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Resumo
O Bookcrossing SISBI/UFU é um projeto social realizado pelo Sistema de Bibliotecas
(SISBI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que visa contribuir para a formação,
difusão e incentivo ao hábito da leitura.
BookCrossing é uma iniciativa mundial definida como a prática de deixar um livro em
local público, para ser encontrado e lido por outro leitor, que por sua vez deverá fazer o mesmo.
O objetivo é disseminar a prática da leitura, transformando o mundo em biblioteca. São muitos
os países que já aderiram ao BookCrossing sem limites geográficos para o incentivo da leitura.
Os livros são disponibilizados em locais públicos como: cafés, transportes públicos, bancos de
praças, etc. Fazendo com que as pessoas busquem através da leitura desenvolver-se
socialmente e culturalmente.
Palavras – chave: Bookcrossing. Leitura. Sistemas de bibliotecas. Universidade Federal de
Uberlândia
Justificativa
Segundo Salomon (2004) “a leitura não é simplesmente o ato de ler. É uma questão de
hábito ou aprendizagem [...]”
A leitura liberta o ser humano, por isso é necessário ser um direito inalienável. Ele vai se
sentir liberto quando conseguir exercer esse direito, portanto, emancipando-se.
Ciente dos benefícios que a leitura oferece para a vida das pessoas e exercendo o
papel de responsabilidade social e cultural. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal
de Uberlândia apresenta o projeto de extensão de incentivo à leitura, o Bookcrossing
SISBI/UFU.
O Bookcrossing é um movimento mundial já difundido em vários países, o mesmo foi
idealizado por um programador dos Estados Unidos, Ron Hornbaker, sócio da Humankind
Systems, Inc. A idéia do bookcrossing foi lançada no site em abril de 2001. (SOBRE O
BOOKCROSSING, [2012]).
No inicio de 2010 a comunidade internacional do BookCrossing contava já com 852.371
membros e 6.221.685 livros registados. Portugal é um dos 10 países com mais pessoas
inscritas. (mais de 11.900). (A BIBLIOTECA, 2012)
Vários estados brasileiros já aderiram ao projeto, possuindo vários pontos cadastrados
no site oficial.
O projeto está sendo bem-aceito pela população, cujo objetivo principal é o incentivo ao
hábito de leitura, uma vez que os brasileiros apresentam em pesquisas um índice baixo de
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leitores perante outros países, caracterizando o Brasil como um país de não-leitores conforme
Rosing (2012, P. 93).
Este projeto visa contribuir na formação do hábito de leitura e também democratizar o
uso do livro, libertá-lo para o mundo, tornar o acesso à cultura e a leitura universal, promover a
leitura nas mais diferentes áreas do conhecimento a quem estiver ao alcance do livro. Pois este
estará à espera de seu leitor em algum lugar público qualquer, ponto de ônibus, banco da
praça, rodoviária, onde o último leitor quiser libertá-lo para um próximo leitor.
O Sistema de Bibliotecas no seu papel de gestor do conhecimento e da informação em
seus diversos suportes, principalmente o “livro impresso”, acredita com a implantação desse
projeto, está contribuindo com a responsabilidade social, cultural e intelectual, promovendo
uma verdadeira biblioteca mundial de livre acesso, sem nenhuma restrição, sem preconceito
racial, socioeconômico, cultural, religioso, ou seja, a única exigência é participar, ler e repassar
o livro para outro leitor em qualquer lugar do mundo. O leitor que capturar um livro do projeto
poderá postar comentários no site ou mesmo deixar sua mensagem no próprio livro.
Principais contribuições da proposta
Bookcrossing SISBI/UFU visa incentivar e democratizar a leitura com pontos de
distribuição dos livros inicialmente nos campi da Universidade Federal de Uberlândia e
imediatamente estendendo-se às cidades que cediam os mesmos e futuramente em um âmbito
nacional e mundial.
Objetivos
Objetivo principal:
Este projeto tem como objetivo principal disponibilizar o livro para o mundo, sem
restrições.
Objetivos secundários:



