
RELEITURA 
BELO HORIZONTE - DEZEMBRO 2004 - Nº 18 



.' 



s u M A R 

1 Editorial e Sumário 

2 Leitura e diversidade textual 

llza Matias de Sousa 

7 Leitura e exclusão social 

Maria da Conceição Carvalho 

13 lntermedium 

I o 

A linguagem musical dentro da diversidade dos 

gêneros textuais: música e linguagem cotidiana 

José Eduardo Costa Silva 

19 Compilação de projetos 

Karina Teixeira Vasconcelos 

24 A expansão da BPIJBH na política de 

leitura da SMC 

Karina Teixeira Vasconcelos 

Maria do Carmo Costa e Silva 

Marlene Edite Pereira de Rezende 

27 Entrevista 

Dona Piedade. paixão de ler, alegria de viver 

Maria da Graça Rios 

33 19 Diagnóstico das Bibliotecas 

Comunitárias de Belo Horizonte 

Karina Teixeira Vasconcelos 

Maria do Carmo Costa e Silva 

Marlene Edite Pereira de Rezende 

40 Parabólica 

Advogado do diabo 

Denise Werneck 

47 Projeto Caparaó 

Projeto de educação ambiental em Caparaó: 

proposta de construção de uma comunidade 

de aprendizagem 

Marlene Edite Pereira de Rezende 

51 A biblioteca publica de Caparaó 

Valter Martins 

53 A bib1 oteca publica de Alto Caparaó :r 
Juliana Moreira Almeida ~ 
Mara Gonzalez de Sousa 

Marilene Almeida Rodino 

Silésia Dias dos Santos 

Wellington Vita da Silva 

56 Espaço Aberto 

B1b 1oteca D1g1tal Josué Inácio Peixoto l~ 
Andréia Vicente Toledo Abreu ~ :2:; 

61 Artista da Capa ~ a 
V lmar, o despontar de um artista _ 

Maria da Graça Rios 

62 Fique de Olho 

63 Cartas e Normas de Publicação 

64 Expediente e U1tima Página 



2004 

ilza matias de sousa 

leitura e 

diversidade 
textual 

Todo indivíduo quer fazer parte de um grupo. As "tribos" 
urbanas criam verdadeiras cenografias de gestos, comuni
cação sem palavras, dança das mãos e do corpo. Rituais tribais 
de celebração de linguagens invadem, hoje, o cotidiano das 
ruas, dos shoppings, das passarelas da moda, dos lugares 
públicos, das escolas, universidades, das praias, dos bares. 
Mundos e submundos. 

Comunicação e expressão são atos humanos performativos 
que colocam à flor da pele as tensões das democracias(?!) 
modernas ocidentais capitalistas entre excluir, incluir, consumir. 
Providos de privilég ios. Desprovidos de tudo, despossuídos, 
sobreviventes do naufrágio das utopias sociais de liberdade e 
igualdade, todos dependemos das le is contingentes da 
linguagem. Quando apontamos: "- ali está um homem'', 
dissemos também:"- ali está uma linguagem". Ali igualmente 
está o começo das crispações identitárias, ali está um outro 
que pensa e age diverso de nós. O que há é alteridade infinita 
humana: gentes de todas as partes e lugares, que comem 
com hábitos particulares, falam múltiplas línguas, diferentes 
experiências e ritos culturais, sexuais, criativos, singulares ou 
de massa. Blá-blá-blás. Propagandas. Discursos "sérios", 
científicos, políticos, artísticos, poéticos ... Para toda essa 
multiplicidade o suporte é o texto. 

Um texto pode tomar tantas formas de comunicação quanto 
as geradas por essas multiplicidades comuns em que nós, 
humanos, nos constituímos. Mas o que é texto? Interrogação 
que nos advém diante da diversidade textual acentuada pela 
contemporaneidade global e interferência das mídias, pelas 
formas de comunicação eletrônicas, pela super "demografia" 
de signos, símbolos, sinais, os quais emergem no seio das 
sociedades, numa origem que se ignora e se perde. 

Encontramo-nos, assim , na porta de entrada de uma 
discussão sobre leitura e diversidade textual. E para introduzi
la na propalada e problemática lógica de inclusão social só 
podemos ter em vista uma compreensão lato sensu da noção 
de texto. Neste aspecto, o próprio corpo é tomado como texto 
de cultura: 

enxergar o corpo como texto, e todo texto é uma mídia, que 
se complexifica, se altera e se transforma com a história, 
porque é fruto de um diálogo com os outros textos, com os 
outros tempos, com o passado e sua memória, mas também 
c~m o futuro e seus projetos, sonhos e utopias (BAITELLO 
JUNIOR, 1986). 

Vê-se, então, que "texto" não se restringe à palavra escrita, 
ou oral. Não depende de iniciação a uma escritura alfabética, 
a uma cultura logocêntrica e fonocêntrica. A noção de leitura 
e leitor do mesmo modo amplia-se e abriga a alteridade do 
animal humano, como diria Badiou na sua reflexão filosófica 
sobre diferenças culturais e singularidades (BADIOU, 1995, 
p.25). 

Entender como texto produções nas mais diversas 
linguagens parece-nos assegurar a ultrapassagem de 
barreiras, preconceitos e mitos. Consideramos com Coscarelli 
(COSCARELLI , 2002) que: 
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Seriam tratadas como textos as produções feitas com 
as linguagens das artes plásticas, da música, da 
arquitetura, do cinema, do teatro, entre outras. 

