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1. JUSTIFICATIVA 

 
ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa 

e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. 
 

 
A estruturação da 1ª Biblioteca Pública Municipal de Divinópolis de Goiás tem 

como princípio atingir o Objetivo 4 - assegurar educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; dos 17 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU) proporcionando aos munícipes de Divinópolis de Goiás Educação de qualidade, 
integração e superação das dificuldades e entraves educacionais locais buscando melhorias 
para o povo em curto e em longo prazo. Criada entre os dias 25 e 27 de setembro (2015) na 
sede da ONU em Nova York onde mais de 150 líderes mundias estiveram para adotar 
formalmente uma nova agenda de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 é formada 
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que devem ser implementados 
por todos os países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030.  
 
1.1. PREMISSAS DO OBJETIVO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  4 
 

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 
ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a 
resultados de aprendizagem relevantes e eficazes; 

4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a 
um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e 
educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário; 

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 
mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 
acessíveis, incluindo universidade; 

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos 
que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo; 

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir 
a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional 
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos 
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade; 

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção 
dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido 
o conhecimento básico de matemática; 

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não- violência, cidadania global, 

mailto:divinopolisgo@hotmail.com


Praça São João, s/n, Centro, Divinópolis de Goiás – GO – CEP: 73.865-000. 
E-mail: divinopolisgo@hotmail.com CNPJ: 01.067.206/0001-00 

Telefones: (62) 3456-1100 e (62) 3456-1200 

  
  

4  
 

e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável; 

4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas 
para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem 
ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes 
para todos; 

4.b Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas 
de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento, em particular, os 
países de menor desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo 
programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da 
comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países 
desenvolvidos e outros países em desenvolvimento; 

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores 
qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a 
formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os 
países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento. 

 
 

A estruturação da 1ª Biblioteca Pública Municipal de Divinópolis de Goiás é uma 
ação de inclusão social com o intuito de criar um amplo espaço de convivência, 
aprendizagem e troca de saberes por meio da leitura. O município de Divinópolis de Goiás 
possui localização geográfica estratégica e está na divisa com os Estados da Bahia e 
Tocantins, com menos de 60 anos emancipado, poucos escritos sobre o antigo Distrito de 
São Domingos/GO foram registrados, muito se perdeu com as trocas de governo nacional 
e municipal. Somando-se a isso o difícil acesso que as pessoas de baixa renda têm às 
livrarias e, consequentemente, aos livros a 1ª Biblioteca Pública Municipal conta com o 
apoio da população para construção do acervo literário e iconográfico do município para a 
composição do acervo com a história local e também de clássicos da literatura brasileira e 
internacional.  

 
 

2. SÍNTESE DA FUNDAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/GO 
 
A organização do primeiro espaço de leitura ou biblioteca de acesso público do 

município de Divinópolis de Goiás foi iniciativa de Joel Pinto de Barros. Inicialmente 
instalada na única sala de expedientes da Prefeitura Municipal de Galheiros/GO, foi 
fundada em aproximadamente 07 de maio, de 1971. Joel Pinto de Barros, natural de 
Taguatinga/TO que antes da divisão dos Estados de Goiás e Tocantins (1989) era 
município do Estado de Goiás, afastando-se dos conflitos causados pela ditadura militar 
busca sossêgo em Galheiros – Goiás onde começa a atuar como Técnico em Contabilidade 
sendo servidor público. Joel foi o primeiro Secretário Contador da Prefeitura Municipal de 
Galheiros. E, único Secretário funcionário contratado como Escriturário com apenas, 
carteira de trabalho assinada e, cargos em comissões como Secretário Contador do então 
Prefeito Municipal da época senhor Aureliano Juarez Gomes. Na então conjuntura da 
quarta Gestão dos Agentes Públicos Municipais de Divinópolis de Goiás/GO a metrópole 
do Divino Espírito Santo. Paróquia de São João Batista.  
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Igreja São João Batista: 
 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (Goiás)  

(Ed.). História e Fotos: Divinópolis de Goiás. 2017 
 

A referida sala de leitura da Prefeitura Municipal, situada na Av. Honorato 
Pinheiro, s/nº. Aonde funcionavam os expedientes da Prefeitura Municipal, em uma única 
Sala (divida por um balcão de cimento). Em uma Casa Simples, coberta de telhas rústicas, com 
piso de cimento também rústico era composta de apenas 2 (dois) cômodos onde 
funcionavam todos os expedientes das funções públicas do município de (Galheiros), atual 
Divinópolis de Goiás/GO. Dividindo apenas com outra Salinha onde funcionava a 
Coletoria Estadual e Municipal. Aos cuidados do então Coletor-Tesoureiro, habilidoso 
cidadão, Sr. Horácio Carneiro Lima. Que assim como Joel Barros nas horas vagas 
revelavam escritas e poesias. Joel era possuidor de alguns volumes de livros Técnicos e 
Literários e assinante de algumas revistas como: “A Realidade”, (atual Revista Veja), 
“Manchete”, “Cruzeiro” e “Pharmácia” entre outras além de outros informativos como os 
Jornais: “Cinco de Março” e “Correio Braziliense”.  

