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Este trabalho analisa a possibilidade de se promover e estimular a leitura na 

comunidade do bairro Romeu Tortorelli, no município de São Carlos, por meio do 
compartilhamento de uma biblioteca particular instalada numa residência. Justifica-se 
essa pesquisa tendo em vista o desenvolvimento de ação social comunitária traduzida 
em atividades de leitura como instrumento facilitador e disseminador do conhecimento. 
Considera-se que esta não deva ser uma ação restrita aos governantes, mas uma 
preocupação coletiva e cidadã com o bem estar social. Para tanto, buscou-se alcançar os 
seguintes objetivos específicos: viabilizar de forma contínua o empréstimo e a 
devolução dos documentos aos usuários; tomar conhecimento de métodos já 
desenvolvidos em unidades de informação semelhantes; promover o incentivo à prática 
de leitura através da disposição do acervo à comunidade; agregar valor à comunidade 
levando suportes informacionais e estimulando o acesso à informação; atender às 
necessidades informacionais dos usuários; divulgar o serviço oferecido para a 
comunidade por meio de cartazes em ônibus, postos de saúde, escolas e outros veículos 
de comunicação. A metodologia aplicada nesse projeto pautou-se numa análise 
predominantemente qualitativa com base em dados coletados pela aplicação de 
entrevistas junto aos moradores do bairro Romeu Tortotorelli e de outras regiões da 
cidade, também beneficiadas pela ação de compartilhamento. Durante a pesquisa, 
demonstrou-se que a transformação do acervo particular em biblioteca comunitária é de 
extrema importância, pois se configura no processo de disseminação da informação e 
promoção de emancipação cultural, social e cidadã da população do bairro, com a 
possibilidade de o acervo vir a caracterizar-se como um valioso centro de informações 
para toda comunidade, caracterizada por necessidade informacional diversificada, desde 
receitas de culinária a acervo documental técnico, científico, poético, artístico, entre os 
quais partituras, fotografias etc. O estudo demonstrou, ainda, que esse tipo de ação pode 
vir de cada indivíduo que deseja auxiliar e colaborar com o desenvolvimento intelectual 
e social de um país, de uma comunidade, de uma tribo ou algo semelhante. Como 
considerações finais entende-se que essa biblioteca contribui para a formação do hábito 
de leitura no bairro e que a educação dos indivíduos precisa dar ênfase à leitura como 
via de inclusão social e de melhoria para a sua formação. Conclui-se que os objetivos 
principais foram alcançados, tais como: despertar o prazer pela leitura, fornecer suporte 
informacional diversificado e que atenda às necessidades da comunidade, promover o 
acesso democrático à leitura e ao conhecimento. Percebeu-se o quanto é importante o 
incentivo ao ato de ler e o quanto comunidades marginais valorizam, substancialmente, 
as ações sociais que lhes favorecem.  


