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1 INTRODUÇÃO 

 

O município de Codó está localizado no interior do Estado do Maranhão, 

distante 308 km da capital - São Luís. Possui uma população estimada em 122.527 

mil habitantes e o percentual da população ocupada é de 8,1% cuja média do salário 

mensal dos trabalhadores formais é de 1,8 salários mínimos (IBGE, 2016).  É uma 

cidade de médio porte que tem como atividade principal a agricultura familiar e o 

comércio. 

O Campus da Universidade Federal do Maranhão situada no município tem 

663 alunos matriculados em três cursos: Pedagogia, Licenciatura em Ciências 

Humanas - História; Licenciatura em Ciências Naturais – Biologia, 21 técnicos 

administrativos e 36 docentes, além da equipe de segurança e manutenção do 

prédio, formando uma comunidade universitária de aproximadamente 800 pessoas.  

Durante a realização de atividades desenvolvidas pela Biblioteca e pelo 

Núcleo de Assistência Estudantil e em conversas com docentes e com os próprios 

alunos identificou-se a necessidade de incentivar a prática leitura no Campus, para 

além da leitura técnico-acadêmica e da bibliografia disponível na Biblioteca, já que o 

objetivo desta está mais voltado para o currículo dos cursos, mas também promover 

leitura lúdica e diversa, estimuladora de criatividade e consciência crítica. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que a nova ordem econômica mundial é extremamente marcada pelo 

conhecimento. Aliás, a chamada “Era da Informação”, “da aprendizagem” e/ou “do 

conhecimento” define bem a principal matéria prima da sociedade contemporânea. 

O conhecimento, porém, em suas mais diversas modalidades, pode ser 

adquirido de diversas formas, mas é na leitura, enquanto instrumento, que ele 

encontra singular autonomia para ser construído de forma independente, bastando 

para tanto, apenas uma ponte entre o leitor e a fonte de informação. 

A leitura constitui hoje um direito humano fundamental justamente pelas suas 

implicações na formação da cidadania, perpassando aspectos da vida civil, 

profissional (mercado de trabalho), lazer/entretenimento, inclusão social de forma 

geral. Entretanto, apesar de ser objeto de direito, o exercício da leitura, por questões 



de acesso e carência de instrumentalização de políticas de leitura, figura apenas na 

interpretação das matérias que tratam sobre educação e cultura e/ou informação. 

De acordo com a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil realizada em 2015, 

coordenada pelo Instituto Pró-Livro e realizada com o apoio do IBOPE, apenas 56% 

da população brasileira é considerada leitora. 

Segundo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, responsáveis 

pela publicação do Índice de Analfabetismo Funcional 2018 (INAF), três em cada 

dez jovens e adultos de 15 a 64 anos no País (cerca de 38 milhões de pessoas) são 

considerados analfabetos funcionais – pessoas que têm dificuldade de ler e 

entender o que está escrito.  

No Brasil a educação básica ainda é muito deficitária, boa parte dos alunos 

concluem o ensino fundamental sem conseguir entender um texto básico e de 

acordo com dados do IBGE, somente na cidade de Codó, cerca de metade da 

população com dez ou mais anos de idade não tem instrução ou não concluiu o 

ensino fundamental, fato que coloca a cidade no ranking das cidades com maiores 

taxas de analfabetismo do estado do Maranhão e tem estimulado o poder público 

municipal adotar, por meio da Secretaria de Educação, o Programa “Cuidar pra 

Valer” a fim de promover a alfabetização na idade certa e preencher lacunas de 

alfabetização na idade tardia. 

A prática da leitura – que pode ajudar no desenvolvimento educacional e na 

compreensão da nossa realidade letrada – ainda é pouco difundida no país, 

sobretudo nas regiões mais afastadas das grandes metrópoles. Há carência de 

bibliotecas e políticas culturais de incentivo à leitura e os livros acabam não 

chegando às mãos dos jovens leitores. 