Não havendo muitos expedientes para cumprir os determinados horários na atual 
conjuntura de dantes; com poucos afazeres, nem lazer, na cômoda tranquilidade, tornaram-
se assíduos hábeis leitores e escritor. E, em virtude das vissitudes da prosperidade, 
promotores e provedor destes conhecimentos culturais na então, Comunidade 
divinopolina, por Joel, considerada hospitaleira. Na década de 1970, eram funcionários 
executivos apenas Joel Barros e Horácio Lima, além da única Servidora e zeladora, a dona 
Ildarcy Maria da Silva. Os três canalizavam resíduos atualizadores dos referidos 
informadores de notícias, além do Rádio – organizada por Joel e razão pela qual ele 
construiu a logo mais a emissora de Rádio: “Voz da Promissão – Mega FM de Divinópolis 
de Goiás, 87,9 Mhz”. Concedida sob o nº 51, pela ANATEL atendendo aos requerimentos 
e requisitos em princípio pelo Provedor Joel Barros e o idealista Argemiro Machado; 
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Fundadores da Sociedade de Rádio Comunitário Voz da Promissão Mega FM de 
Divinópolis.  

A sala de leituras por diversas vezes foi adaptada e transferida, saiu da prefeitura e 
passou para a residência particular do servidor Joel Barros, chegou às Escolas Estaduais, 
Municipais e ao Colégio Estadual Germana Gomes. Joel Barros prevendo e premeditou a 
criação de Cursos de formação e entidades de classes como Sintec e Sindicatos dos 
Trabalhadores e Produtores Rurais, Cooperativas de Produtores Agropecuários, entre 
outros, bem como a criação de Parques Agroecológicos para a proteção das nascentes dos 
Rios e Córregos como Poço da Camisa (já de reconhecimento no exterior por Equipes 
de Franceses e outros grupos de exploradores de minérios e cavernas). Joel fez 
amizades com pessoas tão idealistas quanto ele como Henrique Oliveira, Pe. Geraldo 
Chiarini Ferraciolle e, outros pesquisadores e, Empreendedores visionários da futura Canaã 
– Terra da Promissão do Divino Espírito Santo de Goiás e assim contribuíram para a 
celebração de Momentos Culturais dos movimentos das chamadas “Semanas Ruralistas”, 
instituídas pelo então nobre Prefeito Municipal, Sebastião Ferreira da Silva, Venerando de 
Freitas, eis-Prefeito Municipal de Goiânia, Dr. Aquino da Secretaria da Agricultura de 
Goiás, Dr. Jefreson da SENEC.  

Na área das classes trabalhadoras e produtoras estiveram presentes colaboradores 
do Cooperativismo e Sindicalismo; bem com os Advogados da Poliplan: Solon Amaral, 
Perseu Maieer Pereira Pinto e, outros Grandes visionários e Técnicos, que incentivaram a 
promoção das Exposições dos produtos da região, como João Mineiro Oliveira Veloso, 
Alfredo, Luizão e produtores que incentivaram aos principais Pecuaristas Agricultores que 
eram conhecidos como os senhores José de Dorico, Jovino, Jacinto, Zecão, Quiléu e Cuta 
dos Abreus, Zequinha da Salina, Gregório Batista dos Passos e sua família, Adelino 
Firmino da Cunha, Liberaltino e Joãozinho de Gregório e, comerciantes empreendedores 
nesta região como: Gustavo Balduíno Santa Cruz, Heraldo Gomes, etc. Que mesmo não 
sendo leitores inveterados, também compartilharam com o Progresso Cultural com os seus 
incentivos e falácias nesta região; donde surgiu das Semanas Ruralistas, Exposições vigentes 
e, até a aclamada Vaquejada! 

Pela exposição dos livros e volumes de Jornais e Revistas de noticiários que foram 
chamando a atenção de alguns e estes foram adquirindo o hábito de ler as notícias como: Sr 
Job Fernando de Miranda, Nestor Pereira Sobrinho, Raimundo Dias e, alguns outros 
interessados em conhecimentos do desenvolvimento e novidades. Por ali passando 
visitando a Coletoria e a UMC – Unidade de Cadastro do INCRA procuravam algumas 
vezes o Joel Barros pelas informações mais recentes da conjuntura de dantes até então. 
Assim a Sala de Leitura na Recepção da Prefeitura Municipal a tão sonhada – Biblioteca 
Pública de Divinópolis de Goiás/GO foi sendo idealizada e sonhada. O senhor Joel Barros 
em razão de um sonho de ver a biblioteca sendo finalmente instalada doou do seu acervo 
Revistas e Jornais com algumas Coleções de Livros de pesquisas escolares, com mais 120 
volumes avulsos de literatura convencional eclética para uma Sala de Leitura na Escola 
Ramiro Pinto Magalhães, convencionada desde a criação do Ginásio Marcos Evangelista 
para as antigas dependências da primeira Escola Estadual Luiz Cirineu. Que antes disto não 
existia nada mais neste sentido.  
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Escola Municipal Luis Pereira Cirineu: 
 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (Goiás) (Ed.). História e Fotos: Divinópolis de Goiás. 2017 