Isso repercute nos conceitos de autor e leitor, os 
quais se const ituirão no texto , dimensionados na 
construção de sentido , em seus âmbitos histórico
sociais , lingüísticos e não lingüísticos, cognitivos e 
cul turais. Nas práticas da inclusão , todos podem 
protagonizar no evento comunicativo que é o texto. 
Daí, podermos afi rmar - numa licença poética - que o 
homem é um animal que lê. Vale a pena neste momento 
remeter a uma bela história de leitura, na qual a leitora, 
poetisa ucraniana cega e surda fala através de suas 
ima(r)gens invisíveis e de seu silêncio. Diz Olga 
Sharokhodova (1974, p.13) 

Quando leio a respeito, do brilho da Via Láctea, 
primeiro penso em leite e sinto-lhe o gosto na boca. 
Como sei que o leite é branco, presumo que a 
musselina da Via Láctea seja branca ou quase 
branca. Por aí se vê que sou obrigada a empregar 
constantemente a linguagem das pessoas que vêem 
e ouvem, já que não existe outra linguagem para 
cegos e surdos. 

Pensemos na leitura se construindo em abismos nos 
desertos. Mais precisamente no deserto do Saara dos 
berberes, um viajante ocidenta l místico , na mais 
absoluta sol idão daquela paisagem de areia e pedra, 
vento , desabrigo, relento, lançado em risco infinito. O 
texto vai surgindo como uma miragem (LUCCHESI, 
2000, p 29): 

Foi numa terra estranha, ao cabo da noite, que o 
pranto do desterro sofreu o impacto do vento , e o 
esplendor oculto dos primeiros raios tardou o 
espasmo da esfera. Tua gravidade permanecia, 
imutável , no silêncio. E teus lábios mal suportavam 
o dorso das palavras, no abismo do pranto. Minhas 
fibras gelavam. . .Permaneceste colada, pois o silêncio 
esmagava teu orgulho, página atônita do tempo, e 
recobria a mútua presença de um olhar, como se 
fora o di lúvio das palavras , que implorava , 
amorosamente, as pálpebras da noite. [ ... ]. Leila .. 
dá-me a vertigem da verdade ... e o mundo como 
página que se perde na idumentária de tuas 
metáforas, primaveras do medo, harpas da beleza, 
enquanto voltas aos sonhos que se perdem na 
escuridão de teus segredos .. 

O deserto é um text,o que deixa o leitor entregue à 
sua errância mística. E um evento comunicativo que 
nos conduz ao êxtase, à vertigem, as vórtices de sua 
paisagem de solidão. O errante míst ico 
irresistivelmente arrasta-nos para o seu poetar 
(LUCCHESI, ib., p.138) 

navego pelo deserto 
com meu barco ébrio, 
entre mares de silêncio 
e recifes de estrelas: 
ah' Perdidas geografias 

Isto consiste em diversidade textual: há um autor
leitor-texto diversos; há um olhar diverso; há um sentido 
diverso e uma le itura diversa que se estende 
efemeramente no corpo do deserto. 

Contrariamente , imaginemos cenários de grandes 
cidades, onde a cada minuto chegam imigrantes de 
cidades vizinhas, ou mesmo de outros países . O sinal 
fecha e uma multidão atravessa as largas avenidas. A 
rede de signos e conexões em que tal multidão tem 
de se mover transforma-a em leitora permanentemente 
refeita. Le itura por fragmentos, sem nada de 
intelectualismos . A multidão é abandonada à sua 
categoria de leitora, tendo que "traduzir" as dificul
dades, distinguir as sutilezas e decifrar os caracteres 
de letrei ros, sinais publ icitários eletrônicos, outdoors, 
uma profusão de "dialetos" urbanos, nem todos muito 
fáceis de digerir. 

Examinemos agora uma sala de aula. Uma aluna 
asiática dirige-se à sua professora sensível, mostra
se uma propiciadora, uma instigadora de sentido, 
estabelece confluência e inte ração tornando o 
processo de aprendizagem uma abertura para a 
poiésis. Observemos a fala da aluna (HOOKS, 1997): 

Você nos ensina a falar e a escutar os sons do vento. 
Como um guia, abre-nos a vida através da floresta , 
onde tudo tem um som, tudo fala ... não somente o 
homem branco. 

Histór ias de vida são histórias de leitu ra que 
transcendem um gênero escolar, acadêmico, regido 
por leis. Esquivam-se a uma "g ramática" de leitores e 
leituras. A que narraremos a seguir testemunha que o 
leitor efetua um gesto importante de (re)criação: Josely 
Carvalho, artista brasilei ra que reside nos Estados 
Unidos, transpõe para as artes plásticas as leituras 
de sua próp ria infânc ia, de suas brincade iras de 
Ciranda. Plasma na matéria plástica o rodopiar das 
cirandas alegres que fazem-na reconstituir a memória 
da cri ança que fo i em fonte de imagens. Vejamos o 
depoimento da artista (1994, p 157-159) : 

No Brasil, acompanhei e aprendi através do olhar e 
da experiência de três ativistas educadores de rua: 
Anna Vasconcellos, fundadora da Casa de Passagem 
em Recife; Rota Maria Stella Graciani, diretora do 
Núcleo Comunitário da PUC e Carlos Bezerra, diretor 
do Projeto Escola, IBSS, no Rio de Janeiro. [. .. ] 
Passaram a conviver comigo e a elaborar de maneira 
conjunta esta nova série de meu Diário de Imagens 
[. .. ].Naquele início tudo parecia explicativo demais 
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e a poesia só podia ser encontrada no mistério de 
um sorriso carente [. . .]. Naquele momento, ser 
solidária não me bastava, tive que cirandar para 
compreender. 
Brincar de cirandar foi olhar no espelho[. .. ]. Combino 
a serigrafia com tintas, pintura, poesia, vídeo .. . 
Experimento com objetos, pintura, desenho, livro, 
instalação, vídeo, projeção, performance[. . .]. Talvez 
o uso de várias técnicas seja a minha maneira de 
dar voz às diferentes vozes que nós representamos. 
Trabalho com partes usando-as como metáforas dos 
fragmentos que compõem nossas vidas[. . .]. 
Minha arte está firmemente ligada à minha pessoa, 
à minha cultura, à minha vivência [. . .]. [..] tenho 
incorporados em meu trabalho, os conflitos da cultura 
híbrida, raízes e memória. 

