfabetos no Brasil. É na região Nordeste onde se concentra quase 50% desse 

contingente. Esses altos índices estão, certamente, relacionados com as 

condições socioeconômicas da região, e a desigualdade regional do país. A 

média de livros que os brasileiros lêem, é em torno de 1,33 livros por ano, para 

fazer uma pequena comparação, esse média nos Estados Unidos sobe para onze 

livros por ano, na França são sete livros por ano, e na Argentina 3,2 livros por 

                                                 
2
 Dados disponíveis online (INEP)  

3
 Dados obtidos na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2007). 
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ano. O Brasil tem cerca de 190 milhões de habitantes, sendo que apenas 95 

milhões podem ser considerados leitores. 

   É claro, que para incentivar a leitura no país, é necessário primeiramente 

investir profundamente no fortalecimento da educação, do ensino gratuito e de 

qualidade. No entanto, apesar de muito interessar-me pelo assunto, a questão da 

educação brasileira é extremante complexa, e nesse trabalho não tenho o intuito 

de tratar exclusivamente sobre ela. 

O fato é que nos últimos anos, a questão da leitura esta sendo amplamente 

discutida pelos governos. Hoje é inadmissível que os governos não prestem conta 

e não invistam em cultura e educação. Sem leitura não há cidadania, não é 

possível dialogar. É necessário fazer com que o livro e a leitura deixem de ser um 

bem supérfluo e somente acessível às classes mais altas, e passe a ser um bem 

de consumo, primordial em todas as comunidades.  

Foi durante o regime do Estado Novo, que Getúlio Vargas, em 1937, criou 

o Instituto Nacional do Livro, com o objetivo de desenvolver uma política 

governamental na área.  

Já na década de 80, o Brasil começa a dar seus primeiros passos, em 

relação ao incentivo e a criação de projetos e leis com o intuito de fomentar a 

cultura. A Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 

1991), conhecida também por Lei Rouanet, instituiu políticas públicas para a 

cultura nacional. O grande destaque da Lei Rouanet é a política de incentivos 

fiscais que possibilita tanto as empresas (pessoas jurídicas), quanto aos cidadãos 

(pessoa física) aplicarem uma parte do imposto de renda em ações culturais. A 

intenção da Lei é sem dúvida de extrema importância para educar as empresas e 

os cidadãos a investir mais em cultura. No entanto, hoje a Lei é duramente 

criticada, pois o governo ao invés de investir diretamente na cultura, deixa com 

que as empresas e pessoas físicas, decidam qual forma de cultura merece ser 

patrocinada deixando algumas excluídas, sem falar que à concentração das 

ações patrocinadas estão nas regiões Sul e Sudeste, onde se encontram as 

grandes empresas financiadoras dos projetos.  
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Nos últimos dez anos tem se notado grandes avanços na área da 

educação e da cultura tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal. 

Iniciativas como fortalecimento das bibliotecas, apoio na produção e na circulação 

dos livros e o combate ao analfabetismo, são algumas medidas tomadas pelos 

governos para tornar os brasileiros leitores. Amorim (2006, p.15) faz um pequeno 

cronograma com as principais iniciativas tomadas pelo governo, para tornar as 

questões livro e leitura Política Públicas do Estado, 

a) 1999 - Ministério da Cultura criou a Secretaria Nacional do Livro e da 

Leitura;  

b) 2003 – o presidente da República sancionou a Lei do Livro, que instituiu a 

Política Nacional do Livro; 

c) 2006 – o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação criaram o Plano 

Nacional do Livro e Leitura (PNLL). 

Em 1992, foi criado o PROLER (Programa Programa Nacional de Incentivo 

à Leitura), vinculado a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), com sede na Casa de 

Leitura, na cidade do Rio de Janeiro. O programa tem como objetivo propor ações 

de valorização da leitura, criando parcerias que promovam a leitura pelo país. 

Essas parcerias podem ser tanto de vinculo nacional, quanto regional, como 

escolas, bibliotecas, ONG's.  

 
O compromisso do Programa é com a democratização do acesso da 
maioria da população leitora e não-leitora, à rede de informações que 
sustenta as sociedades contemporâneas, contribuindo para a redução 
dos mecanismos de exclusão, que especialmente afastam as pessoas 
dos direitos de cidadania. (BIBLIOTECA NACIONAL, on-line) 

 

 

No ano de 2005, houve um grande movimento liderado pelo Governo 

Federal e diversos órgãos Federais e Mundiais, como Ministérios da Educação e 

da Cultura, a Organização dos Estados Ibero-americanos (OIE), e por diversas 

entidades ligadas ao livro à leitura. Foi a mais intensa mobilização que já se viu 
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no Brasil, em prol da leitura, envolvendo os seguimentos, de leitores, de 

educadores, de entidades editoriais, dos estudiosos, dos governos, das 

instituições públicas e privadas. Esse movimento ficou conhecido no Brasil com o 

nome de Viva a Leitura. A ideia era que esse ano fosse um marco para a 

Educação no Brasil e que este se transformasse em um país de leitores, por meio 

da implementação de uma Política Nacional do Livro, Leitura e Bibliotecas. E 

desde então, depois do Ano Ibero-Americano da Leitura (2005), foi criado o 

prêmio Viva a Leitura, a fim de que continue a mobilização e se conheçam e 

premiem projetos que estimulem e fomentem a leitura no país.  Esse ano, 2005, 

foi o pontapé inicial para que se investisse mais em leitura no Brasil.  

Com esse mesmo objetivo, de fortalecer e assegurar a democratização do 

acesso ao livro, e o fomento da leitura, em março 2006 foi criado o Plano Nacional 

do Livro e Leitura (PNLL).  Um conjunto de medidas políticas, projetos e ações 

continuadas, de âmbito nacional, estadual e municipal para promover o livro, a 

leitura, a literatura e as bibliotecas no Brasil. O Plano é organizado em quatro 

grandes eixos: democratização do acesso; fomento à leitura e à formação de 

mediadores, valorização do livro e comunicação e o desenvolvimento da 

Economia do Livro. Dentro de cada eixo há diversas atividades, tais como, 

implantação de novas bibliotecas, projetos sociais de leitura, e desenvolvimento 

da cadeia produtiva do livro, entre outras. Atividades que fortalecem cada eixo e 

promovem melhorias na leitura no país. 