contribuir na formação do habito de leitura;



disseminar a informação;



tornar o acesso à cultura e à leitura universal;



democratizar o uso do livro;



libertar o livro para o mundo;



difundir o gosto pela leitura;



promover a leitura nas mais diferentes áreas do conhecimento.
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Operacionalização/ metodologia
O projeto é de iniciativa dos servidores do SISBI/UFU que doaram as obras a serem
inicialmente distribuídas e desenvolveram e implantaram todo projeto.
O público-alvo será a comunidade acadêmica e comunidade em geral nos Campus
UFU,

cidades

que

cediam

campus

avançados

e

posteriormente

nacionalmente

e

mundialmente.
A execução das atividades se dará através da distribuição inicial de aproximadamente
26 exemplares de livros, principalmente literários e literatura infanto-juvenil, os mesmos foram
doados pelos servidores do SISBI/UFU, ver lista no anexo A.
A distribuição a princípio contemplará apenas os Campi Santa Mônica e Umuarama,
que receberão dezoito e oito títulos respectivamente, os demais campus serão atendidos
mediante recebimento de mais obras.
Os exemplares serão divididos proporcionalmente de acordo com o fluxo de pessoas. A
distribuição parcial dos livros nos pontos bookcrossing SISBI/UFU será a cada 15 dias e/ou
mediante recebimento de doações. Cada biblioteca do SISBI terá uma equipe responsável pela
distribuição dos livros nos pontos bookcrossing SISBI/UFU selecionados e/ou novos pontos
que surgirem, os mesmos estão inicialmente, assim distribuídos:
Nº
01

Biblioteca
Sigla
Biblioteca Central Santa Mônica MON

02

Biblioteca Setorial Umuarama

UMU

03

Biblioteca Setorial Educação
Física
Biblioteca
Setorial
Escola
Básica
Biblioteca Setorial Hospital das
Clínicas
Biblioteca Setorial Ituiutaba
Biblioteca
Setorial
Monte
Carmelo
Biblioteca Setorial Patos de
Minas

FIS

04
05
06
07
08

ESEBA
HCU
PON
MTC
PAT

Pontos de distribuição
Campus Santa Mônica – Biblioteca
Central
Campus Umuarama – Biblioteca
Setorial
Campus Educação Física – Biblioteca
Setorial
Campus Escola Básica - Biblioteca
Setorial
Hospital das Clínicas de Uberlândia Biblioteca Setorial
Campus Ituiutaba - Biblioteca Setorial
Campus Monte Carmelo – Biblioteca
Setorial
Palácio dos Cristais - Biblioteca Setorial

Para dar continuidade ao projeto serão distribuídos os exemplares recebidos como
doação pelo SISBI que estejam de acordo com a Política de Doação do Projeto Bookcrossing
SISBI/UFU, disponível no Anexo B, e que apresentem o Termo de doação de obras para o
projeto Bookcrossing SISBI/UFU, devidamente assinado, ver Anexo C.
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As obras recebidas pelo SISBI/UFU como doação para o acervo das bibliotecas podem
ser destinadas ao projeto bookcrossing, desde que não sejam acervadas segundo a Resolução
nº 05/2011 do Conselho Diretor e que se adequem às políticas do projeto.
Todos os livros adquiridos ou doados para o projeto serão registrados, os mesmos
receberão o número de identificação de bookcrossing (NIB-SISBI/UFU), informados no blog
bookcrossingsisbiufu.blogspot.com.br e identificados com etiquetas personalizadas do projeto,
ver anexo D.
A seleção dos títulos que serão distribuídos será de responsabilidade da Coordenação
de Aquisição e Processamento Técnico e Divisão de Seleção e Aquisição do SISBI e se
necessário serão consultados docentes da área.
Será