Poética do diverso. Textualidade do diverso. Leitura 
de si e de crianças de rua. Leitura como um convite: 
"- vamos todos cirandar", numa trajetória de exis
tências, cujas imagens da infância são imagens de 
carência. Imagens flutuantes impressões esquecidas, 
lembranças e sentimentos que surgem de uma 
memória involuntária, inconsciente, numa trama similar 
a dos romances de Marcel Proust. 

Regiões de leitura constroem-se desde as pinturas 
rupestres, os oráculos antigos, a célebre Esfinge, as 
pirâmides egípcias , as inscrições astecas, incas, 
maias ... Cartografá-las envolveria recolher desenhos, 
traços , letras, o grama grego, as ideografias orientais, 
as escritas árabes desenhadas no sentido inverso do 
fluxo do tempo , as pinturas rituais dos corpos 
indígenas, os corpos de homens e mulheres, nos dias 
atuais, cobertos por tatuagens, como se suas peles, 
tecidos, textos ofertassem para o público seus desejos, 
suas fantasias em linguagens cifradas. Obsessões, 
escatologias, coisas últimas para o homem. A leitura 
como fetiche. A literatura libera suas fantasias e faz 

seus leitores sentirem-se personagens. Nossa 
instrução cria a tradição de leitura e também a sua 
modernidade. Forja as elites ocidentais tão defensoras 
da memória. Uma cartografia da multiplicidade sem 
cessar representada. 

As massas tagarelas incluem-se nessa multipli
cidade. Fim das escritas de reis. Começo das 
papeladas dos pobres com a história das revoluções 
democráticas que foram "açulados a escrever e se 
contar, a falar dos outros ... " (RANCIERE, 1994, p.29). 

Mas, devemos reconhecer que tais multiplicidades 
não são eternas. Esvaziam-se e historicamente tendem 
a se reger por lógicas de exclusão. 

A diversidade inscreve-se na produção textual e 
remete ao plural de seus objetos. Reflete uma 
existência de hierarquia entre os sistemas de 
comunicação e expressão, palavra e imagem, ler e 
ver. Nas trocas comunicativas do cotidiano, dispo
nibilizam-nos para a inclusão. Na realidade, hoje este 
é o sentimento que sustenta as políticas crítico
pedagógicas. E inclusive os mercados de saberes e 
os mercados de gozo estético, que reproduzem em 
série para "baratear" o acesso à reimpressão de obras 
artísticas e literárias, musicais e visuais, revelando que 
"a leitura estará mediada por novas condições 
técnicas, sociais e econômicas que atendem pelo 
nome de mercado" (PERROTI, 1999, p.234). 

A juventude social e culturalmente excluída cria 
alternativas atuantes através do imaginário da 
linguagem, procurando ver-se representada nos 
cenários urbanos do país. O cenário musical tem sido, 
por excelência o lugar agenciador das margens, as 
quais diversificam mais e mais a produção de textos e 
conduzem a uma reorientação do que é leitura e a 
"nova escrita, os grafitis e as matérias marginais para 
a composição musical. Exemplo marcante disso 
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representa o Movimento Manguebeat, em Rec ife" 
(SANTIAGO, 2001, p.81 ): 

A força que a influência de Chico Science adquiriu 
torna-se extraordinária quando se constata que ele 
e o Manguebeat surgiram da chamada indústria 
cultural. 

Ainda (SANTIAGO, lb, p.84): 

O movimento Manguebeat e o cantor seriam os 
articuladores de uma cidadania que metaforicamente 
nasce da lama. A temática é a questão da exclusão 
social, da denúncia, da violência, da fome. A partir 
daí é que é possível afirmar que a tal música, e em 
especial a de Chico, é a trilha sonora do momento 
de indefinição, insegurança e violência dos anos 90. 

Pensamos que numa cartografia de leitura da 
natureza que tentamos traçar impõe uma figuração de 
cartógrafo que, aqui, identificamos com a imagem da 
história aos olhos do Angelus Novus, de Paul Klee, 
interpretado por Walter Benjamin (BENJAMIN, 1994). 
Como uma criança perplexa, seus olhos escancarados 
fixam as ruínas que são o passado empi lhado a seus 
pés. Mas "uma tempestade sopra do paraíso" e ele é 
impelido "irresistivelmente para o futu ro. A cartografia 
que surge dessa cena exige uma leitu ra singular, 
"original" - é a tempestade que a leva a se inscrever. 
A desenhar rotas com tumultos de sentimentos, 
perturbações atmosféricas. Rotas, caminhos, passa
gens tempestuosas (KIRST, 2003, p.91-102). 

Na década de 80, Belch ior já fo rmul a uma 
"acidentada" geografia cartografando os materiais de 
autoria e posturas de ler (BARBOSA, 2003) 

Uma resposta à carta de fã 

Baby, respondo enfim 

àquela carta de fã 

que você mandou pra mim! 

Sabe? Quase que eu ia fazendo a canção tropical que você pediu 

Mas quem sou e u, me ntalidade mediana, para imitar Jorge Bem? 

Eu é que sou um cara difícil de domesticar. 

Gato violent o e cruel? Ora, ora! 

Você já ouviu falar em política? Ohl Não! 

Poema! O que é um poema? Isto não é do meu tempo, 

tempo de sex-drug and rock'n'roll, computador! 

Mas não se engane! Sou do proletariado, 

um roqueiro fingido, estreando a vida fácil, meu amor! 

Obr i gado pelo Brando de subúrbio, pelo garoto de aluguel! 

(Não sou nenhum Alain Delon!) 

Pra ter minar: meu l i vro de cabeceira para ler com todo o corpo -

é aquele de que fala a elegia de Donne. 

(BELCHIOR, 1987 ) 



Deparamo-nos com uma leitura provocadora e uma 
autoria de pensamento ramificadas, plurais, coletivas. 
Corpo cartográfico , político-poético, desencadeado 
por 'tempestades ' de indagações , superfície da 
canção brasileira, enquanto escritura, leitura, movida 
por ventos fortes , varrendo os lugares-comuns. 