A partir desses movimentos, começou-se a perceber maior mobilização por 

parte dos governantes em investir mais em educação e cultura, ainda está longe 

do ideal, mas muitos projetos já estão em andamento. Nesse ano, por exemplo, 

houve grande mobilização do Governo Federal em zerar os municípios sem 

bibliotecas em todo o Brasil. É claro, que sabemos que uma biblioteca precisa 

muito mais do que somente livros para promover a leitura, precisa de ações que 

estimulem as pessoas a freqüentarem as bibliotecas e se encantem por esse 

mundo. Em entrevista para o jornal Zero Hora (2010), o Ministro da Cultura, Juca 

Ferreira, relata que o governo sabe da realidade de pouca leitura entre os 

cidadãos brasileiros, e está investindo em ações para mudar essa realidade, 
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Hoje as bibliotecas ficam esperando que a pessoa vá lá pedir um livro. 
Como os brasileiros leem 1,7 livro por ano, se você ficar esperando vai 
lidar com uma parcela ínfima da população. A nova geração de 
bibliotecas é a que motiva a leitura, que incentiva o interesse pelo livro. 
Esse é o aspecto mais importante da modernização de uma biblioteca. 
(FERREIRA, 2010) 

 

 

 Essas bibliotecas que o governo pretende instalar em cada município 

brasileiro, segundo o Ministro Juca Ferreira, são verdadeiros centros culturais, 

com salas de leitura e com a instalação de pequenos cinemas para a exibição de 

filmes nacionais. Essas iniciativas são os primeiros passos para que o Brasil se 

torne realmente um país de cidadão leitores.  

 Sem falar que o ensino de literatura no país está mudando. Antigamente 

era baseado exclusivamente nas obras clássicas, autores importantes, mas que 

falava, de uma época muito distante, de uma realidade longínqua e muitas vezes 

com uma linguagem inacessível. Hoje, os professores não deixam de lado os 

autores clássicos, mas trabalham também com escritores contemporâneos, que 

tratam de assuntos do cotidiano, atraindo muito mais os jovens ao mundo da 

leitura, uma vez que há maior identificação deles com os textos.  
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3  CONTEXTO DO ESTUDO 

 

 

O projeto da Estante Pública surgiu pela iniciativa de um grupo chamado 

Estúdio Nômade, nesse grupo participam pessoas de diversas áreas, como artes 

e comunicação. O estúdio Nômade aplica manifestações da arte em projetos de 

comunicação estimulando um processo criativo que permite antagonismos na 

construção de algo novo. Todos os seus projetos têm por finalidade a 

interatividade, envolvimento e reflexão entre os projetos e o público receptor. 

O projeto Estante Pública surgiu no ano de 2008, com a ideia de ocupar um 

espaço inicialmente em desuso, para praticar a arte e para instigar a curiosidade 

das pessoas. As paradas de ônibus em Porto Alegre, são pouco aproveitadas, há 

uma boa estrutura, no entanto, pouco é utilizado. A Estante Pública aproveita 

parada de ônibus inutilizada e cria uma área de estar, um ambiente lúdico de 

descontração, fazendo com que as pessoas entrem com contato com a cidade. 

A Estante Pública, como o próprio nome diz, não pertence, ou não deveria 

pertencer a ninguém e, ao mesmo tempo, é de todos. Sua função é ser um local 

de trocas e reflexões.  Não existe nenhum tipo de regra, as pessoas são 

totalmente livres para participar da estante. A Estante não tem seu foco principal 

no incentivo à leitura. É uma instalação urbana que se vale da interatividade como 

momento de expressão.  

As estantes são temáticas, e inicialmente, recebem materiais (livros, 

folhetos, CD‟s) de acordo com seu tema. Não há uma quantidade estipulada de 

livros que a estante recebe. Quando se cria uma nova estante, os idealizadores 

colocam ali, materiais que julgam ser de acordo com o tema da estante, depois 

não repõem mais. Geralmente, as estantes têm um tempo de vida, depois de 

alguns meses de interação com a comunidade, elas são retiradas, esse processo 

também faz parte da intervenção. 
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3.1  Histórico do Projeto Estantes Públicas4 

 

 

 A primeira estante, com o nome de Civismo Poético, foi instalada em 

dezembro de 2008, na Avenida Nilo Peçanha, no bairro Petrópolis.  Foram 

colocados livros de Direito e Poesia, para instigar o observador a refletir sobre a 

união dessas duas idéias. Como essa Estante foi instalada em época natalina, por 

algumas semanas teve um grande efeito, com suas estantes cheias de livros, 

chegando a um número de 150 volumes. Também nessa estante aconteceu algo 

bem peculiar, vários bilhetes foram encontrados entre os livros, de diversas 

pessoas que gostariam de expressar seus sentimentos, com mensagens, 

algumas frases ou até mesmo uma crítica de nossa sociedade. Essa estante 

resistiu durante dois meses, com grande aceitação, porém, depois de alguns 

sinais de desgaste ela foi desmontada, mas com um sentimento que participou da 

vida das pessoas que ali freqüentavam.  

 A segunda estante foi instalada na Rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos 

de Vento. Sob o titulo de Aparências Econômicas, a estante inicialmente recebeu 

livros com a temática de economia e sociologia.  A ideia de trazer esse tema foi 

fazer uma reflexão sobre as aparências, aquilo que não temos ou que não somos, 

justamente nessa região, um bairro nobre de Porto Alegre, onde estão 

concentrados grandes bancos, companhias, e escritórios. A Estante depois de 

duas semanas estava completamente vazia, conforme relato dos idealizadores do 

projeto, no segundo dia de atividade da estante, já não havia mais nenhum livro. 

Houve pouca aceitação e interação por parte dos moradores do bairro, e a 

sensação que se tinha, era como se a Estante tivesse invadido seus cotidianos. 

 A Estante Pública número três foi instalada no mês de Maio de 2009, com 

o título Êxodos Urbanos. A ideia era hospedar a Estante, dessa vez em um bairro 

mais afastado do Centro de Porto Alegre, em uma periferia. O Bairro escolhido foi 

o Cristal, na Avenida Chuí. Dessa vez a instalação contou não só com os 

                                                 
4
Informações disponíveis online  < http://estantepublica.blogspot.com/>  

http://estantepublica.blogspot.com/
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idealizadores do projeto, mas também com apoiadores e seguidores da Estante 

Pública. Durante a instalação da estante, os moradores que esperavam o ônibus 

pouco se manifestaram com a presença do grupo, a maioria fingia que não estava 

acontecendo nada, como se fosse algo natural. A Estante dessa vez, não durou 

nem mesmo 24 horas, estava completamente deformada, sem os livros e sem até 

mesmo a placa de identificação, não houve interação por parte da comunidade e 

sim um sentimento de posse.  

 Em dezembro de 2009, nas mediações do Bairro Bom Fim, foi instalada a 

quarta estante.  Dessa fez foram colocadas além de livros, textos soltos, 

manuscritos e folhas.  

 

 

3.2 A Estante Biblioteca Aberta 

 

 

 A quinta estante está localizada na Rua Ramiro Barcelos, e será o foco de 

estudos dessa pesquisa. Por iniciativas dos estudantes de Biblioteconomia, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante a realização do 22º Encontro 

Regional dos Estudantes de Biblioteconomia e Documentação, juntamente com 

os idealizadores do projeto Estante Pública, foi criada essa estante que está 

localizada entre várias faculdades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 No mês de abril de 2010 com a realização desse encontro, muito foi 

discutido sobre alternativas de fazer com que as pessoas tenham mais acesso à 

informação e à leitura. Aconteceram algumas palestras, dentre elas com o grupo 

idealizador do projeto Estante Pública, e no final desse dia de discussões foi 

realizada a instalação da estante próximo a Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação.  Durante esse evento, depois de escutar sobre a iniciativa e a 

proposta do grupo Estúdio Nômade, foi que surgiu a ideia de utilizar a estante 

como objeto de estudo da pesquisa.  

