Relatório
Ação no território: Nova Iguaçu - RJ

➢ Entre 2017 e 2019: município de Nova Iguaçu foi foco de ação
colaborativa em território pela Rede LEQT.
➢ Em 2019/2020, a coordenação da Rede e o GT Territórios decidem
fazer um balanço sobre a atuação no território com os objetivos de:
➢ conhecer melhor o processo e os efeitos das ações realizadas
no município;
➢ levantar insumos para auxiliar no direcionamento de ações do
próprio GT.
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➢ Para isso, foram realizadas entrevistas para conhecer percepções
sobre vários aspectos da ação com pessoas ativamente envolvidas
no processo :
➢ representantes da Rede LEQT;
➢ representantes de Nova Iguaçu.

➢ Este documento apresenta os principais pontos observados nas
entrevistas.

BREVE HISTÓRICO
▪

Processo de escolha do território em que a Rede LEQT atuaria - maio a julho de 2017

▪

Divulgação do território escolhido: município de Nova Iguaçu-RJ (em parceria com a Recode) – julho de 2017

▪

Rede Baixada Literária passa a integrar o GAL (Grupo de Articulação Local) - novembro de 2017

▪

Seminário comemorativo de 3 anos do PMLLLB* do município - dezembro de 2017

▪

Redirecionamento da ação da Recode, com consequente saída do território – dezembro de 2017

▪

Iracema Santos, ex-Secretária Executiva da Rede LEQT, assume interlocução com o município - dezembro de 2017

▪

Rede Baixada Literária passa a ser ponto de contato da LEQT em Nova Iguaçu - dezembro de 2017

▪

Definição de metas e de ações prioritárias do PMLLLB - 2º semestre de 2017

▪

Realização, no território, de ações ofertadas por membros da LEQT - 2018

▪

Interlocução para acompanhamento da reorganização das ações do PMLLLB no Território – 2019

▪

Avaliação da ação realizada pela Rede LEQT no território Nova Iguaçu - 2020

* Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca

PRINCIPAIS EXPECTATIVAS DA REDE LEQT COM A ATUAÇÃO EM NOVA IGUAÇU
▪

Desenvolver uma ação coletiva em um território

▪

Contribuir com o desenvolvimento das ações previstas no PMLLLB de Nova Iguaçu

PRINCIPAIS EXPECTATIVAS DO TERRITÓRIO
▪

Ofertas de ações e recursos advindos de organizações integrantes da LEQT, para auxílio
na implementação do PMLLLB no município

CONTRIBUIÇÕES DA AÇÃO PARA A REDE LEQT
▪

Aprendizagem de processos

▪

Fortalecimento da Rede em seus propósitos

▪

Maior identidade de grupo ente os integrantes da LEQT

▪

Fortalecimento de processos internos

▪

Reposicionamento do GT Territórios e da atuação da Rede nos territórios

CONTRIBUIÇÕES DA AÇÃO PARA OS MEMBROS DA REDE LEQT
▪

Abertura de novas conexões, novas parcerias

CONTRIBUIÇÕES DA AÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

▪

Articulação de atores locais que não conversavam antes

▪

Promoção do PMLLLB para o foco das discussões locais

▪

Valorização de questões sociais do território

▪

Estímulo ao desenvolvimento local

▪

Oferta de atividades realizadas pelos membros da Rede para o território

▪

Participação periódica da Secretaria Executiva da LEQT nas reuniões do Grupo de Articulação Local

APRENDIZADOS
▪

Percepção da complexidade para a realização de uma ação em um território específico

▪

Percepção de que atuação em rede demanda dedicação de tempo e investimento

▪

Percepção, por parte da LEQT, de suas reais possibilidades e limitações para atuação coletiva em um território

▪

Maior conhecimento do funcionamento de políticas públicas

▪

Desenvolvimento coletivo de ações ainda se apresenta como um desafio para o trabalho em rede

▪

Desafios de interlocução com órgãos do poder público e rotatividade dos representantes desses órgãos

▪

Busca de um melhor ponto de equilíbrio entre priorização de ações com o poder público x organizações da
sociedade civil.

APRENDIZADOS
▪

Necessidade de assegurar multiplicidade de atores tanto da LEQT como locais

▪

Necessidade de melhor definição de papeis de cada um dos atores envolvidos

▪

Necessidade de assegurar maior presença da Rede LEQT no território e com maior continuidade

▪

Necessidade de assegurar maior clareza, por parte de atores do município, a respeito da ação da Rede LEQT
no território

▪

Necessidade de melhor articulação para atuação conjunta dos membros da LEQT

▪

Necessidade de maior conhecimento sobre o contexto, os atores e as políticas públicas locais no processo de definição

do território

RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES
▪

Atuar em um território requer alguém dedicado integralmente ao processo de articulação e mobilização local

▪

Entender motivações dos membros ao entrarem e estarem na Rede e o que esperavam quando aderiram

▪

Refletir a respeito das intenções e possibilidades efetivas da Rede e de seus membros ao realizar uma ação
em um território

▪

Realizar ações a distância com organizações dos territórios como estratégia de manutenção da interlocução

▪

Elaborar linha de base, indicadores LEQT ou outro instrumento, para monitorar e avaliar as ações realizadas

▪

Contratar assessoria / consultoria especializada em Planos de Leitura para o desenvolvimento das ações do
GT Territórios

▪

Garantir atendimento de demandas pontuais de Nova Iguaçu (palestras, participação em seminários etc.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ação em Nova Iguaçu:
▪

Considerada um sucesso por todas as pessoas entrevistadas, ainda que de formas diferentes.

▪

Para representantes da LEQT: aprendizagem, como experiência para próximas iniciativas da Rede
ligadas a territórios

▪

Para representantes de Nova Iguaçu: boas ações para o município, que foram, inclusive, desdobradas
em outras ações internas, principalmente, no caso da Secretaria de Educação.

▪

Como parte das ações de 2020, a Rede LEQT realizará, por meio do GT Territórios, um
acompanhamento do município de Nova Iguaçu, encerrando assim a ação específica iniciada no

município em 2017

DESDOBRAMENTOS
▪

Representantes de Nova Iguaçu consideram importante a continuidade de ação no território

▪

A Rede LEQT, fiel a sua Carta de Princípios, é também favorável à continuidade da interlocução com o

município
▪

Redirecionamento da atuação da LEQT para uma atuação mais abrangente, estratégica, de diálogo

com Territórios que integrem a Rede
▪

A continuidade da interlocução da Rede LEQT em Nova Iguaçu em 2020 pode possibilitar pautar

candidatos à prefeitura sobre o PMLLLB e outras questões relacionadas ao livro e leitura.

https://gife.org.br/atuacao-em-rede/leitura-e-escrita/

