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A era da informação, inegavelmente, nos trouxe muitos avanços, 

sobretudo, tecnológicos. Especificamente, no âmbito da leitura, os 

hipertextos e os novos suportes textuais, cada vez mais atrativos, 

criaram, inegavelmente, um drástico afastamento entre os leitores e o 

tradicional livro impresso. 

As redes sociais e os programas de mensagens instantâneas prendem 

jovens e adultos diante das máquinas, tabletes e celulares por horas a fio, 

deixando simples e prazerosos hábitos de leitura de lado. As visitas às 

bibliotecas, na era da informação, estão cada vez mais raras e o tempo cada 

vez mais escasso ou mal aproveitado pelas pessoas, pois é sempre 

empregado em outras atividades que não a leitura. 

É preciso o poder público inovar na abordagem e no incentivo à leitura. 

Contar com uma biblioteca mesmo que moderna e com vasto acervo 

não é mais o diferencial para os potenciais leitores e para os leitores 

dos tempos modernos. É preciso levar o livro onde as pessoas estão, 

seja no trabalho, nas casas ou nas ruas, tudo isso de formas rotineira, 

objetiva, compromissada e desburocratizada. Desta necessidade, 

surgiu esse projeto. 



É preciso que as políticas públicas inovem na abordagem 

e no incentivo à leitura e acesso ao livro impresso. Contar 

com uma biblioteca mesmo que moderna e com vasto 

acervo não é mais o diferencial para atrair potenciais 

leitores, manter os leitores fidelizados  e cativar os leitores 

dos tempos modernos.  

Parafraseando Milton Nascimento: “o livro deve ir aonde o 

povo está”! É preciso levar o livro onde as pessoas estão, 

seja no trabalho, nas casas ou nas ruas, tudo isso de 

formas rotineira, compromissada, inovadora e ostensiva. 

Desta sensível necessidade e dura realidade surgiu o 

projeto Tricicloteca em Gavião Peixoto.  



O objetivo principal é 

desenvolver o hábito da 

leitura e a estratégia para 

esse propósito é oferecer 

à comunidade local um 

atendimento diferenciado 

e inovador em serviço 

bibliotecário, incentivando 

o acesso direto ao livro e 

à perenização das 

práticas sociais de leitura.  
 

O público-alvo não 

tem uma 

segmentação 

específica embora 

possa mensurado 

posteriormente. 

Isso assegura a 

universalidade e 

acessibilidade do 

projeto, pois a ideia 

é oferecer leitura às 

crianças, jovens e 

adultos, inclusive, 

com títulos 

religiosos e demais 

literaturas 

especializadas. 
 



Uma vez por semana o triciclotecário visita a comunidade, 

passando de rua em rua, bairro por bairro com uma 

tricicloteca, fazendo empréstimos e devolução de livros à 

domicilio. A cada visita semanal os livros emprestados são 

substituídos. A passagem da tricicloteca é anunciada por 

um jingle inconfundível e personalizado.  

 
 Oferece-se em seu acervo de 100 títulos desde revistas 

em quadrinhos até literaturas especializadas, cujos títulos 

também podem ser solicitados pelo nosso disk-livro e, na 

semana seguinte, a tricicloteca emprestará, recolherá 

e/ou renovará os livros entregues na semana anterior. O 

limite de empréstimo é de um livro por pessoa da família. 

Esse procedimento é cíclico, agregando novos leitores a 

cada percurso semanal pelas ruas da cidade. Caso o 

leitor não tenha cadastro é realizado na hora pelo 

triciclotecário e depois inserido ao sistema da Biblioteca. 

 



QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIT (R$) TOTAL (R$) 

1 unidade Tricicleta adaptada 1.000,00 1.000,00 

30 exemplares Livros novos  

(Best-sellers) 

R$ 50,00 1.500,00 

1 unidade Baú plástico 130 litros R$ 350,00 250,00 

12 Ajuda de Custo Triciclotecário R$ 500,00 6.000,00 

1 trilha Jingle musical R$ 800,00 800,00 

1 unidade Caixa de som portátil R$ 150,00 150,00 

1 Kit  Adesivos identificação R$ 50,00 50,00 

2 peças Camiseta e boné R$ 200,00 200,00 

3 revisão Manutenção da 

tricicleta 

R$ 500,00 350,00 

CUSTO TOTAL DO PROJETO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 10.000,00 

RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS – Custos estimados* C 



Sustentabilidade: 
O projeto estipulou o valor de R$ 1,00 por dia de atraso na devolução, 
bem como, o reembolso total de livro extraviado ou danificado, tanto 

na biblioteca, quanto na tricicloteca. Os valores podem ser 
empregados na manutenção do projeto. 

Outros Serviços: 
A tricicloteca por receber doação de livros dos moradores, recolhendo 

os exemplares ao término das visitas. Pode também, atender a 
reservas de exemplares que não estão em seu acervo, devendo o 

pedido ser feito pelo leitor por ocasião da visita. 
 

Itinerário: 
Cidades pequenas são facilmente atendidas por um único roteiro de 
visitas. Já cidades maiores devem setorizar o projeto por bairros ou 

até mesmo por um conjunto de ruas ou áreas centrais. 
 



ASPECTOS FACILITADORES 

O grande diferencial deste projeto é a comodidade de levar o livro 

até as pessoas, seja no trabalho, no comércio ou nas próprias 

residências. O fato de não ter de se deslocar até a biblioteca, que 

no nosso caso está geograficamente muito mal instalada, será a 

chave para adesão dos leitores a esta iniciativa. 

ASPECTOS DIFICULTADORES 

Neste projeto, as dificuldades são de ordem climáticas, pois a 

chuva inviabiliza as visitas. A mudança de leitores sem aviso 

prévio e sem devolução dos exemplares é risco a ser 

considerado. Os feriados podem comprometer e adiar ou 

adiantar as datas das visitas regulares. As áreas rurais são 

visitadas com o deslocamento da tricicloteca feito em veículo. 
 



Dados referentes ao 1º semestre  – Março a Julho de 2013 

NOVOS LEITORES 

• 300 novos leitores cadastrados (Total de 800) 

MOVIMENTAÇÃO INTERNA 

• 300 empréstimos 

• 35 atrasos 

• 5 extravios/danificações 

MOVIMENTAÇÃO TRICICLOTECA 

• 850 empréstimos 

• 15 atrasos (renovações) 

• 1 extravios/danificações 
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