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POR UMA BIBLIOTECA VIVA COMUNITÁRIA 

NA OCUPAÇÃO MANOEL ALEIXO  

Laboratório cidadão – experiências do habitar a casa e a cidade 

(Município de Mauá - SP) 

 
 

No âmbito da “Chamada de projetos” para a instalação da biblioteca 
comunitária na Ocupação Manoel Aleixo, buscando fazer dela 
biblioteca um laboratório cidadão, lugar de experiência, de produção 
coletiva de ações voltadas para o enfrentamento dos desafios que uma 
ocupação exige, de forma a criar um espaço dentro dela, como 
protótipo de lugar de encontro entre os que ocuparam o prédio e os 
que os apoiam para a produção de um jeito mais humano e solidário 
de habitar a casa e a cidade, cinco projetos foram selecionados para a 
instalação da Biblioteca Viva Comunitária da Ocupação Manoel Aleixo. 
Projetos distintos, que podem dialogar entre si. 

Nome do(a) 
proponente 

Instituição ou 
coletivo 

Nome do projeto 

Gian Nunes de Oliveira Biblioteca 
Comunitária 
Caminhos da 
Cultura 

Horta para alimentar 
o corpo e literatura, a 
alma 

 

Priscilla Maria Amaral 
dos Santos 

Bike de Histórias 
(projeto 
autônomo) 

Experimentando Cora 
Coralina - vida e obra 

 

 

CHAMADA PARA 

COLABORADORES 
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Renata Soares de 
Oliveira 

Individual Do ocupar ao habitar: 
sinais da presença das 
mulheres 

Waleria Volk Magnani 
Rizzo, Fabiana 
Tamarozzi, Valderez 
Coimbra, Cecília Castro 

Comissão da 
Palavra 

UnirVersos - ações 
artístico-colaborativas 

Waleria Volk Magnani 
Rizzo e Claudia Kim Kim 

Uirapuru Editora e 
Comunicação 
LTDA - ME 

Biblioteca Colorística: 
metodologia de 
organização de 
acervos de biblioteca 

 

Como se trata de buscar o “bem comum”, cada projeto poderá ainda 
incorporar alterações a partir do diálogo com os demais proponentes e 
colaboradores, nos encontros que acontecerão durante a definição das 
prototipagens e da concretização das propostas. 

Você que está interessado em participar de um ou mais projetos, 
poderá fazê-lo se inscrevendo como COLABORADOR. No trabalho 
conjunto, todos poderemos fazer e aprender juntos para que o habitar 
na Ocupação Manoel Aleixo e na cidade ganhe novos sentidos, 
juntamente com os moradores da casa. 

 

Data do primeiro encontro 

É obrigatória a presença na primeira reunião. 

Local: Ocupação Manoel Aleixo (Mauá) 

Dia: 6 de novembro de 2021 

Horário: 14 horas às 17 horas 

Observação: As demais datas de encontro serão negociadas com todo 
o grupo e os moradores da Ocupação Manoel Aleixo consideradas as 
necessidades da concretização dos projetos e as disponibilidades de 
todos. 
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Inscrição 

Para fazer a inscrição, basta preencher o formulário que se encontra no 
link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftd1yjj9S9Queg64ZNQKCf
U0qeyaP_VdHYF0ZAV33o5MJstA/viewform 

 

Período: 27 de outubro de 2021 a 02 de novembro de 2021 

 

Promotores desta chamada 

Esta atividade é realizada no âmbito do programa  Laboratorios 
ciudadanos distribuidos. Innovación ciudadana en bibliotecas y otras 
instituciones culturales do Ministerio de Cultura y Deporte (España) e 
Medialab Prado (Madrid), com a colaboração de Iberbibliotecas. E, tem 
como parceiros Biblioteca Mundo dos Livros, Centro Cultural Dona 
Leonor, SP Leituras.  

Contato 

Para outros esclarecimentos, os interessados poderão enviar e-mail 
beijaflor.rede@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftd1yjj9S9Queg64ZNQKCfU0qeyaP_VdHYF0ZAV33o5MJstA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftd1yjj9S9Queg64ZNQKCfU0qeyaP_VdHYF0ZAV33o5MJstA/viewform
https://labsbibliotecarios.es/
https://labsbibliotecarios.es/
https://labsbibliotecarios.es/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/portada.html
https://www.medialab-prado.es/
https://www.iberbibliotecas.org/
mailto:beijaflor.rede@gmail.com