criado

um

blog

para

o

projeto

com

o

endereço

bookcrossingsisbiufu.blogspot.com.br onde serão divulgadas informações sobre o projeto, será
divulgado também através do website oficial da UFU (www.ufu.br), do Sistema de Bibliotecas
(www.bibliotecas.ufu.br) e também pelas redes sociais do SISBI.
Investimentos
Os livros distribuídos incialmente foram doados pelos servidores do SISBI/UFU.
As etiquetas de identificação (NIB-SISBI) serão confeccionadas pela Gráfica da UFU,
com orçamento do SISBI/UFU.
Equipe envolvida
Servidores do SISBI: Ana Paula Rodrigues Oliveira, Fabiana de Oliveira Silva, Gizele Cristine
Couto, Maira Nani Moura França Goulart, Marcello Mundim Rodrigues, Marta Maria Ribeiro
Chagas, Paulo de Assis Cunha, Joilsa Fonseca de Oliveira, Valdenice de Fátima Faria e Wilmar
Paiva do Carmo.
Cronograma de execução
Cronograma de execução*
Etapas

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abril

Maio

Jun

Elaboração do projeto
Recebimento das
obras
Lançamento do
projeto
Distribuição de livros
nos pontos
* A execução do projeto ficou parcialmente comprometida devido a greve dos servidores
técnico-administrativos, deflagrada em 17 de março de 2014.
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ANEXO A – LISTA DE LIVROS DO BOOKCROSSING SISBI/UFU
Nº
1

Título

3

A metamorfose
Um artista da
fome
Carta a meu pai
A última grande
lição: o sentido
da vida
A última música

4

Che Guevara

5

13

Como solucionar
nossos
problemas
humanos
Contos
brasileiros 3
Diário de uma
paixão
Harry Potter e a
pedra filosofal
Harry Potter e as
relíquias da
morte
Harry Potter e o
enigma do
príncipe
Harry Potter e o
prisioneiro de
azkaban
Memórias de um
sargento de
milícias
O idiota

14

O jogador

15

O livro da

2

6
7
8
9
10
11
12

Autor
Franz Kafka

Categoria /
Assunto
Autoajuda

9788586796074

Mitch Albom

Autoajuda

9788586796074

1998 /
2. ed.

Nicholas
Sparks
Marleine
Cohen
Geshe
Kelsang
Gyatso

Literatura
Americana
Biografia

9788563219077

2010

7898386585975

2006

Autoajuda

9788585928124
ou 8585928123

2004

Vários autores

Contos
brasileiros
Literatura

9788508083022

2002

9788563219206

2010

Literatura
Infanto-Juvenil
Literatura
Infanto-Juvenil

8532511015 ou
9788532511010
9788532522610

2000

J. K. Rowling

Literatura
Infanto-juvenil

8532519474 ou
9788532519474

2005

J. K. Rowling

Literatura
Infanto-juvenil

8532512062 ou
9788532512062

2000

Manuel
Antonio de
Almeida
Fiódor
Dostoiévski
Fiódor
Dostoiévski
Dalai Lama

Literatura

9788573659016

2011

Literatura

2013

Literatura

8572326545 ou
9798572326543
9788572328685

Religião/Budism

9788500014901

2004

Nicholas
Sparks
J. K. Rowling
J. K. Rowling

ISBN

Ano /
Edição
1998 /
2. ed.

BCID

2007

2012

5

16

felicidade
Querida Favita:
cartas inéditas

17

Querido John

18

Uma vida
inventada:
memórias
trocadas e
outras histórias
Jesus o profeta
divino (volume 1)
Novo
Testamento
Amar seu filho
não basta: uma
nova visão da
disciplina infantil
Miscelânea de
opiniões e
sentenças
Mahatma
Gandhi
Mulheres de
sucesso querem
poder amar:
como viver um
amor duradouro
mesmo
trabalhando para
atingir o topo da
carreira
JK - Juscelino
Kubitschek
O maior
vendedor do
mundo, 2ª parte:
o fim da história

19
20
21

22
23
24

25
26

o Autoajuda
Cartas

ou 8500014903
8570781393 ou
9788570781390

2007

Literatura

9788563219022

2010

Literatura

9788522009343

2008 /
2. ed.