 A pesquisa será realizada nessa estante para saber se mesmo localizada 

em uma área essencialmente universitária, ela foi bem aceita e se houve diálogo 
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entre ela e as pessoas que ali freqüentam. E se de alguma forma a Estante 

estimula a leitura das pessoas que ali pegam sua condução. A seguir algumas 

fotos da montagem da Estante Pública, Biblioteca Aberta em abril de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1: Parada de ônibus sem a Estante Pública 

                                    Fonte: Luciana Monteiro 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2: Parada de ônibus depois da instalação da Estante Pública  

                         Fonte: Luciana Monteiro 
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4  METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

 

 O tipo de pesquisa que foi utilizado no estudo foi a qualitativa, pois tem a 

proposta de tratar com informações subjetivas e com maior riqueza de detalhes. A 

pesquisa qualitativa utiliza o ambiente natural como fonte de recolhimento de 

dados e informações. Essa pesquisa qualitativa vem ao encontro do objetivo do 

trabalho, que não se baseia em tabelas e dados numéricos, mas sim no livre 

depoimento dos objetos de estudo. 

 Quanto ao método da pesquisa, trata-se de um estudo de caso, pois visa à 

descoberta e enfatiza a interpretação dos contextos. Analisaram-se todos os 

fatores que fizeram parte do contexto dos sujeitos do estudo, tais como, a região 

em que se localizava a estrutura física e o histórico do projeto, descrevendo a 

realidade de forma profunda e completa. Conforme Lüdke e André (1986, p.18) o 

estudo de caso é adequado quando a proposta a ser utilizada é para descrever 

situações únicas, particulares, “quando queremos estudar algo singular, que 

tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso.” 

A coleta de dados foi realizada a partir dos depoimentos dos cidadãos que 

utilizavam a parada de ônibus localizada na Rua Ramiro Barcelos, onde esta 

instalada a estante. A entrevista realizada com os cidadãos que aguardavam o 

transporte público foi com perguntas semi-estruturadas que estimulavam o livre 

depoimento pessoal dos sujeitos. Segundo os autores, Lüdke e André (1986, 

p.33) é importante que “[. . .] na entrevista a relação que se cria é de interação, 

havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde.” Deste modo, na hora das entrevistas, as respostas fluíram de maneira 

com que as informações desejadas chegassem de maneira rápida e clara já que 

não era permitido entrevistas por muito tempo já que estavam esperando seus 

ônibus. 

Foi utilizada também a técnica da observação. Esse método é muito 

recorrido, pois permite a evidência de fatos não constantes na entrevista. 

Possibilita o contato direto entre o pesquisador e os sujeitos e o ambiente da 
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pesquisa. Os autores Lüdke e André (1986, p.26), descrevem que a observação 

permite ao observador “[. . .] recorrer as conhecimentos e experiências pessoais 

como auxiliares no processo de compreensão e interpretação do fenômeno 

estudado.” Antes da aplicação essa técnica foi realizado um planejamento para 

saber “o que“ e “como” observar, definindo claramente o foco do estudo. Foram 

observados todos os cidadãos que estavam na parada de ônibus, esses 

percebendo ou não a presença da estante, todos foram notados. Por se tratar de 

um lugar público, a pesquisadora se tornou um membro do grupo, assim 

conseguiu captar melhor as percepções e atitudes das pessoas diante da estante. 

Os dados obtidos nas entrevistas e na observação foram analisados 

relacionando-os com a literatura especializada e foram apresentados em forma 

descritiva. Os resultados obtidos apresentados em forma de texto, utilizando 

trechos dos depoimentos ou depoimentos completos, fazendo uma análise para 

que se estabelecesse uma relação entre os resultados obtidos e os objetivos 

desse trabalho. 

A limitação do estudo foi a falta de tempo para a aplicação de mais 

entrevistas, visto que inicialmente a ideia era entrevistar dez pessoas, e foi 

possível apenas seis.  Algumas vezes a entrevistadora enfrentou dificuldades 

para colocar os livros na estante, já que a parada de ônibus deveria estar vazia. 

Além disso, à chegada dos ônibus interromperam a entrevista, impossibilitando o 

término da mesma. 

Na terceira etapa do estudo foi realizado um relatório trazendo as análises 

dos dados coletados, através dos depoimentos dos entrevistados, assim como, os 

registros das observações.  
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5  COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  
 

 

Os sujeitos da pesquisa inicialmente foram divididos em dois grupos. 

Primeiramente seriam entrevistados os idealizadores do projeto Estante Pública, 

para maior conhecimento sobre a elaboração e os objetivos do projeto, porém 

depois de muitos contatos com o grupo Estúdio Nômade, idealizadores do projeto, 

não houve retorno e não foi possível marcar uma entrevista. Por esse motivo, as 

entrevistas foram aplicadas, somente, aos cidadãos que utilizavam a parada de 

ônibus, segundo grupo de sujeitos, localizada na Rua Ramiro Barcelos, onde se 

encontra uma Estante Pública. Para que as pessoas fossem entrevistadas era 

necessário que de alguma forma elas tivessem notado a presença dos livros na 

estante e tivessem se interessado pelo material. Os critérios de gênero e de idade 

não foram considerados para a seleção dos sujeitos do estudo, tendo em vista 

que os entrevistados são transeuntes da uma via pública, em uma parada de 

ônibus, à espera para tomar o coletivo e se deslocar aos seus destinos. 

As entrevistas, assim como as observações iniciaram no mês de julho do ano 

de 2010, no horário da manhã, entre oito e dez horas da manhã. Nos dias de 

chuva não havia entrevistas e observações, pois nesses dias as pessoas estão 

menos receptivas. As pessoas que estavam esperando o ônibus não deveriam 

saber que os livros da estante eram meus, pois parti do pressuposto que ficariam 

constrangidas e deixariam de interagir com as obras. Desde modo, quando 

chegava à parada eu esperava o ponto de ônibus estar completamente vazio para 

que pudesse colocar os livros na estante. Geralmente, a parada ficava vazia 

quando as duas principais linhas de ônibus que passam nesse ponto chegavam 

quase juntas. Esse processo para colocação dos livros na estante era bastante 

demorado.  

É interessante ressaltar, que todos os materiais, revistas, jornais e livros, 

colocados na estante estavam em ótimas condições, todos podiam ser 

considerados novos ou semi-novos. As obras colocadas na estante foram 

selecionadas de acordo com o tipo de material. Preferencialmente, eram 
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colocados revistas, livro (geralmente romance), jornal e livros infantis. Esse 

critério foi utilizado por dois fatores, primeiramente pelo fato de uma parada de 

ônibus circularem muitas pessoas diferentes, desse modo, as obras deveriam ser 

diversificadas. Também, tinha interesse em saber que tipo de material as pessoas 

se interessavam mais. Todas as obras disponíveis para a pesquisa foram 

doações pessoais.  