Leitura e diversidade textual. Para treinar o olhar no 
aprendizado de acatar essa diversidade, buscar 
interpretações que contracenem com a rigidez dos 
nossos sistemas hegemôn icos de referências , 
retirando do esquecimento, descobrindo onde se 
escondem todos os textos de nossa história e de nossa 
cultura. 

A leitura pode ser compreendida como a instau
ração de um tempo-espaço, o qual , enquanto se dá, 
coloca em pauta uma busca e uma crise de identidade 
e alteridade. Dessa maneira concebida, torna-se 
passagem para mudanças. Seu poder libertador causa 
espanto. Amedronta o estabelecido, abala o status quo 
das Instituições. Talvez, por isso, tenha servido como 
instrumento pedagógico controlador, pensada não 
como ato de intervenção no mundo e suas represen
tações, mas como hábito, repetição normatizadora a 
serviço da sedimentação do conhecimento. 
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leitura e 
exclusão 

social 

Fundamental, ao pretender ensinar a leitura , é 
convocar o homem para tomar da sua palavra. 

Bartolomeu Campos Queirós 

A exclusão social é um fenômeno de múltiplas 
dimensões e pode estar associada à falta de acesso 
a bens e serviços assim como à segurança, à justiça 
e à cidadania. Não está, pois, ligada apenas à pobreza, 
mas também a situações de discriminação e privação 
de direitos humanos. 

Problema plurifacetado que afeta países ricos e 
pobres, pode ser pensado, também, da perspectiva 
da teoria da leitura, uma vez que a incapacidade de 
incorporar a prática da leitura na vida cotid iana é um 
elo determinante na "cadeia de exclusão" social. 

A primeira providência (e dificuldade), aqui , será 
definir os limites desta reflexão sobre tema tão 
complexo i Que seja, repensar a questão da formação 
de leitores e sua conexão com a exclusão social , 
mesmo que se corra o risco de produzi rmos um texto 
mais impressionista do que informativo. 

Exclusão primária e exclusão 
secundária 

Pode ser esclarecedor, antes de mais nada , 
distinguir dois tipos de exclusão social (MÜ LLER , 
1999): situação em que as pessoas já nascem num 
quadro de pobreza e estão excluídas , a priori , da 
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participação social e dos direitos humanos; e a 
secundária, quando o empobrecimento ou ouütras 
contingências (imigração, guerras) privam de certos 
direitos o indivíduo ou grupo anteriormente integrados 
na sociedade. 

Enquanto a segunda vem ocorrendo em nações do 
hemisfério norte, no Brasil, coexistem os dois tipos, 
embora seja um país estigmatizado, desde as origens, 
pela exclusão primária. Hoje nos causa espanto o alto 
número de brasileiros iletrados vivendo à margem de 
uma sociedade grafocêntrica, isto é, onde a palavra 
escrita é uma das ferramentas mais importantes de 
comunicação. Mas, como lembra Alfredo Bosi (1977), 

desde a implantação da cultura letrada portuguesa 
no Brasil ficaram abaixo do limiar da escrita quase 
todos os conteúdos da vida indígena, da vida 
escrava, da vida sertaneja, da vida artesanal, da vida 
proletária, da vida marginal; abaixo do limiar da 
escrita ficaram as mãos que não puderam contar, 
no código erudito, a sua própria vida". Banidas foram, 
essas categorias. não só do direito de ler a história 
oficial, como de se inscrever, no sentido pleno da 
palavra, nessa mesma história. 

Neste começo de milênio a exclusão social em 
expansão ganha outras nuances. Segundo o Prof. 
Henrique Rattner 1

, da Universidade de São Paulo, "o 
problema central da humanidade, nesta era de 
incertezas, é a busca, às vezes desesperada, da 
identidade, do sentimento de pertencer e de 
compartilhar com o grupo, sem o qual os indivíduos 
não conseguem encontrar o 'sentido da vida'." Pode
se acrescentar que o enfraquecimento da auto-estima 
de quem não consegue acompanhar a velocidade da 
chamada "sociedade da informação" os leva à 
paralisia enquanto seres políticos Sem capacidade 
para ler e entender os textos que informam a vida 
cotidiana, o cidadão se vê cada vez mais alijado do 
exercício de cidadania. 

Ora, o ato de ler e escrever, não sendo um ato 
natural, mas cultural e historicamente demarcado, 
pressupõe o suporte de uma complexa trama de 
relações sociais, culturais e políticas para se 
concretizar. A formação do leitor que entende o que 
lê, é fato sabido, não se garante apenas através da 
alfabetização, a cargo da Escola, mas está relacionada 
a um contato significativo com a informação oral e 
escrita, variada, desde muito cedo, fruto de uma ação 
consciente por parte do Estado, da família, da escola, 
das bibliotecas e centros culturais, entre outros. Ou, 
inferindo-se das pesquisas de Carmem Craidy2 , 

pesquisadora da UFRGS na linha de leitura e exclusão 
social , não existe uma relação de causa e efeito entre 
alfabetização e leitura. A competência para ler e 
escrever não garante a realização concreta delas se 
não existe a necessidade objetiva para tal. 

Paradoxalmente, o enfraquecimento do Estado e a 
consequente diminuição do espaço para a operação 

de políticas públicas nas áreas de educação e cultura, 
marcas da globalização, só têm ampliado a distância 
entre o sujeito excluído e a oportunidade de vir a 
participar dos processos de escolarização, entre outros 
benefícios sociais. 

Ainda que a Constituição Brasileira assegure à 
população o direito à educação básica, há flagrante 
desencontro entre o que está configurado na Carta e 
a ação concreta do poder público no sentido de efetivá
lo. A realidade que se mostra é um jogo político de 
inclusão e exclusão em que a seleção das categorias 
sociais "incluídas" e "excluídas" se faz segundo 
decisão dos detentores do poder, de acordo com o 
modelo de desenvolvimento que exige, cada vez mais, 
um número cada vez menor de pessoas muito 
qualificadas. Aos desfavorecidos cabe se conformar 
com uma (sub)inclusão estrategicamente elaborada 
na forma de programas assistenciais, inclusive no 
campo da leitura. 