A leitura proporciona diversos benefícios, dentre eles o aumento do 

vocabulário, desenvolvimento da capacidade de argumentação. A leitura possui 

ainda valor terapêutico, instrutivo e de lazer/entretenimento. 

É diante deste cenário que o presente projeto se torna relevante à medida 

que visa popularizar, ainda que no âmbito institucional, o acesso à literatura 

diversificada, por meio de serviço de auto atendimento e estimulando colaboração 

voluntária para manutenção do projeto, a incitar o espírito de cidadania e 

pertencimento de um projeto que intenta ser multiplicado em outros pontos de 

acesso à livros. 

 



3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral:  

 Incentivar a leitura entre a comunidade universitária, trabalhadores 

terceirizados e público em geral que freqüenta as dependências do 

Campus da UFMA de Codó. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

a) Promover o acesso à leitura de diversos gêneros literários; 

b) Aumentar a oferta de livros disponíveis para leitura no Campus; 

c) Estimular rede de solidariedade por meio de campanhas constantes de 

doações de livros a fim de multiplicar postos de auto atendimento de 

leitura. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente serão realizadas campanhas de arrecadação de obras para 

equiparmos a Geladeira Literária, bem como será necessária uma reforma da 

pintura e/ou adesivação da geladeira recebida como doação a fim de que fique 

pronta para o desenvolvimento do projeto. 

A Geladeira Literária cumprirá papel de uma estante de livros cujo acesso às 

obras será franqueado isento de qualquer condição burocrática ou administrativa e 

será instalada no pátio do Prédio I do Campus e ficará disponível para troca de livros 

de forma permanente. 

Cada livro terá a seguinte mensagem: “Este livro costumava pertencer a mim, 

e agora pertence a você. Quando terminar de lê-lo, devolva para que outra pessoa 

tenha a mesma experiência” como forma de incentivar os leitores a devolverem os 

livros ao final de cada leitura. 

Os leitores que desejarem compartilhar reflexões, resenhas de livros ou 

recomendar leituras poderão postar cartas aos leitores em espaço reservado para tal 

na geladeira. 

 

 

 



5 FATORES CRÍTICOS DE RISCO 

 

 Extravio dos livros, em alguma medida; 

 Morosidade no retorno dos livros à geladeira; 

 Difícil atendimento de todas as preferências por leitura; 

 Recebimento de doações de obras em estado físico comprometido. 

 

6 MATERIAIS E ORÇAMENTO 

 

Objeto Custo (R$)* Fonte 

Geladeira Bem doado 
Patrimônio Privado 

Transferido 

Lixa d’água folha1200 50,00 
Fundo de reserva para 

Eventos 

Impressão cartazes de 
divulgação 

Aproveitamento de 
Serviço disponível 

(Gráfica) 

 
FUMA 

Tinta Spray 100,00 
Fundo de reserva para 

Eventos 

Carimbo do Projeto 20,00 
Fundo de reserva para 

Eventos 

Total 170,00  

* valores aproximados 

 

7 EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

- Aureste de Sousa Lima (Bibliotecário – Biblioteca) 

- Lorena Ferreira Ramos (Bibliotecária - Biblioteca) 

- Soraia Lima Ribeiro de Sousa (Técnica em Assuntos Educacionais - Núcleo 

de Assistência Estudantil – NAE) 

- Dilmar Kistemacher (Professor – Curso de Licen. em Ciências Naturais). 

 

 

 

 

 

 

 



8 CRONOGRAMA 

 

Atividades/Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Campanha de 
arrecadação de 

livros 
x x x x 

Reforma da 
geladeira 

x    

Organização 
dos livros 

x    

Instalação e 
disponibilização 

da Geladeira 
Literária 

 x   

Carimbamento 
e elaboração de 

catálogo dos 
livros 

 x x x 

Avaliação do 
projeto 

  
 
 

x 

 


