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LABORATÓRIO CIDADÃO 

POR UMA BIBLIOTECA VIVA COMUNITÁRIA NA OCUPAÇÃO MANOEL 

ALEIXO 

 

1ª. Reunião de prototipagem 

06 de novembro de 2021 

 

Uma reunião feita de um antes... 

Das primeiras visitas à Ocupação para conhecer o espaço e seus moradores (6 de 

outubro) à realização da primeira oficina de prototipagem (6 de novembro) foram 

exatos trinta dias. O encontro do dia 06 de novembro de 2021 não teria 

acontecido se um conjunto de ações não tivessem sido desencadeadas antes 

desta data: lançamento da chamada de projetos, escolha dos projetos, chamada 

de colaboradores, reuniões dos mediadores, mutirão de preparação do espaço 

para o acolhimento dos que, de forma voluntária, se dispuseram a realizar 

projetos e colaborar entre si, numa grande corrente de solidariedade e na luta 

pelo direito à literatura. 

Das compras do material de limpeza no supermercado, do transporte dos livros 

doados por SP Leituras/SiSEB, à limpeza e embelezamento do local, muita gente 

de carne e osso se envolveu. Por ora, não vou nomear cada uma delas porque 

este é um brevíssimo relato. As fotos escolhidas buscam dizer: há muita gente em 

torno do laboratório cidadão “Por uma Biblioteca Viva Comunitária da Ocupação 

Manoel Aleixo”, pessoas carregadas de solidariedade que revelam a humanidade 

que carregamos e nossa capacidade de agir em tempos tão difíceis. 
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Primeira reunião de prototipagem: do encontro ao exercício da produção 

coletiva 

Proponentes, colaboradores, moradores da Ocupação, voluntários, todos em 

torno do objetivo comum de fazer nascer a Biblioteca Viva Comunitária da 

Ocupação Manoel Aleixo. 

Da chegança ao final da reunião, encontros diversos. Pessoas que só se 

conheciam virtualmente puderam se tocar na delicadeza do encontro pessoal. 

Pessoas que cuidadosamente prepararam o ambiente deram boas vinda aos 

novos chegantes ao espaço. 
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Depois das apresentações de cada um, de cada projeto, definiu-se que todos os 

projetos de engatariam na “Biblioteca colorística”.  
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Encaminhamentos 

Mutirão no dia 15 de novembro, às 9 horas, no espaço da Ocupação Manoel 

Aleixo para a realização de catalogação dos livros segundo as seguintes cores: 

Cores a serem aplicadas nos livros 

Pessoas que 

providenciarão o contact 

(para cada cor, 2 metros) 

LITERATURA 

Infantil Wal (azul claro) e Nakano 

(marinho) 

Jovem/Adulto Wal 

ARTES Viviane 

GERAIS 

sociologia, filosofia, história...) 
Viviane 

COZINHA E HORTA Wal 

 

Em termos de uso do espaço da biblioteca, pensou-se inicialmente de organizá-

lo conforme segue: 
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Pensamos também que poderia haver livros de arte relacionados ao 

aproveitamento do lixo, visto que na Ocupação alguns vivem da coleta seletiva. 

Além disso, livros sobre cozinha e horta também serão benvindos.  

 

Para o mutirão: 

- data: 15 de novembro 

- hora: 9 horas (início), durante todo o dia. Comeremos juntos. Aqueles que só 

puderem de manhã ou só à tarde também serão bem-vindos.  

- contact – 2 metros azul claro (Wal), 2 metros de verde (Wal), 2 metros de amarelo 

(Viviane), 2 metros de marrom (Viviane), 4 metros de azul marinho (Nakano) 

- tesourinha- cada um deverá vir com a sua tesourinha 

 

- doação para o nossos almoço e café nos horários intermediários 

1 pacote de arroz Wal 

Legumes Nakano 

  

  

  

  

  

 

Os espaços em branco são para as novas adesões. 

Vejam se esqueci de algo. 

Nakano 

8/11/2021 

 

 