Programas de promoção 
do livro e da leitura 

A um olhar mais atento, muitos dos programas de 
leitura coordenados pelos gestores da educação 
pública deixam visíveis os dispositivos de inexequi
bilidade que já trazem em seu enunciado. Seja no 
plano macro, de competência do Estado, seja no plano 
menor de responsabilidade de instituições culturais 
isoladamente, os embaraços e as contradições já 
estão presentes na própria definição das políticas e 
programas de leitura, uma vez que o investimento que 
se faz não recai, ou não recai prioritariamente, na 
formação e/ou aperfeiçoamento de quadros especia
lizados de profissionais, professores e bibliotecários. 
Ora, sabemos que a distribuição de livros, ainda que 
de qualidade, mesmo conjugada com a criação de 
espaços de leitura não é suficiente para transformar 
uma população de iletrados numa sociedade leitora. 

Vejo com preocupação o trabalho de muitas escolas 
e bibliotecas, na ação de seus agentes, que ainda 
trabalham reproduzindo um discurso padronizado 
sobre a importância do ato de ler, discurso vazio 
porque distanciado - não apenas do desejo das 
pessoas que se pretende atrair para a prática da leitura 
- como da experiência deles próprios, professores e 
bibliotecários, muitas vezes, também eles, não leitores. 
Dito de outra maneira , esses mediadores têm 
dificuldades em estabelecer vínculos entre a escrita e 
a leitura , propostas pelo sistema escolar, e os 
indivíduos que chegam com histórias de vida 
diferentes. O ensino sistematizado da leitura descarta, 
por indesejáveis , os usos e práticas anteriores de 
crianças e adultos, e propõe, de forma artificial e 
mecânica, um "saber escolar" do qual nem todos 
conseguem participar. O resultado, como se sabe 

•••••••••••••••••• • • •• • • • • •••• • • •• • • • • • • • 



pelos números nacionais de evasão escolar e apatia 
pela leitura é que, embora tenham crescido as taxas 
de alfabetização e escolarização, o alfabetizado não 
é, necessariamente, sujeito da escrita e da leitura que 
pratica. 

Há, de fato, uma cnse da 
leitura? 

Como fenômeno de âmbito internacional, já 
percebido em sociedades plenamente escolarizadas 
como a França, a Inglaterra e os EUA, o desinteresse 
pela leitura é antes efeito que causa da exclusão social, 
"associado ao sentimento de não participação, de 
perda da capacidade de intervenção social, que se 
manifesta também pela leitura", segundo Craidy. 

No Brasil , esse tipo de manifestação também já é 
notado, e a queda na leitura de jornais e revistas 
semanais , dramaticamente sentida pelas empresas 
jornalísticas, é um sintoma evidente. "Ler para quê, se 
não posso mudar nada" pode ser o perigoso raciocínio 
de muitos cidadãos-leitores. 

Mas o quadro nacional é ainda mais complexo. As 
categorias de leitores e não-leitores são muitas: 
analfabetos reais ou absolutos , analfabetos funcionais, 
leitores (até universitários!) que não entendem o que 
lêem, letrados que passam anos sem ler um livro ou 
um jornal . 

Na linha do que estamos tentando pensar aqui, é 
importante olhar com atenção o mapa da exclusão 
social no Brasil! Entre os muitos excluídos há uma 
legião de brasileiros à margem da dignidade e do bem
estar material , onde a (in)competência de leitura é, 
repetindo , um elo na "cadeia de exclusão". Senão, 
vejamos: apenas 25% da população3: letrada ou 
alfabetizada plenamente, ou seja, com capacidade 
para entender tudo aquilo que lê, extrair as informações 
relevantes de um te xto , fazer comparações e 
associações. Os restantes 75% se classificam em 
analfabetos completos (8%) , e uma gama variada de 
analfabetos funcionais (67%), que inclui desde os que 
apenas conseguem entender poucas palavras como 
o letreiro de um ônibus, ou informações em enunciados 
simples como no título de um anúncio. Os que têm 
competência para escrever textos curtos como um 
bilhete e ler pequenos trechos em jornais ou revistas. 

O mais grave é que, se for aplicado com rigor o 
conceito da UNESCO para analfabeto funcional -
pessoas que não têm domínio suficiente da leitura e 
da escrita para atender às suas necessidades 
profissionais e sociais - é justo incluir nessa categoria 
os estudantes, como se viu recentemente em pesquisa 
internacional , que lêem um livro, ou um capítulo, mas 
não entendem o que lêem ... 

Uma grave consequência do analfabetismo 
funcional tem a ver com a empregabilidade. O termo, 

largamente utilizado no contexto da sociedade 
globalizada, subentende a necessidade do indivíduo 
de se aperfeiçoar continuamente, ajustando-se às 
exigências do mercado. Embora não seja um problema 
exclusivo dos países periféricos (aí os desníveis na 
educação pessoal e na formação profissionalizante, 
no acesso à cultura e à informação sendo mais 
acentuados), provocam também, na pessoa que mal 
consegue acompanhar as mudanças tecnológicas, o 
sentimento de diminuição do valor próprio e até de 
ressentimento em relação aos outros que competem 
no mercado de trabalho com mais oportunidades. 

Sabendo-se que, cada vez mais, o mercado de 
trabalho exige candidatos com curso universitário, 
conhecimento de idiomas estrangeiros, capacidade 
de utilizar sistemas digitais , em que degrau de 
exclusão estarão aqueles que não sabem ler e 
entender um contrato de trabalho, ou um manual de 
instruções, ou acompanhar cursos de treinamento que 
exijam leitura e uso de computadores? 

Quem é o sujeito da leitura? 