 

 Joel de Barros foi um incentivador no município do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização conhecido como MOBRAL na mesma década da criação da referida Sala de 
Leitura na Prefeitura, fez a doação de uma Máquina de Datilografia Olivet de uso particular 
na qual relata ter buscado sua já estabelecida Escola de Datilografia Liberal, para que fizesse 
parte do acervo das leituras e aprendizagens dos pesquisadores seus nobres e esforçados 
alunos do Ginásio Marcos Evangelistas e, alguns analfabetos funcionais. Extinto o referido 
curso Mobral, chegaram os telecursos que deveriam ter os substituídos pelo menos, até os 
complementos dos cursos com Pós-Graduações e especializações Técnicas Estratégicas 
Especializadas. Embora, com todas as dificuldades daquela época, apenas com uma Sala de 
Leitura, Joel Barros conseguiu alfabetizar 72 alunos.  

O projeto de estruturação da Biblioteca Pública de Divinópolis de Goiás/GO visa 
receber doações de obras de todos os gêneros literários como poesia, soneto, romance, 
crônicas, contos, ensaios e todos os tipos outros tipos de literatura, catalogá-los, montar 
acervo e por fim disponibiliza-los para empréstimo gratuituito com tempo determonado 
para devolução sob condição de multa para atrasos convidando a população a ler e 
participar do resgistro da história do município. Esta foi a maneira encontrada pelo prefeito 
municipal Charley Rodrigues Tolentino para levar os livros à população. Além disso, no 
espaço da Biblioteca poderão ser realizadas oficinas e palestras, encontros para mães e 
mulheres e reuniões de conscientização, assim como a leitura poderá acontecer de forma 
itinerante em algumas estantes fixas espalhadas em locais estratégicos da cidade para que 
toda a população tenha acesso a atividades culturais. O projeto funcionará com a ajuda de 
uma bibliotecária, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e colaboradores do 
programa Jovem Aprendiz. 
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3. OBJETIVO GERAL 
 
O projeto de Estruturação da Biblioteca Municipal tem por objetivos Democratizar 

o acesso a obras literárias de diversos gêneros assim como estimular por meio de oficinas e 
palestras a elaboração coletiva de um periódico iconográfico com a história ainda não 
registrada sobre o município suas festividades, crenças, lendas, registros entre outros . 

 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Convidar as pessoas que possuem acervos particulares guardados 
por anos em armários fechados a compartilharem suas leituras com 
novos leitores doando obras para a composição do acervo da 
Biblioteca Municipal; 
 Conscientizar o público sobre a importância da leitura; 
 Incentivar a criatividade e despertar habilidades; 
 Promover atividades culturais. 

 
 

4. METODOLOGIA 
 
4.1. Criar o projeto 
 
Criado o projeto e aprovado pelas instâncias municipais, fazer a divulgação da ação 

para que a população esteja ciente e participe ativa e efetivamente deste momento e se 
possível com a divulgação conseguir voluntários para iniciar as ações. 

 
4.2.  Conseguir doações de livros para organizar o acervo 

 
Para conseguir doações realizar buscas nos órgãos ministeriais, estabelecer  

parcerias com palestrantes e organizadores de eventos, que incluem a doação de um livro 
nas inscrições dos eventos. Solicitar doações de escritores de todo o Brasil e convidar a 
doarem títulos de sua autoria. Organizar saraus e cafés literários. Realizar exposição de 
fotos. 

 
4.3. Catalogar e identificar os livros recebidos em doação 

 
Fica a cargo de um servidor municipal ou destinado para esta função catalogar, 

organizar e manter o fluxo de entrada e saída dos livros para empréstimo por meio de 
formulário atualizado diáriamente.  

 
4.4. Organizar as atividades culturais 

 
Poderão ser organizados ao longo do ano encontros de mães, alunos, pais, escolas, 

moradores, sindicatos, servidores, leitores e escritores no espaço aberto da Biblioteca 
Pública Municipal. 
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4.5. Criação de caixas de coleta de livros 
 

Serão confeccionadas pela Secretaria Municipal de Educação e disponibilizadas e 
pontos estratégicos da cidade caixas padronizadas e identificadas, construídas com material 
reciclado caixas para que os moradores doem livros, assim como poderão fazer a doação 
no prédio da SME.  

 
 

5. AVALIAÇÃO 
 
Após 6 (seis) meses serão contabilizados os livros que o projeto alcançou por meio 

de doações.  
 
 
 

6. ANEXO 
 
Modelo de Ficha de empréstimo. 
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CONTROLE DE EMPRÉSTIMO  

 
 

1 – Livro 2 - Nome do Leitor 
 

 
  

Nome do Agente de Leitura Data Nasc.    /   /   

Ocupação: 

Código do Livro: 

 

 

Assinatura 
 

 

 
 

 

 

3 – Controle de empréstimos de livros 

Empréstimos Devolução 

Título Emprestado em Assinatura Devolver em Devolvido em 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 

 