 

 

5.1 Instrumento de Coleta: Observação: Análise dos Dados 

 

 

As observações foram realizadas em seis dias com duração entre uma e 

duas horas. O propósito era observar a reação das pessoas ao se depararem 

com a estante com obras.   

 

 

1º dia de Observação 

 

 

No primeiro dia de observação, o tempo estava muito ventoso, e como 

havia colocado revistas e jornais na estante, ou seja, material muito leve, as 

folhas das revistas se abriam com o vento. Muitas pessoas passavam pela 

estante, mas ninguém parou para olhar o que estava exposto. As pessoas 

passavam e ficavam indiferentes com a presença da estante na parada de ônibus.  

Foi quando um casal de idosos chegou à parada. Eles notaram a presença 

da estante, olharam para os livros, mas não retiraram nenhum, sequer folharam 

alguma das páginas. Entretanto, verifiquei que eles gostariam de saber o que 

estavam fazendo aqueles livros ali, pois ficaram durante muito tempo observando 

o material, porém não tiveram a iniciativa de mexer em alguma das obras. 

Esse casal de idosos aparentava ter cerca de 60 anos, eles haviam saído 

da farmácia, que se localiza próxima da parada de ônibus. A senhora parecia 
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estar mais interessada pelas obras, foi ela quem olhou primeiro, no entanto, 

apesar dos dois perceberem a presença dos livros na estante, eles não falaram 

nada sobre aquele fato. Durante o tempo que estava fazendo a observação (por 

volta de uma hora), eles foram as únicas pessoas que, mesmo discretamente, 

perceberam que a estante tinha materiais naquele dia. 

Ausentei-me por uma hora da estante, quando voltei, não havia mais 

nenhum livro. 

 

 

2º dia de Observação 

 

 

No segundo dia, apesar dos livros estarem na estante, poucas pessoas 

notaram algo diferente naquela manhã na parada de ônibus. Esse era um típico 

dia de inverno, estava muito frio, as pessoas passavam pela rua totalmente 

encasacadas e caminhando rapidamente. Neste dia, uma colega, estudante de 

Biblioteconomia, estava esperando seu ônibus na parada. Ela conversou comigo 

por alguns minutos, mas nada falou sobre os livros na estante, nem notou que 

estavam ali. Algumas pessoas se “atreveram” a olhar os livros, mas são poucas 

que tocavam e folheavam. Nesse segundo dia de observação, foram feitas as 

entrevistas com os Sujeitos 1 e 2. 

Na parada havia pessoas, quando se aproxima uma mulher jovem (23 

anos) para esperar seu ônibus. A mulher, logo que chegou, notou rapidamente a 

presença das obras. Nesse dia tinham na estante revistas (fatos gerais, revista de 

educação), livros infantis e um romance. Ela olhou todas as obras, pegou-as nas 

mãos, mas folheou uma revista em especifico (Revista de Educação), no entanto, 

logo o coloca na estante novamente, e virou-se para o lado contrário da estante 

observando os ônibus que passavam na rua. Ela foi a primeira pessoa que  

interessou-se pelas obras, pelo fato de olhar, pegar, folhar e ler uma revista, por 

isso ela foi o  Sujeito número 1 da pesquisa. Depois de entrevista-lá, ela pegou 

seu ônibus e continuei na parada.  
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Noto, então, que um homem começa a observar a estante enquanto estava 

na farmácia, que fica ao lado da parada de ônibus. Ele sai da farmácia, e foi logo 

até a estante, e pegou livro por livro. Cada livro era analisado cuidadosamente, 

ele pegava-os, folhava-os e ia até as suas últimas páginas. Por demonstrar tal 

atitude fui entrevista-lo, Sujeito número 2 da pesquisa. 

 

 

3º dia de Observação 

 

 

O terceiro dia de observações começou com dificuldade para colocar os 

livros na estante, pois a parada nunca estava complemente vazia. Quando 

finalmente os livros estavam em seu devido lugar, apesar do grande movimento e 

fluxo de pessoas na parada de ônibus, poucas pessoas os observaram. Nesse dia 

o tempo estava muito frio, no entanto tinha sol.  

Uma jovem de aproximadamente 25 anos, foi a primeira pessoa nesse dia 

que pegou um dos livros para olhar. Ela folhou um livro, logo em seguida pegou 

uma revista (revista de turismo e viagem), por alguns minutos ficou 

completamente distraída lendo alguma reportagem da revista, quando chegou o 

seu ônibus. Ela deixou a revista na estante. 

Haviam muitas pessoas na parada, quando um senhor chegou carregado 

de sacolas. Ele utilizou a última prateleira da estante, que estava completamente 

vazia, para apoiar suas sacolas e pegar o documento do ônibus. Inicialmente, 

achei que ele não tinha observado os livros ali, porque estava muito envolvido 

com suas compras. No entanto, quando voltei a observá-lo, percebi que de 

maneira muito discreta, ele colocou na sacola algumas revistas que estavam na 

estante. Apesar de pegar as revistas e colocar rapidamente em sua sacola, 

ninguém mais da parada percebeu, quase que nem eu mesma percebo esse 

movimento. Esse senhor foi a primeira pessoa que vi pegar livros da estante, e foi 

o terceiro Sujeito entrevistado da pesquisa.  

 



37 

 

4º dia de Observação 

 

 

O horário do quarto dia de observações foi novamente durante o horário da 

manhã, por volta das 8 horas e 30 minutos. Esse horário era o ideal, pois havia 

momentos em que a parada estava complemente vazia, possibilitando a 

colocação dos livros na estante, sem que ninguém os notasse.  

Novamente, uma vez os livros na estante, muitas pessoas que passaram 

pela parada, não observavam a presença deles. Uma senhora de 

aproximadamente uns 50 anos, olhou um livro, folheou algumas páginas, mas não 

retirou-o em nenhum momento da estante. 

Depois de alguns minutos, chegou um jovem casal de namorados na 

parada, não deveriam ter mais de 25 anos.  O rapaz muito surpreso foi 

imediatamente olhar os livros, ficou muito surpreendido e comentou com a 

namorada, “Olha esses livros aqui, será que alguém esqueceu?”. A moça 

aproximou-se da estante, e falou “Claro, alguém deve ter esquecido, são livros 

novos, não mexe, quem esqueceu deve vir buscar daqui a pouco.”  Ele se 

distancia da estante, então eles voltaram a conversar assuntos pessoais. 

Depois de algum tempo observando a reação das pessoas, já próximo de 

finalizar o trabalho naquele dia, então, se aproximou da parada um senhor 

andarilho (Sujeito 4). Ele estava com um jornal na mão e caminhava devagar. 

Quando notou a presença dos livros na parada de ônibus, ficou encantado e logo 

me perguntou (eu era a única pessoa que estava naquele momento na parada) 

“Os livros são teu?” eu respondi que não, então ele rapidamente pegou as quatro 

obras que estavam na estante (duas revistas, um romance e um livro infantil). 