Magda Soares ( 1998) considera que: 

à medida que o analfabetismo vai sendo superado, 
que um número cada vez maior de pessoas aprende 
a ler e escrever(. . .) um novo fenômeno se evidencia: 
não basta apenas aprender a ler e a escrever. As 
pessoas se alfabetizam (. . .) mas não necessa
riamente incorporam a prática da leitura , para 
envolver-se com práticas sociais de escrita (. . .). 

Configura-se, pois, na teoria da leitura e da 
formação de leitores, a necessidade de se utilizar 
conceitos que traduzam mais nitidamente as nuances 
do tipo de exclusão que se está tentando abordar. Será 
que os indivíduos que sofrem de "exclusão da leitura" 
podem ser tratados em bloco, com a mesma 
terapêutica? Ou, ao contrario, como portadores de 
sentimentos próprios , diferenciados , demandam 
considerações e projetos mais individualizados? 

Nesse sentido penso que os programas de 
formação de leitores devem (alguns já o fazem) 
problematizar a noção de falta, de carência de leitura, 
que estaria na base do problema do não-leitor 
(sub)integrado na sociedade globalizada ou socie
dade da informação. Não se trata de subestimar a 
importância do contexto político, econômico e social 
onde, c0mo já se mencionou , articula-se o grande jogo 
de inclusão/exclusão social. Ressalta-se , apenas, a 
necessidade de se incluir, nos processos de formação 
de leitores, um olhar mais demorado sobre o sujeito 
carente e/ou desejante de leitura. 

Há, já se sabe, diferentes tipos de "falta" de leitura: 
pode ser a inaptidão para a leitura representando tão 
somente um evento que ainda não aconteceu mas que 
virá a seu tempo, no caso de crianças pequenas, (bem) 
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inseridas socialmente, que apenas iniciam sua 
caminhada em direção à escolarização; ou aquela 
"falta de leitura" que vem carregada do sentimento 
de desvalorização pessoal , da sensação de exclusão 
social, como acontece com o adulto analfabeto ou 
semi-analfabeto, excluído dos processos de 
letramento e leiturização; ou ainda, o adolescente 
que leu livros infantis mas não está conseguindo fazer 
a travessia para a literatura adulta! 

Cada tipo de falta, de carência de leitura, precisa 
de projetos diferentes, com metodogias diferentes, 
com profissionais (ou equipes) diferentes! O fracasso 
de muitos projetos bem intencionados, já foi dito, 
pode estar na aplicação de "técn icas de promoção 
de leitura" padronizadas e mal assimiladas pelos 
profissionais que as concebem e aplicam. 

Na mesma linha da proposta que Magnani chama 
de Pedagogia do desafio do desejo4 os educadores 
são chamados a intervir para a formação do gosto 
literário da criança, do jovem ou do adulto, através 
de um processo de vivência e reflexão com a leitura, 
tomada esta como apoio, como instrumento, e não 
como fim último. Dito de outra maneira: nos programas 
tradicionais é comum tomar-se a falta de leitura como 
um problema em si, desvinculado da condição global 
do ind ivíduo - criança, jovem ou adulto - e, a partir 
daí, buscar tratamentos padronizados e autoritários, 
para a superação da condição de não-leitura. Quem 
nunca sofreu a imposição de um mesmo livro para 
toda a classe? E as avaliações de leitura, seja a 
antiga f icha de leitura ou outros métodos 
aparentemente mais modernos como o desenho da 
personagem principal , ou a representação teatral de 
uma cena, ou a produção de um novo texto após a 
leitura? Tais artifícios trazem, todos eles, resquícios 
de autoritarismo e de desconsideração 
às potencialidades tanto da pessoa 
que lê quanto do texto lido. É o 
uso do poder institucional 
induzindo a leituras submissas! 

Do hábito ao gosto 

A reflexão sobre o texto lido e a 
recriação em linguagem pessoal é desejável 
e, pode-se dizer mesmo, inseparável da leitura crítica, 
transformadora! Mas deve nascer de um impulso 
interior de quem lê , em direção a alguma coisa que 
transcende o próprio ato de ler, mesmo que o leitor 
não tenha plena percepção do significado disso no 
momento da leitura. 

Daí a dificuldade de se trabalhar a leitura na 
escola quando se prioriza os princípios de 
disciplina e obrigatoriedade. Até porque uma 
idéia fica cada vez mais clara no campo teórico 
da leitura: a formação do leitor está muito além 
daquilo que, por muito tempo, professores e 

bibliotecários chamaram de "aquisição do hábito de 
leitura". 

Como disse Mariza Lajolo, a conhecida 
especialista em leitura durante palestra na Fundação 
ltaú Cultural: hábito que a criança deve adquirir é o 
de amarrar sapato, escovar os dentes, organizar a 
gaveta. Acreditar que a criança deva ter o hábito de 
leitura, pensa Lajolo, é parecido com a idéia de qu~ 
o marido deva ter o hábito de beijar a esposa! E 
muito importante saber ler, como é muito bom beijar! 
Mas o gesto de abrir um livro ou de aproximar-se de 
uma pessoa para beijá-la implica em desejo, em 
escolha, em liberdade! Ler, como beijar, é um ato 
amoroso. 

Onde está a saída? 

A literatura e o cinema têm explorado um filão de 
sucesso que são as histórias de professores de 
escolas conservadoras ou em bairros pobres, que 
em circunstâncias as mais variadas, demonstraram 
sensibilidade e coragem para auxiliar os alunos a 
olhar para dentro de si mesmos e, a partir de suas 
próprias experiências, do seu pequeno mundo 
conhecido , desejar o desconhecido e alçar novos 
sonhos. E, embora não se trate somente da leitura, 
também ela pode servir a esse rito de passagem, 
como instrumento . 

J, 
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Este é, acreditem, o ovo de 
Colombo da pedagogia da leitura, 
seja em família, seja na escola ou 
na biblioteca: o conhecimento de 
si mesmo, a auto-estima, a 
sensação de pertencimento. 
Num movimento de reciproci
dade , o auto-conhecimento 
leva à leitura e leitura leva ao 
auto-conhecimento. 

