Sugestões sobre como iniciar um movimento literário

A FREGUESIA DO LIVRO recebe livros em doação e com eles cria pontos de
leitura e ajuda bibliotecas comunitárias. É uma ideia muito simples: faz com que
livros que estavam parados na casa das pessoas, sejam doados e voltem a
circular, chegando a mais leitores. Se você está interessado em participar do
nosso movimento de incentivo à leitura e criar um movimento semelhante na sua
comunidade, aqui vão algumas dicas.

Ilustração de Mari Ines Piekas
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CONCEITO: acreditamos na livre circulação dos livros. Sem fichas, sem cobranças,
sem multa. Empréstimo livre: se voltar, voltou. Dentro de cada livro vai a seguinte
mensagem, em adesivo ou carimbo:
Este livro faz parte de uma corrente literária, depois de ler, devolva ou passe
adiante. Você pode colaborar trazendo livros.
Para fazer os livros circularem livremente, criamos Pontos de Leitura: locais que
recebem uma caixa cheia de livros que ficarão disponíveis para sua clientela ou
comunidade, de forma gratuita, sem controle de empréstimo ou devolução.
Como nossa ideia é a circulação livre e acesso permanente à literatura, nos
dispomos a repor livros quando os pontos de leitura apresentam a necessidade.
Mas também estimulamos os usuários dos livros dos Pontos de Leitura a trazerem
livros de suas casas para fazer parte dessa iniciativa. A ideia é que os pontos de
leitura se tornem autossustentáveis.
O nosso trabalho é voluntário e independente, totalmente isento de vínculos
políticos. Os livros são recebidos em doação e NUNCA SÃO comercializados.
Não distribuímos livros de conteúdo pornográfico, erótico nem discriminatório.
Essa é uma ideia simples, fácil de ser reproduzida e assim criar uma grande rede
de livros circulando.

Você decidiu começar uma rede literária como a Freguesia do Livro?

Então, siga alguns passos:
1. Escolha um local: pense onde gostaria de colocar livros de forma livre. Uma
comunidade, um estabelecimento comercial que se beneficiaria com uma caixa
para seu público. Converse com as pessoas desse local e veja se há interesse, se
lá há alguém que possa cuidar da caixa. É importante que essa pessoa saiba que
os livros não deverão lhe dar trabalho, pois não há cobranças sobre eles. O que se
pede é que alguém mantenha a caixa visível, abastecida e sempre lembrada aos
usuários.
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2. Arrecade livros:
No local de trabalho: faça pequenas campanhas de arrecadação. Convide os
colegas do seu trabalho (ou da academia, da aula de línguas, do grupo de
estudos) a doarem livros que têm parados em casa.
Em escolas: excelente lugar para solicitar livros para alunos e seus pais. Crianças
devem aprender desde pequenas as noções de desapego, do compartilhamento,
das pequenas ações que ajudam quem precisa mais do que elas. Assim, coletando
livros em escolas da rede particular, conseguimos livros para atender a demanda
das escolas públicas.
Eventos culturais e sociais: é possível solicitar livros como doação. O público que
frequenta eventos como esses faz parte de uma fatia leitora da comunidade, que
cada vez mais se conscientiza de que livros precisam circular. Lanches,
aniversários, festas, jantares. Peça um livro doado. Um pedágio literário.
Redes sociais: faça uma campanha de arrecadação de livros. Divulgue seu desejo
de coletar livros e diga para onde vai levá-los. Os livros podem ser solicitados
através de mensagens por e-mail para as redes de contatos pessoais, grupos de
WhatsApp, de página no Facebook ou Instagram.
Nós usamos tambores de arrecadação pintados por um artista gráfico, Gustas,
para chamar a atenção para a ideia. Você pode usar caixas grandes de papelão,
ou recipientes que encontrar para desenvolver essas coletas. Sempre
acompanhados de um banner que explica a ação.
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É importante, ao solicitar a doação de livros, reforçar a ideia de que devem estar
em bom estado. Ser bastante claro neste critério para não receber livros muito
estragados ou antigos: o objetivo fundamental é sempre incentivar a leitura.
3. Limpe, conserte, selecione e organize os livros recebidos.
4. Arrume os livros em uma caixa e leve-os para o local que escolheu para
recebê-los. Esperamos que seja o primeiro de muitos.

DIVULGAÇÃO: Redes sociais (Facebook, Instagram) são importantes canais para
que mais pessoas conheçam sua iniciativa e a necessidade de doações de livros.
Através delas é possível apresentar fotos dos locais onde são criados os pontos de
Leitura, propiciando a transparência das ações, mostrando para quem doa os livros
para onde eles estão indo e motivando novos doadores e a criação de novos
pontos. Nos dispomos a divulgar sua inciativa através do blog e da página da
Freguesia do Livro no Facebook. Para isso, mandem depoimentos, fotos e
contato.