Perguntei o que ele faria com aqueles livros, e ele respondeu que não sabia ler, 

mas que gostava de olhar as figuras.  Depois dessa pequena conversa, ele 

continuou seu caminho. 
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5º dia de Observação 

  

  

Logo depois que coloquei os livros na estante, duas estudantes chegaram 

à parada de ônibus. Elas logo notaram a presença de algo diferente na parada 

naquela manhã. Uma comentou com a outra sobre os livros que estavam na 

estante. Uma das estudantes já tinha a ideia de como funcionava o projeto 

(Estante Pública) e começou a explicar para a sua colega. Elas folhearam os 

livros que estavam na estante, e comentaram sobre uma obra em especifico, “O 

Ateneu” de Raul Pompéia. Elas conversaram sobre o projeto e os livros que ali 

estavam. Por estarem tão envolvidas com as obras, fui entrevista-las (Sujeitos 5 e 

6), entretanto, não houve como terminar, pois o ônibus que elas esperavam 

chegou logo em seguida. 

 Uma senhora, por volta de 60 anos, chegou à parada e percebeu os livros 

na estante, olhou discretamente para eles. Notei que me olhava procurando 

permissão poder mexer nos livros. Era como se ela esperasse uma aprovação 

minha para poder tocá-los. Nesse momento estavam somente ela e eu na parada. 

Depois de algum tempo, ela tomou coragem e perguntou se os livros eram meus. 

Rapidamente disse que não, e expliquei que era uma estante pública de livros, na 

qual era possível pegar e trocar livros. Ela ficou interessada, e disse: “Pra mim só 

com figuras, minhas vistas não tão muito boas.”. Então ela pegou uma revista e 

começou a folhar. Afastei-me, em seguida, ela olhou para os lados, cuidando se 

alguém estava a observando, nesse momento, guardou a revista rapidamente em 

sua bolsa, como se aquilo que estivesse fazendo fosse algo errado. 

 

 

6º dia de Observação 

 

 

 Nessa manhã uma senhora, por volta de 60 anos, chegou à parada e logo 

em seguida observou os livros na estante. Ela olhou todos, mas interessou-se 
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especialmente por um livro de história infantil. Pegou o livro, folheou e olhou/ leu 

até fim. Percebi que ela teve muita vontade de levá-lo, mas ao mesmo não sabia 

se era possível. Ela me olhou, e quando percebeu que estava observando-a, ela 

largou o livro na estante.  Nesse momento, chegou outra senhora na parada e 

ficou perto da estante. Elas conversaram, a senhora que chegou primeiro, 

perguntou para a outra: “A senhora sabe o que são esses livros aqui?” “Não sei, 

mas pode pegar, eles deixam aqui é pra pegar.” respondeu. Ainda um pouco 

desconfiada, a senhora que estava primeiramente na parada disse “Mas será que 

não tem problema? Posso pegar mesmo? Gostei desse aqui (apontando para o 

livro infantil)”, e a outra senhora, responde com muita certeza, “Sim, pode pegar 

sim. Também vou pegar essa revista, gosto muito dela.”. O ônibus chegou e as 

duas saíram com um livro e uma revista, respectivamente. 

 Depois desse episódio chegaram mais dois estudantes na parada, mas 

eles não se interessaram pelos livros. Logo em seguida, uma menina estudante 

chegou e ficou esperando o seu ônibus bem perto da estante. Ela se interessou e 

olhou uma revista específica (revista semanal Época). Observo que ela gostou da 

revista, mas não a tirou da estante. Ela leu a reportagem ali mesmo, entre uma 

olhada para ver se vinha o seu ônibus, e outra na revista. O ônibus chegou e ela 

deixou a revista ali. 

Mais tarde, um homem passou pela parada, não tinha a intenção de pegar 

um ônibus, estava simplesmente atravessando a rua. No entanto, ao perceber os 

livros, voltou para verificar do que se tratava.  Ele olhou as obras sem tirá-las do 

lugar. Posteriormente, pegou as revistas e saiu rapidamente, seguindo seu 

destino. Chamou-me a atenção o fato do cidadão ter ficado tão envolvido com a 

leitura. Ele caminhava e lia ao mesmo tempo. Esse cidadão não estava 

esperando ônibus, estava simplesmente passando pela parada, quando foi 

surpreendido com uma novidade, livros na parada de ônibus.  
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5.2  Instrumento de Coleta: Entrevista  

 

 

 As entrevistas foram realizas em cinco dias, três entrevistas no mês de 

julho e três no mês de agosto, do ano de 2010. Esta pesquisa verificou, se os 

livros disponíveis na Estante Pública estimularam de alguma forma a leitura das 

pessoas que passavam pela parada de ônibus. Nesse contexto, os critérios para 

a escolha dos Sujeitos foi a demonstração de interesse pelas obras que estavam 

expostas na estante. Fatores como sexo, idade e escolaridade não eram fatores 

importantes para a escolha dos Sujeitos. A seguir um quadro com a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

 

SUJEITO CARACTERISTICAS 

Suj. 1 Professora - 23 anos 

Suj. 2 Funcionário Público - 56 anos 

Suj. 3 Aposentado – 69 anos 

Suj. 4 Desocupado – 46 anos 

Suj. 5 Estudante Biomedicina UFRGS – 22 anos 

Suj. 6  Estudante Biomedicina UFRGS – 21 anos 

  Quadro 1 – Caracterização dos Sujeitos das Entrevistas 

 

 

 

 

Entrevista 1: dia 14 de julho de 2010. 

 

 

 O Sujeito número um, é uma professora de 23 anos. Quando ela chegou à 

parada de ônibus havia mais pessoas esperando seus ônibus. No entanto, ela 

não se envergonhou, e ao notar a presença dos livros, foi logo verificar sobre o 
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que se tratava. Fui entrevistá-la, pois além de demonstrar interesse pelos livros, 

ela tomou a iniciativa de manuseá-los.  

 

Questão 1 - Notou alguma coisa diferente na parada de ônibus?  

Hoje a estante tem livros e nos outros dias não tinha. 

Questão 2 - O que tu achas dessa iniciativa?  

Eu acho bastante interessante porque incentiva bastante a leitura. 

Questão 3 – Por que você não retirou nenhum livro?  

Não tenho outro para colocar ali, eu achei que tinha que colocar outro, fazer uma 

troca. 

Questão 4 - Então você nunca doou algum livro?  

É difícil eu carregar livro, mas se eu tivesse algum que já tivesse lido e pudesse 

trocar eu trocaria com certeza.  

Questão 5 - E se tu pegasses algum livro que gostasse você iria 

proporcionar a leitura e continuar esse projeto?  

Sim, eu ia devolver depois para outras pessoas puderem ler depois. 