Mediador da leitura: 
agente de inserção social 

Pode-se duvidar, em tempos de 
comunicação interativa, da permanência 
da figura do mediador social. O mediador 
pode ser o professor, o líder comunitário, o 
médico, o apresentador de televisão ou alguém 
mais próximo de cada um de nós, mas seu papel 
continua fundamental na preservação do tecido 
social, uma vez que seu esforço é, justamente, 
no sentido de negociar as diferenças, promover 
a inter-relação de elementos pertencentes a mundos 
opostos, lutar contra a exclusão. 

O mediador de leitura, por exemplo, não é necessa
riamente o especialista que ensina a ler ou que indica 
leituras ditas sérias, mas uma pessoa em quem se confia 
- o pai, irmão mais velho , a avó, o professor, a babá - e 
que, às vezes por caminhos heterodoxos, nos apresenta 
o mundo dos livros. 

Em geral, o mediador se aproxima sem alarde, degusta 
conosco alguns trechos escolhidos, e o prazer que ele 
encontra naquela leitura excita a nossa curiosidade e nos 
faz querer provar outras iguarias como aquelas. 

Mas o mediador não invade certos limites! Como 
o próprio nome sugere, ele ocupa um entre-lugar entre 
o mundo dos livros e o mundo dos leitores. Ele 
apenas levanta a cortina que nos impedia de ver 
mais além e nos encoraja a prosseguir 
sozinhos. Ele confia na nossa capacidade 
de exploradores, mas o caminho adiante, 
nos faz compreender, temos que fazê-lo 
por nós mesmos. Por isso é tão importante 
aquele tempo que ele passa conosco sem 
mencionar qualquer leitura, falando de outras 
coisas, apenas atento para que 
reforcemos nossa condição de 
seres humanos, capazes, como 
tais , de qualquer aventura, até 
mesmo de viajar através de uma história escrita. 

Mesmo a capacidade de reconhecer quem foi 
nosso mediador de leitura, só vamos tê-la já maduros, 
quando os caminhos percorridos vão apurando a 
nossa sabedoria e então não temos medo de dizer 

que nosso verdadeiro mediador, aquele que nos 
orientou para a leitura dos livros e para a leitura do 
mundo, nem sempre foi alguém muito culto, ou muito 
bem sucedido, mas alguém que, em algum momento, 
em circunstâncias nem sempre completamente 
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reconstitu íveis pela memória, nos fez avançar um 
passo, e esse passo fez diferença no rumo que demos 
à nossa vida. 

Mas , se a figura do mediador social inspira e 
emociona, não se pode esquecer que nem tudo é 
sabor no saber, pra lembrar o Barthes; sabor também 
rima com dor, e saber rima com poder. O mediador de 
leitura, como qualquer outro agente social , também 
encena seu papel num espaço de permanente 

1 Totas 

1. Rattner, Henrique. www.espacoacademico.com.br 

tensão, de confl ito, de dilaceramento que antecede 
o momento de superação e crescimento dele próprio 
e do sujeito mediado. 

Os educadores , nem todos! , os que já passaram 
por essa experiência, sabem que a tarefa de estimular 
a leitura crítica da sociedade, dos sentimentos, das 
relações sociais através da leitura dos livros não é 
tarefa indolor. Mas é um caminho possível de 
transformação do mundo. 

2. BARBOSA, Luiz Carlos . A exclusão pela leitura. www.sinpro-rs.org .br 

3. Instituto Paulo Montenegro/IBOPE de São Paulo, 2004. 

4. MAGNANI , Maria do Rosário Mortatti. Leitura e formação do gosto (por uma pedagogia do desafio do 
desejo). www.crmariocovas .sp.gov.br 

BIBLIOGRAFIA 

BOSI, Alfredo. Um testemunho do presente. (Prefácio) ln MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira 
(1933-1974) ; pontos de partida para uma revisão histórica. São Paulo: Ática, 1977. 

DUPAS, Gi lberto. Economia global e exclusão social; pobreza, emprego, Estado e o futuro do capitalismo. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999, 2ed. 

LAHIRE, Bernard. L 'invention de l'illetrisme. Paris: La Découverte , 1999. 

MÜLLER, Friedrich. Democracia e exclusão social; o abismo que separa ricos e pobres. Tempo de Mudança: 
alternativas para o Brasil. Belo Horizonte: Assembléia Legislativa, 1999. 

SOARES, Magda Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998 . 

•••••••••••••••••• • • •• • • • • •••• • • •• • • • • • • • 



a linguagem musical 

dentro da 

diversidade 
dos gêneros textuais: 

, • musica e linguagem 

cotidiana* 

Esta exposição tem como tema as relações entre música e 
linguagem. Reflito especificamente sobre as maneiras usuais 
de como interagimos com a obra musical. Uso o verbo 
"interagir", porque parto do princípio de que quando nos 
situamos no universo das obras de arte, agimos sobre elas, 
da mesma forma que elas agem sobre nós. Uma obra de arte 
não existe sem seu leitor, mas um leitor só pode ser, enquanto 
disposto na condição de apreender o que a obra revela. 

Divido a exposição em três partes. Em primeiro lugar, abordo 
algumas idéias que permitem determinar que a música é um 
código. A seguir, discuto a noção comum de que a música é 
um instrumento de expressão. Por fim, teço considerações 
sobre as relações entre música, linguagem e verdade. 