Religião

9788575132098

Religião

9780736338431

2011 /
19. ed.
2008

Nancy
Samalin e
Martha M.
Jablow
Friedrich
Nietzsche

Educação
familiar

8502011383

Filosofia

9788575569092

Marleine
Cohen
Joyce Moysés

Biografia
Autoajuda

9788573127423

2011 / 2.
ed.

Marleine
Cohen
Og. Mandino

Biografia

7898386585951

2006

Autoajuda

8501035289 ou
9788501035288

1995 /
9. Ed.

Carlos
Drummond de
Andrade
Nicholas
Sparks
Maitê Proença

Paiva Netto

1999 /
9. ed.
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ANEXO B – POLÍTICA DE DOAÇÃO DO PROJETO BOOKCROSSING SISBI/UFU
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia estabelece
critérios para inserção de obras doadas para o projeto Bookcrossing SISBI/UFU.
O doador deve primeiramente enviar uma listagem para pré-análise das obras,
para o e-mail seleção@dirbi.ufu.br, se aceitas as mesmas devem ser enviadas
diretamente para as bibliotecas do SISBI/UFU e após o recebimento todas serão
reavaliadas por bibliotecários e/ou pelo Setor de Seleção e Aquisição do SISBI/UFU, de
acordo com a política do projeto Bookcrossing SISBI/UFU. As obras aprovadas na
avaliação serão incorporadas ao projeto.
O doador deve:
a) entregar as obras diretamente nas bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da

Universidade Federal de Uberlândia;
b) identificar que a doação é para o projeto e preencher devidamente o Termo de

doação de obras para o projeto Bookcrossing SISBI/UFU, o mesmo pode ser
impresso (link) e/ou preenchido diretamente nas bibliotecas no ato da entrega;
c) doar no máximo 10 títulos por vez.

As obras devem:
d) estar em bom estado de conservação;
e) ser originais, não aceitamos cópias;
f)

abordar os seguintes temas:


literatura nacional e estrangeira;



literatura infanto-juvenil;



autoajuda.

As obras deixadas nas bibliotecas sem o referido termo serão destinadas de
acordo com os critérios do SISBI.
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ANEXO C – TERMO DE DOAÇÃO
Termo de doação de obras para o projeto Bookcrossing SISBI/UFU
Termo de doação número ______ / ______
Eu ________________________________________________________________
RG nº _________________________ CPF nº _______________________, abaixo assinado,
por este documento transfiro incondicionalmente todos os meus direitos sobre a obra (s) doada
(s) nesta data, conforme listagem abaixo. Declaro estar ciente de que a referida obra será
avaliada e tratada de acordo com a política do projeto.
__________________ / ______ / ______ / ______
Obras doadas
Item

Autor

Título

Editora

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Doador: ____________________________________________________________
Telefone: ________________________ e-mail: _____________________________
Assinatura: _______________________________
Servidor: ___________________________________________________________
Data: ______ / ______ / ______
Assinatura: _______________________________
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ANEXO D – ETIQUETAS FIXADAS NOS LIVROS
Etiqueta na capa

Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Bibliotecas

Você teve acesso a um livro circulante. Visite o
endereço: bookcrossingsisbiufu.blogspot.com.br,
informe o nº NIB-SISBI para saber a origem da obra e
participe do projeto.
BCID-SISBI: ____________ / _________

Etiqueta no interior da obra
Prezado leitor,
O Bookcrossing SISBI/UFU é um projeto social realizado pelo Sistema de
Bibliotecas (SISBI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que visa
contribuir para a formação, difusão e incentivo ao hábito da leitura.
BookCrossing é uma iniciativa mundial definida como a prática de deixar
um livro em local público, para ser encontrado e lido por outro leitor, que por
sua vez deverá fazer o mesmo.
Visite o endereço: bookcrossingsisbiufu.blogspot.com.br, informe o nº
NIB-SISBI para saber a origem da obra, participar do projeto, saber sobre
alguns pontos de distribuição, bem como colher informações sobre como
doar obras para o projeto. Após a leitura deixe-o em qualquer lugar público,
onde posso encontrado pelo próximo leitor.
Boa leitura!
BCID-SISBI __________ / ______
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