 

A entrevistada número um notou algo diferente na parada de ônibus 

naquela manhã. No entanto, mesmo sem nada escrito, mesmo a estante não 

tendo regras de uso, ela deduziu que não poderia pegar nenhum livro. Alegou que 

não teria outro na hora para recolocar na estante. Na questão quatro, é 

interessante notar quantas barreiras ela apontou que a impediam de doar um 

livro. Primeiramente, é difícil ela andar com livro na bolsa, um fato lamentável, que 

mostra a realidade de leitura do brasileiro, pois uma professora, seja ela 

professora de educação infantil ou de pós-graduação, deveria ser a primeira a 

mostrar o exemplo de leitura. Depois ela colocou que para doar, ela deveria ter 

lido o livro, além disso, o livro de acordo com seu critério deveria ser um livro que 

pudesse ser trocado, ou seja, não poderia ser qualquer livro. A última pergunta 

ficou muito evidente, pois, nenhuma pessoa iria responder que não devolveria o 

livro, seria “errado” não devolver o livro, apesar de não haver nenhum tipo de 

regra escrita na estante. A estante é livre. 
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Entrevista 2 :  dia 14 de julho de 2010. 

 

 

 O Sujeito número dois era um funcionário público de 56 anos. Ele estava 

na Farmácia Popular, uma farmácia com remédios com preços mais acessíveis 

que se localiza atrás da parada de ônibus onde está a Estante Pública. Esse 

senhor estava na farmácia, porém já observava que naquela manhã a parada 

tinha uma estante com livros. 

 

Questão 1 - Notou alguma coisa diferente na parada de ônibus?  

Sim, os livros ali na estante. 

Questão 2 - O que o senhor acha dessa iniciativa?  

Achei bem legal. 

Questão 3 - Porque você não retirou nenhum livro?  

Eu não sabia se era para pegar, achei que era para ler na parada, enquanto 

esperava o ônibus. Eu olhei todos os livros, mas não me interessei por nenhum. 

Até olhei atrás de cada livro para ver se tinha a data para devolver ou se tinha o 

algum endereço, de outro local que era para devolver. 

Questão 4 - Mas se o senhor gostasse de algum livro pegaria? 

 Não pegaria, porque não achei que pudesse pegar.  Eu até estranhei os livros 

ainda estarem ai, eu acho que depois de algum tempo você deve recolher eles, se 

não, não vai sobrar mais nenhum. Eu tava lá dentro da farmácia olhando os livros. 

 

O segundo entrevistado teve outra ideia da estante, ele entendeu que os 

livros estavam disponíveis para serem lidos enquanto as pessoas esperavam 

seus ônibus. O interessante é notar que, quando esse senhor chegou à parada 

ele observou todos os livros, um a um, folho-os todos para ver se nos livros 

tinham alguma informação sobre o local de devolução. As pessoas ainda estão 

muito habituadas a regras, há necessidade de ter tudo estabelecido, local de 

devolução, data. A descrença e a desconfiança nas próprias pessoas também 

ficou claro no depoimento do segundo entrevistado. Ele não acreditava que os 
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livros pudessem ficar muito tempo ali, pois, em sua concepção, alguém 

certamente pegaria. Essa fala do Sujeito 2, teve uma entonação negativa, como 

se a pessoa que pegasse o livro da estante estivesse cometendo um erro grave.  

 

 

Entrevista 3: dia 22 de julho de 2010. 
 

 

 O terceiro Sujeito da pesquisa foi um senhor de 69 anos, aposentado. Ele 

chegou à parada de ônibus carregado de sacolas de supermercado, utilizou a 

última prateleira da estante para apoiar suas sacolas. No entanto, quando 

percebeu as obras na estante, se agradou de alguns livros e os guardou 

rapidamente em uma de suas sacolas.  

 

Questão 1 - O senhor notou alguma coisa diferente na parada de ônibus? 

Aqueles livros ali na estante. 

Questão 2 - O que o senhor  achou dessa iniciativa? 

 Boa, bem boa, eu tenho netinhos e eles gostam de ver essas coisas que nem sei. 

Questão 3 - Eu vi que o senhor retirou uma revista, Já o senhor achou? Vai 

trazer de volta, ou não?  

Isso para as crianças são sempre bom, né? Porque eu nunca fui matriculado, 

nunca estudei, aprendi só na escola da vida, fui motorista viajei muito, trabalhei 

com as freiras aqui do Calábria,  [. . .] 

Questão 4 - Então o senhor pegou essas revistas para ler para os seus 

netos? 

Sim, mas eu também gosto de olhar, eu não sou adiantado, mas eu gosto de ler. 

Questão 5 - Então o senhor achou legal essa ideia, tem que continuar? 

Novas estantes em outras paradas? 

Eu achei muito boa, eu aconselho, quando eu vou com meu filho no 

supermercado, quando tem uma coisinha eu sempre falo para ele colocar no 

carrinho.  
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Questão 6 - E se o senhor gostou dessas revistas, depois vai devolver ou 

vai ficar com elas? 

Vou devolver depois eu trago de volta sempre venho aqui na farmácia e ai vou 

devolver para outra pessoa que precise. 

 

O terceiro entrevistado foi a pessoa com mais idade que abordei. A 

entrevista foi muito interessante, pois ao olhar as revistas imediatamente remeteu 

a uma oportunidade de levar para os netos, uma novidade, um livro, uma revista.  

É interessante notar que a falta de oportunidade de estudar faz com que ele não 

queira que a história se repita com seus netos, esse senhor sabe reconhece o 

valor da leitura na formação de uma pessoa.  E também nesse caso, vem a ideia 

de que é preciso devolver o material que pegou. 

 

 

 

Entrevista 4: dia 03 de agosto de 2010. 

 

 

 O quarto Sujeito da pesquisa foi um homem de 46 anos, que se declarou 

desocupado. Era um homem simples, que se aproximou da estante com um jornal 

na mão. Ele percebeu os livros na estante e perguntou se eram meus, eu 

rapidamente disse que não, então ele pegou-os todos.  

 

Questão 1 - O senhor notou que tinha alguns livros na parada?  

Peguei, não sei tavam ali, e perguntei para ti se davam para pegar. 

Questão 2 -  Mas o senhor sabe ler?  

É eu vou olhar para mim ver, posso pegar? Eram seus? 

Questão 3 - Sim, pode pegar, Não eram meus. 

Vou olhar as figuras, é legal né?! Não sei ler, mas gosto de ver as figuras. 
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Não sei se pode ser considerada uma entrevista, propriamente dita, mas 

esse talvez seja o caso mais curioso. Era um homem simples, sem instrução, no 

entanto com um jornal na mão, parou imediatamente em frente à estante, quando 

notou que naquele dia a estante estava com livros, e percebeu que tinha a 

possibilidade de pegar alguns. Notei o quanto, inicialmente, ficou constrangido, 

sem saber se poderia mesmo ou não pegar as obras. Ele estava muito inseguro, 

julgando se o que teria feito era correto. Isso ficou claro, quando perguntou-me 

duas ou três vezes se poderia mesmo pegar os livros que ali estavam, se não 

eram meus. E mesmo sem saber ler, estava completamente encantado com a 

possibilidade de olhar aquelas letras e figuras. 

