
 

Apresentação/Introdução do Projeto 

 

 Sabemos que com a invenção da escrita, o homem teve um considerável avanço 

intelectual, pois ele pôde registrar suas descobertas e compartilhá-las por meio do que 

chamamos de livro. Muitos avanços tecnológicos só foram difundidos dentre as civilizações 

por meio de exemplares, que registravam conhecimentos que permitiram a humanidade 

evoluir. Além de possibilitar a formação de um legado cultural para as gerações posteriores, 

os livros propagam conhecimentos dentro de uma mesma geração, pois a partir de 

aprendizados adquiridos por meio dos exemplares, o indivíduo consegue aprimorar noções 

anteriores e trocar experiências numa mesma época. 

 Em vista disso, o projeto surgiu com a necessidade que nós temos de consumir 

aprendizado e experiências, por isso, a Biblioteca 95 carrega um grande compromisso 

consigo, uma vez que os livros são os principais responsáveis pela composição da atual 

sociedade em que vivemos, na qual a medicina, as relações sociais, as ciências humanas e 

tantas outras áreas foram capazes de evoluir. 

 

Objetivo 

 

 Com o passar dos anos e com os avanços tecnológicos, uma parcela significativa da 

população perdeu o gosto pela leitura e ainda não teve a oportunidade de conhecer o poder 

transformador dos livros. 

 O objetivo do projeto é aproximar a cultura da leitura aos membros do Grupo 

Escoteiro e mantê-la aos que já simpatizam com este hábito, pois o conhecimento não é 

efêmero, estamos sempre em busca de novas experiências e nada como uma boa leitura para 

te aproximar de realidades diferentes.  

 Além disso, como não há preferências de gêneros na campanha de arrecadação, o 

acervo da Biblioteca 95 pretende possuir livros de literatura escoteira, infantil, infanto-

juvenil, best-sellers, autoajuda e religiosos. Fazendo da biblioteca um espaço dinâmico, 

democrático e acessível por todas as preferências. 

 

 

 

 



Execução 

Agosto/2015 - Concepção da Ideia 

 A vontade de elaborar um projeto que fosse duradouro, que eu pudesse acompanhar a 

evolução e conseguisse engajar outras pessoas a se dedicarem a essa mesma causa, sempre 

foi o meu objetivo. Por isso, antes que a ideia da Biblioteca 95 fosse concebida, analisei 

outras necessidades do Grupo Escoteiro do qual faço parte e pesquisei as necessidades do 

contexto histórico atual. Percebi que a sociedade, de forma geral, é bombardeada o tempo 

todo pelos grandes meios de comunicação de massa, absorvendo um conhecimento concebido 

de um ponto de vista pré-estabelecido, fazendo com que as pessoas percam o senso crítico e a 

capacidade de indagar tais informações.  

 Então, encontrei a possibilidade de unir o útil, que é adquirir conhecimento e 

experiências, ao agradável que é por meio dos livros, fazendo com que os indivíduos recebam 

de forma ativa a informação e interpretem de acordo com o seu conhecimento de mundo, 

absorvido a partir dos livros.   

 

Setembro/2015 

 Com um esboço consistente do projeto em mãos, compartilhei, primeiramente, com 

meus padrinhos e mestria. Posteriormente, no dia 04/09/2015, apresentei o projeto 

oficialmente para a COMAD, mestria e demais membros do clã. Além disso, entrei em 

contato com a Diretoria do Grupo Escoteiro e expus meu projeto, uma vez que a Biblioteca 

95 funcionaria nas dependências do GE. Com o aval de todos pude colocar o projeto em 

prática.  

 As fases de divulgação do projeto para o Grupo Escoteiro e nas redes sociais, e 

campanha de arrecadação de livros, intra e extramuros. 



 

Outubro/2015 

 Com a ajuda da equipe de interesse, pude começar a catalogar os livros, de forma bem 

básica, mas auxiliada por um amigo bibliotecário e focando na campanha de arrecadação.  

 Uma página foi criada no Facebook para que os simpatizantes do projeto e doadores 

pudessem acompanhar os avanços da biblioteca e, além disso, encontrei um meio de 

estabelecer uma relação de incentivo à leitura com as pessoas que curtiam a página. 

 

Novembro/2015 

 Os trabalhos de arrecadação de livros e catalogação continuam sendo realizados e 

neste atual momento já temos 310 exemplares, sem contar com os livros repetidos e os livros 

didáticos. Fiz um mapeamento dos livros que eu não usarei e dos lugares que precisam deles, 

cheguei à conclusão de que não ficarei com as enciclopédias e muitos dicionários, atlas de 

estudos que serão doados à Biblioteca Municipal de Macaé. Já os livros didáticos da rede de 

ensino municipal e estadual, serão doados para sebos, para que possam ter outro fim. 

 

Dezembro/2015 



 A campanha de arrecadação e a catalogação findaram-se em meados do mês de 

dezembro, para que a equipe de interesse pudesse ter tempo hábil para armazenar, 

contabilizar e programar datas baseadas nos exemplares que vão fazer parte do acervo da 

biblioteca.  

 Enquanto aguardo as estantes de madeira que serão doadas pelo pai de uma pioneira, 

duas estantes grandes foram cedidas pelo Grupo Escoteiro para fazer parte do patrimônio da 

Biblioteca 95 e de pouco a pouco estamos equipando-as com os livros.  

 

Janeiro e Fevereiro/2016 

 O projeto está chegando ao fim e nada melhor que expor os resultados para o Grupo 

Escoteiro, afinal de contas, a movimentação e mobilização foram muito grandes durante 

todos esses 6 meses e agora os membros esperam é um feedback, a materialização do projeto 

e a inauguração simbólica da nossa Biblioteca 95. 

 Os livros didáticos foram doados para um sebo na cidade de Macaé, alguns não 

poderão ser reutilizados, mas o sebo faz um trabalho muito interessante com reutilização e 

reciclagem de papel. Já os livros que serão doados a Biblioteca Municipal de Macaé, ainda 

aguardam uma condução para serem entregues ao doador.  

7. Conclusão 

 O Projeto da Biblioteca 95 significou muito mais que uma ideia para galgar um 

distintivo especial. Desde a concepção do conceito, foram quase sete meses de trabalho 

árduo, contabilizando um total de quatro meses de arrecadação, com 599 livros arrecadados, 

460 livros catalogados e que serão utilizados pela Biblioteca 95, e 139 exemplares que foram 

doados à outras instituições.   

 Além das pessoas que me ajudaram a tornar possível esse projeto, os livros também 

foram meus grandes aliados; reafirmei a mim mesma o poder transformador que os livros 

possuem e o mesmo fiz aos jovens do 95º Grupo Escoteiro José Passos de Souza Júnior.  

 Pude notar o desenvolvimento gradativo da estruturação da biblioteca, foram meses 

de determinação e dedicação minha e do meu amigo escotista José Paulo. Meu intuito sempre 

foi o de aprender e servir a minha comunidade - fosse conscientizando, minimizando 

dificuldades ou colaborando de alguma forma - para que o conhecimento seja cada vez mais 

acessível, por meio desta ferramenta tão poderosa e um tanto esquecida: os livros.  
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