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Projeto de extensão do curso de Biblioteconomia da 
Universidade Federal de Goiás e da Incubadora Social.

Objetivo: Implantação de uma biblioteca em uma 
cooperativa de catadores de materiais recicláveis na 

cidade de Goiânia

O QUE É?

Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis Ordem e Progresso - ACOP
(grupo associativo assessorado pela
incubadora social da UFG)



MOTIVAÇÃO

PERCEPÇÃO DA QUANTIDADE DE LIVROS QUE 
SÃO DESTINADOS A RECICLAGEM.  

 PROJETO: REDE DIGITAL DE CIDADANIA   
(INCLUSÃO DIGITAL)



REDE DIGITAL DE CIDADANIA
Capacitações de inclusão digital por meio da mediação contemplando as
dimensões humana, social e tecnológica da informação, promovendo a
inclusão social e produtiva de grupos de catadores de materiais recicláveis na
cidade de Goiânia.



• Modelo de biblioteca desejada e pensada por
todos que fazem parte do grupo de catadores;

• A biblioteca está sendo desenvolvida a partir da
realidade histórico-cultural vivenciada pelos
catadores;

• Grandes desafios: baixa autoestima; público
estigmatizado; baixo índice de escolaridade.

O PROJETO BIBLIO(CRI)ATIVA



Constitui uma iniciativa fundamentada em 
três princípios norteadores que também são 

as etapas do projeto:

Ações 
pedagógicas Ações culturais

Ocupação e 
pertencimento



1° PRINCÍPIO NORTEADOR

• Configura a fase de construção e adaptação do
espaço tendo a participação ativa dos
catadores para que os mesmos se sintam
partícipes e consigam conduzi-lo de maneira
sustentável.

PERTENCIMENTO APROPRIAÇÃO



• PROBLEMATIZAÇÃO: Despertar consciência crítica dos
cooperados. É por meio das problematizações
(apresentação de situações problemas, identificadas e
vivenciadas pelos próprios membros do grupo) que o
diálogo é construído.

1° PRINCÍPIO NORTEADOR: MÉTODOS

• RODA: Representa uma estratégia dialógica de
horizontalização das relações de poder; proporciona a
construção do conhecimento coletivo. Cada um tem seu
tempo de fala.



Ações pedagógicas

• Ação 1: Alfabetização  

• Ação 2: Inclusão Digital  

2° PRINCÍPIO NORTEADOR



Ações Culturais

• Ação 1:Hora  do  conto  

• Ação 2: Uma história que eu 
vivi  

3° PRINCÍPIO NORTEADOR





CRONOGRAMA

1. Princípio
Ocupação e pertencimento
Construção do espaço
Aquisição de equipamentos
e mobiliário
Formação do Acervo

6 meses 
09/2016 - 3/2016

2. Princípio
Ações pedagógicas

6 meses 
4/2016 – 10/2016

3. Princípio
Ações culturais

6 meses
4/ 2016 – 10/2016



“Consiste na atitude de 
construir com, não para e 

jamais sobre eles”. 

(CULTI, 2009 )



geisamuller@hotmail.com

OBRIGADA!