 

 

Entrevista 5 : dia 05 de agosto de 2010. 

 

 

 O Sujeito número cinco da pesquisa foi uma estudante de biomedicina da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de 22 anos. Ela chegou à 

parada de ônibus juntamente com uma colega (Sujeito 6 da pesquisa). Quando as 

estudantes chegaram à parada, logo perceberam que a estante tinha livros. Uma 

das estudantes já conhecia Projeto da Estante Pública e explicou para sua colega 

como funcionava.  

 

Questão 1 - Notou alguma coisa diferente na parada de ônibus?  

Nessa aqui? Os livros e isso aqui também que não tinha (a estante de madeira). 

Questão 2 - O que o você  achou dessa ideia?  

Eu acho legal, eu não sabia foi a minha colega que me falou agora, legal porque é 

uma forma de incentivo, e eu acho que a leitura ta tão perdida, a leitura de livro tá 

tão perdido, em função da internet até mesmo pela falta de tempo, então as 

pessoas chegam aqui e nem que seja folhar, é bem bom  

Questão 3 - E porque você não pegou? 
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Porque eu já li esse livro que está ai, O Ateneu, por causa do vestibular, acho que 

quem sai aqui da faculdade certamente já leu esse livro . 

Questão 4 - E se você gostasse de algum livro, pegaria? Traria de volta? 

Certamente, e eu iria devolver porque eu moro aqui pertinho, era só passar e 

deixar o livro ai.  

 

Essa foi a primeira estudante que entrevistei na parada. A estudante notou 

logo que chegou à parada a estante e os livros que ali estavam. É interessante 

perceber como a estudante valoriza a importância da leitura na vida das pessoas. 

 A proposta de ter livros na parada, para ela também, remeteu a ideia de ler 

enquanto se espera o ônibus. O que na verdade, não deixa de ser uma das 

propostas da estante. Em relação à pergunta três, havia mais livros além do 

Ateneu, citada pela entrevistada, no entanto apenas esse título foi citado pelo 

Sujeito.  A última pergunta pode ter um pouco tendenciosa, pois, como um “bom 

cidadão” ninguém iria responder que não devolveria. Infelizmente, não consegui 

terminar a entrevista, pois o seu ônibus chegou. 

 

 
 
Entrevista 6 :  dia 05 de agosto de 2010 

 

 

 Colega do Sujeito número cinco, a Sujeito da pesquisa número seis, 21 

anos, também é estudante de Biomedicina da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Elas chegaram juntas e comentaram sobre os livros na 

estante. 

 

Questão 1- Notou alguma coisa diferente na parada de ônibus?  

Os livros, mas deveriam ter devolvidos os livros né? 

Questão 2 - O que o você  achou dessa ideia? 

 Achei muito boa, além do incentivo a leitura, muitas pessoas reclamam que não 

acesso aos livros pelo fatos dos livros serem caros e se a prefeitura disponibiliza, 
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eu não sei se é a prefeitura em si que é a idealizadora do projeto, mas o livro esta 

disponível ali para a pessoa pegar ler é bem prático. 

Questão 3 - E porque você não pegou nenhum livro?  

Por que esses títulos não me interessavam.  

Questão 4 - E se você gostasse de algum livro, pegaria? Traria de volta? 

Com certeza devolveria.  

 

 A entrevistada número cinco lembrou alguns aspectos importantes. O 

acesso ao livro, a informação dessa maneira como a Estante Pública possibilita, 

permite quem não tem condições econômicas de comprar seus próprios livros a 

lerem e terem acesso. A estudante achou, inicialmente, que era um projeto 

implementado pela prefeitura. Não pegou nenhum livro, pois não achou 

interessantes os títulos que ali estavam. Essa resposta é interessante, pois pode 

ter influencia do Sujeito ser estudante, e já ter contato com livros (bibliotecas da 

universidade, escola). Ela tem relação com livros e leitura, e pode selecionar e 

escolher o que preferir. Com a quinta entrevistada, também não consegui terminar 

a entrevista, não perguntei se ela já havia doado alguma obra para a estante, pois 

seu ônibus chegou.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante as observações, foi possível verificar que dois comportamentos se 

destacaram. O primeiro se refere à indiferença demonstrada em relação aos 

livros. Por muitas vezes, mesmo com a demora da chegada do ônibus, o que 

possibilitaria tempo para usar o material ali disponível, e a oferta de obras 

diversificadas (livros, revistas e jornais) poucas pessoas de fato manifestaram 

interesse em utilizá-los. O segundo comportamento recorrente foi a dúvida em 

relação maneira de uso da estante. As pessoas ficavam receosas em manusear 

os livros. Não sabiam o objetivo pelo qual aquelas obras estavam ali. Não sabiam 

se era permitido ou não usá-las. O que inibiu a aproximação das pessoas com a 

estante e, consequentemente, com a leitura. 

Partindo do critério que os entrevistados seriam somente aqueles que 

demonstrassem algum tipo interesse em relação às obras expostas, o 

comportamento foi um tanto diferenciado.  Ao serem perguntados se haviam 

notado algo diferente na parada de ônibus, todos responderam que sim. Notaram 

a presença da estante e dos livros. De modo geral, o fato inusitado de uma 

estante de livros estar localizada em uma parada de ônibus causou boa 

impressão aos sujeitos entrevistados, eles responderam que essa iniciativa 

incentivava a leitura, o contato com o livro e possibilitava o acesso democrático a 

todos cidadãos. Como bem diz Soares (2004, p. 32) sobre a importância social da 

leitura, 

 

 
[. . . ] democratiza o ser humano porque elimina barreiras de tempo e de 
espaço, mostra  que há tempos para além de nossos tempos, que há 
lugares, povos e culturas para além de nossa cultura, e assim nos torna 
menos pretensioso, menos presunçosos. 

 

 
Os sujeitos, apesar de ficarem curiosos e aprovarem a iniciativa, relataram 

que não sabiam como funcionava a Estante Pública. Alguns deles achavam que 
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para poder retirar uma obra, deveriam deixar outra no seu lugar. Também 

pensavam que haveria registrado no livro um local e data de entrega, como se a 

estante funcionasse como uma biblioteca no processo de empréstimo de material. 

A estante, apesar de ser titulada Biblioteca Aberta, em nenhum momento, 

identificou-se como uma biblioteca itinerante, no entanto os sujeitos da pesquisa 

faziam esta associação.  Isso fica evidente no momento em que tinham dúvidas 

em relação ao processo de circulação de uma biblioteca, como por exemplo, 

formas de empréstimos e devolução. Esse fato é curioso, pois denota que alguns 

dos sujeitos já foram usuários de biblioteca, pelo fato de conhecerem tais rotinas. 

Inicialmente, acreditei que iria entrevistar somente estudantes, pelo fato da 

localização da Estante, estar em uma região universitária. Parti da idéia de que os 

jovens estudantes seriam os protagonistas dessa pesquisa, no entanto foi um 

equivoco. Na verdade o público que interagiu com a estante foi, em sua maioria, 

de pessoas idosas.  Esse fato ocorreu em função da estante estar próxima, 

também, de uma Farmácia Popular, uma drogaria do governo onde é possível 

comprar medicamentos mais baratos. 