RECEPÇÃO DE LIVROS: à medida que sua Freguesia cresce, você vai precisar
de mais livros. Ou seja, que doem mais livros para você. Para facilitar essa
recepção, é indicado que você estabeleça alguns pontos de coleta em sua cidade
onde os livros possam ser deixados (em geral em casas ou pontos comerciais de
conhecidos ou simpatizantes) ou, quando necessário, buscados pelo responsável
pelo movimento literário.
Os critérios que a Freguesia do Livro estabelece para a recepção de livros:
- livros de literatura em bom estado, editados após 1980
- livros infanto-juvenis
- livros em outros idiomas
- revistas de decoração, educação, jardinagem, culinária, viagem, automóveis,
artesanato, ciência, história e filosofia.
- revistas em quadrinhos
- livros técnicos atuais
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Apesar de todas as solicitações de que os livros doados sejam volumes em bom
estado e que possam incentivar a leitura, acabam chegando livros para os quais o
único destino é a reciclagem. Evite receber esses livros e oriente o doador a levar
ele próprio o que não serve mais a um centro de reciclagem de sua cidade. É
interessante ter um contato com alguém que faça coleta de material reciclável ou de
alguma entidade que receba papel velho e com ele consiga recursos financeiros.
Pense no ciclo: papel velho que vai virar papel novo para virar livro.

ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS RECEBIDOS: os livros são selecionados de
acordo com seu estado de conservação ou atualidade. Os livros muito estragados
são encaminhados para reciclagem e os muito antigos são enviados para sebos.
Enfatizamos sempre a preferência por livros que incentivem a leitura.
Os livros são organizados por gêneros nas estantes do estoque para facilitar a
montagem das caixas, que é feita respeitando o público-alvo. Esse perfil é definido
em um cadastro que pode ser feito virtual ou pessoalmente, onde o beneficiário do
ponto de leitura vai definir os gêneros desejados.

CADASTRO: o recebimento de livros por parte dos pontos de leitura acontece
somente após o preenchimento do cadastro feito no site. Ter na sua iniciativa um
modo de cadastrar os interessados, é importante para registrar e acompanhar o
seu movimento.

CRIAÇÃO DOS PONTOS DE LEITURA OU APOIO
COMUNITÁRIAS: pode ocorrer de duas formas distintas.

A

BIBLIOTECAS

a. o responsável pelo movimento literário identifica lugares que podem se
beneficiar com as caixas contendo livros e oferece o ponto de leitura. Se houver
interesse, devem se cadastrar para receber livros.
b. os locais ficam sabendo da iniciativa e entram em contato, através de telefone
ou e-mail e se cadastram para receber livros.
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O recebimento de livros e criação dos pontos de leitura nos pontos comerciais não devem
trazer problemas ao proprietário do estabelecimento ou instituição. Ele não deve se
preocupar em cobrar livros nem fazer empréstimos. Mas ele tem algumas
responsabilidades:
a. manter a caixa com livros organizada e limpa
b. avisar quando necessita mais livros
c. atuar como um agente de leitura: estimular as pessoas que frequentam o lugar a
ler e a levarem livros para colocar na caixa,.
Ideias de locais onde propor um ponto de leitura: restaurantes, salões de
beleza, salas de espera de postos de saúde ou hospitais, frutarias, hotéis e
pousadas, panificadoras, farmácias, creches, panificadoras, mercearias, lojas, etc.
Se quiser se inspirar, visite nossa página no Facebook ou nosso Instagram e veja
as fotos dos locais onde levamos livros.

TRANSPORTE E EXPOSIÇÃO DOS LIVROS / CAIXAS DE PAPELÃO: transportamos e
entregamos os livros dentro de caixas de papelão padronizadas Freguesia do Livro.
Nossas caixas já trazem a explicação da ideia. Porém, fica a critério do local que receber
os livros o melhor lugar para exibi-los, com ou sem a caixa. Um cartaz sobre a ação
sempre é necessário para explicar e divulgar a corrente literária.
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ADESIVO/CARIMBO: todos os livros da Freguesia do Livro recebem um adesivo
ou carimbo explicativo, criando uma responsabilidade no leitor em não deixar que o
livro pare em uma estante.

Seleção dos livros para os pontos de leitura: essa é uma importante
característica do nosso movimento literário – os livros são escolhidos para
cada ponto de leitura atendendo ao perfil dos usuários.
1. O critério é determinado a partir do cadastro, onde o interessado poderá
definir os gêneros que podem agradar ao seu público. Os livros são
selecionados conforme o pedido. Você pode perguntar antes quem
frequenta o lugar e assim selecionar o que colocar na caixa.
2. Livros técnicos: o indicado para estes livros é levá-los para bibliotecas dos
próprios cursos em universidades. Também sugerimos fazer feiras de
distribuição gratuita de livros em universidades e instituições de ensino
relacionadas com os temas. Nesses casos levar livros técnicos e também
livros para leitura de lazer, de literatura em geral.

Ficamos contentes que você abrace a nossa ideia de incentivo à leitura. Todos nós
que idealizamos e queremos ver a Freguesia do Livro espalhando caixas cheias
de livros pelo Brasil, damos as boas vindas a VOCÊ que está entrando na nossa
história!
www.freguesiadolivro.com.br
www.facebook.com/freguesiadolivro
contato@freguesiadolivro.com.br
@freguesiadolivro
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