 Em relação às obras disponíveis na estante, a preferência é por materiais 

que tivessem maior apelo visual, como por exemplo, revistas e livros infantis. 

Entre um dos entrevistados, havia um analfabeto, ele manifestou seu interesse 

por livros, mesmo sem saber ler “vou olhar as figuras, é legal, né?!” (Sujeito 4). 

Segundo Carvalho, por exemplo, podemos entender o conceito de leitura de uma 

maneira muito abrangente 

 

 

O conceito de leitura amplia-se a cada dia, de acordo com vivências  e 
experiências no pulsar das informações e, em especial, com o avanço da 
tecnologia dos meios de comunicação e da mídia. Pode-se ler um 
quadro de Da Vinci da mesma forma que se pode fazer uma leitura 
critica de um filme de Fellini. Nesse universo de textos - tudo é texto - 
independente do suporte em que se apresenta, o leitor infere  sentidos 
ao que se mostra aos seus olhos. (CARVALHO, et. al., 2006, p.19) 
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A leitura é realmente esse estado, trata-se, pois, de interpretar, 

compreender os sentidos das coisas que nos cercam. É a comunicação do leitor 

entre o ambiente externo e seu interior.  
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7  CONCLUSÕES 

 

 

A leitura é um gesto de libertação.  Ler é a forma mais barata de viajar, 

conhecer novos lugares e “pessoas”. É ter a possibilidade de conhecer novas 

experiências vividas pelos outros e aprender com elas, é o caminho mais seguro 

para aprender. Nas sociedades antigas a possibilidade da leitura era 

extremamente restrita aos integrantes do clero ou, as pessoas mais ricas da 

sociedade. A leitura sempre foi uma questão de status e ameaça, pois quem sabe 

ler consegue informações que podem ser transformadas em conhecimento. 

Conhecimento esse que pode manipular pessoas e comunidades.  

Pensar hoje em um mundo sem leitura é pensar em um mundo repetitivo, 

onde nada foi registrado e conseqüentemente nenhuma experiência foi 

compartilhada. No entanto, apesar da grande importância da leitura, no Brasil 

ainda é alto o índice de pessoas que não sabem ler e que não tem acesso à 

leitura.  

A realização desse estudo mostrou o quanto o livro ainda é objeto de 

estranheza para algumas pessoas. A população, infelizmente, não está 

acostumada com livros a sua disposição. Quando a estante estava com livros, ela  

atraiu a atenção das pessoas que esperavam seu transporte. Para alguns 

cidadãos, as obras que estavam disponíveis foram, por alguns minutos, 

companheiras na espera do ônibus.  

Certamente, as obras incitaram a curiosidades das pessoas que estavam 

ali esperando seu transporte. Toda vez que um cidadão abria uma revista, um 

jornal ou um livro, mesmo lendo pequenos parágrafos, ele estava praticando o ato 

de ler, a leitura. Talvez não a leitura crítica, pois essa leitura levaria mais tempo, 

mas sim, uma leitura sensorial, de passatempo. Esse ato não deve ser visto com 

descrédito, pois apesar de ser simples, mexe com o sentimento das pessoas. E 

como o objetivo da Estante não é formar leitores, pois essa missão é dever de 

professores, escola e família, esse tipo de leitura mais simples funciona no 

sentido de incentivar as pessoas à leitura.  
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No início do trabalho acreditava que os sujeitos da pesquisa seriam 

preferencialmente os estudantes, pelo fato da estante estar em uma área 

universitária. Porém, a presença constante de idosos que freqüentavam a 

Farmácia Popular, e conseqüentemente a parada de ônibus, fez com que muitos 

dos observados fossem esse público. E foram eles que se interessaram mais 

pelos materiais disponíveis, talvez pelo fato de não terem tanto contato, quanto os 

estudantes, já que para esses é comum o acesso à bibliotecas. 

 Na estante não havia nenhum tipo de aviso sobre o que se tratava o 

projeto. Esse fato pode ser considerado um ponto negativo, pois as pessoas 

ficavam constrangidas sem saber sobre o que se tratavam aquelas obras na 

parada de ônibus. Se houvesse identificação, talvez, os resultados poderiam ser 

diferentes.  

 Para algumas pessoas observadas, sabendo ler ou não, a possibilidade de 

pegar um livro novo e levar para casa foi algo inusitado. O último cidadão 

observado, por exemplo, quando pegou a revista, ficou completamente 

hipnotizado com a leitura. O mundo ao seu redor, por algum tempo, parecia não 

existir. Ele estava tão concentrado na leitura que por alguns instantes caminhava 

e lia ao mesmo tempo. 

 A ideia de colocar livros em parada de ônibus não é nova. É uma forma de 

democratizar a leitura. As pessoas que esperam transportes coletivos, muitas 

vezes, não entrariam em uma livraria ou biblioteca para retirar um livro, pelos 

mais variados motivos, falta de acesso, oportunidade, tempo ou até mesmo 

interesse. Entretanto, no momento em que uma obra está disponível num lugar 

inusitado e público, convida os cidadãos para a leitura. Seja por apenas alguns 

minutos, o tempo de espera do seu ônibus, ou quiçá leitores assíduos. 

A prefeitura de Porto Alegre, com parcerias de editoras, livrarias, escolas e 

bibliotecas, poderia implementar um sistema de estantes públicas espalhadas 

pela cidade. Essa seria a primeira iniciativa para tornar a leitura mais popular e 

acessível às pessoas.  Os cidadãos, assim, familiarizando-se com o livro, 

tornariam a leitura parte do cotidiano. Deste modo, teríamos uma sociedade de 

leitores.  Na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre já houve um movimento 
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para incentivar a leitura na cidade. Foi criado, sob responsabilidade da vereadora 

Fernanda Melchionna, o Plano Municipal do Livro e da Leitura, e com parcerias de 

órgão como a Câmara Rio-Grandense do Livro e o Conselho de Biblioteconomia, 

tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do livro e da leitura em Porto 

Alegre.  

Hoje, infelizmente, a Estante já não existe mais. Ela foi totalmente 

depredada. Desde sua criação em abril de 2010, já havia sofrido alguns danos, 

como por exemplo, a placa com o seu nome “Biblioteca Aberta” havia sido 

roubada.  E como não foi feito nenhum tipo de manutenção, atualmente, quando 

passamos pela parada de ônibus na rua Ramiro Barcelos, vemos apenas um 

ponto de ônibus qualquer.  
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 

PARA AS PESSOAS NA PARADA DE ÔNIBUS 

 

 

 

1) Profissão (estudante? De que?); 

2) Idade; 

3) O que você observa de diferente nessa parada de ônibus? 

4) O que você acha sobre isso? 

5) Você já retirou algum livro/ revista? 

6) Você já doou algum livro/ revista? 

7) Se você gostar da leitura iria proporcionar a leitura para outras pessoas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