1 - A música como código 

A noção de que a música é um código é historicamente 
aceita. O primeiro critério de análise de uma obra musical é 
justamente aquele que identifica o idioma em que ela está 
escrita. Compreender uma obra musical através de seu idioma 
é, sobretudo, decifrar as regras que permitem que a obra seja 
estruturada em sua unidade orgânica. Em outros termos, 
compreender uma obra musical através de seu idioma é 
decifrar seu código. Assim, os manuais de história da música 
estabelecem uma linha cronológica de desenvolvimento dos 
idiomas musicais . 

josé eduardo costa silva 
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O primeiro idioma desenvolvido foi o Idioma Modal. 
Este idioma vigora desde as primeiras civilizações de 
que temos notícia. Ele é comum aos povos do Ocidente 
e do Oriente, assim como às mais diversas tribos e 
etnias. Ele é também o idioma em que estão 
estruturadas obras da tradição folclórica, assim como 
o canto gregoriano. O segundo idioma desenvolvido 
foi o Idioma Tonal. A maior parte das obras atuais estão 
escritas neste idioma, que começou a desenvolver-se 
no século XVI, para alcançar sua consolidação e 
apogeu nos séculos XVIII e XIX. O idioma tonal abrange 
a quase totalidade das obras dos períodos renascen
tista, barroco, clássico, romântico e pós-romântico A 
partir do final do século XIX e durante o século XX, 
desenvolveram-se os dois idiomas mais recentes: o 
atonal e o e/ementai. As obras escritas nestes idiomas 
não possuem grande aceitação popular, mas nem por 
isso causam o estranhamento que causavam no início 
do século passado. Isto ocorre, eu penso, porque 
muitos dos elementos desses idiomas já estão 
incorporados à música que ouvimos cotidianamente. 

Extrapola os limites desta exposição explicar os 
elementos que estruturam os idiomas musicais. Isto é 
tarefa para um curso completo de música. No entanto, 
detenho-me aqui em um aspecto fundamental dos 
idiomas, com o qual, consciente ou inconscien
temente, usualmente lidamos. Refiro-me à percepção 
do tempo. O filósofo lmmanuel Kant, em seu texto Do 
esquematismo dos conceitos puros do entendimento 
(KANT, 1999, p.144-149), foi quem primeiro chamou a 
atenção para o papel da intuição do tempo/espaço, 
no que concerne à construção de nossos esquemas 
de significação. Segundo Kant, todas ·as nossas 
percepções organizam-se necessariamente em formas 
compreensíveis, a partir da capacidade que temos de 
situá-las no tempo e espaço. É fácil entender o que 
Kant diz quando ouvimos música, pois existe uma 
correspondência explícita entre os idiomas musicais 
e nossas percepções do tempo. O músico, compositor 
e pensador H.J.Koellreutter elaborou um esquema pelo 
qual visualizamos tal correspondência. De acordo com 
ele temos: 
~ ao idioma modal corresponde a percepção 
circular do tempo; 
~ ao idioma tonal correspondem as percepções 
circular e linear do tempo; 
~ ao idioma atonal correspondem as percepções 
circular, linear e gestáltica do tempo; 
~ ao idioma elemental corresponde a percepção 
relativa do tempo (KOELLREUTIER, 1988, aulas 2-
10). 
A associação entre idiomas musicais e percepção 

do tempo permite inferir que a música nos coloca 
diante daquilo que é mais fundamental em nossa 

relação com o mundo dos fenômenos, a saber, a 
maneira imediata pelo qual interagimos com eles . 
Assim, por exemplo, podemos dizer que: 
~ quando ouvimos uma música escrita no idioma 
modal, nos inserimos no mesmo tipo de experiência 
perceptiva que nos leva a significar o retorno cíclico 
das estações do ano, a alternância entre o dia e a 
noite, ou mesmo o retorno cíclico de nossos estados 
existenciais; 
~ quando ouvimos uma música escrita no idioma 
tonal, nos inserimos no mesmo tipo de experiência 
perceptiva que nos leva a significar a sucessão de 
fatos de nossas próprias vidas; 
~ quando ouvimos uma música escrita no idioma 
atonal, vivenciamos as rupturas na ordem "natural 
dos fatos"; 
~ quando ouvimos uma música escrita no idioma 
elemental, vivenciamos esteticamente a relatividade 
dos fenômenos, tal qual a física contemporânea 
investiga. 
Em síntese, a associação entre idiomas musicais e 

percepção do tempo deixa em aberto todo um campo 
de estudos de ordem epistemológica, pedagógica, 
psicológica e mesmo terapêutica. Por outro lado, 
limitando-nos especificamente ao entendimento da 
música, devemos considerar que para a estruturação 
temporal/espacial de uma obra musical, convergem 
as regras codificadoras da obra. 

2 - A música como expressão 

O senso comum consagrou a noção de que a 
música é um instrumento de expressão. Parece não 
haver dúvidas de que através dela expressamos uma 
série de significados convencionados. Muitos destes 
significados estão sistematizados no conjunto das 
teorias musicais convencionalistas. Isto é histórico. Por 
exemplo, os pitagóricos (séc . VI aC) acreditavam que 
a música expressava a ordem cósmica circular, uma 
vez que concebiam os números como entidades 
sonoras . Sócrates, Platão e Aristóteles acreditavam 
que a mimese musical expressava diretamente os 
estados da alma, tal qual prescrevia a teoria do Phatos 
grego. Os teóricos medievais combinaram, em certo 
sentido, estas duas concepções gregas. Todavia, 
correspondem à nossa experiência recente as 
formulações dos teóricos do período barroco sobre a 
expressividade da música. 

A primeira das formulações dos teóricos barrocos 
sobre a expressividade da música está concatenada 
no que chamamos Teoria dos Afetos. Não nos 
referimos aqui a uma teoria, propriamente, mas a um 
conjunto de convenções de códigos compartilhados 
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por teóricos e compositores. O que sustenta tais 
convenções é a concepção de que as estruturas 
musicais que reconhecemos, conscientemente ou não, 
estão associadas, através da expectativa, aos nossos 
sentimentos e estados emocionais . Em outros termos, 
tal concepção pode ser sinteti zada pelo jargão 
barroco: A música diz o que as palavras não dizem. A 

lista de filósofos, músicos e tratadistas que aderiram 
a esta concepção é extensa. Citamos, a título de 
exemplo, Descartes, Rousseau, Luís Álvares Pinto, J. 
S. Bach, Manoel Dias de Oliveira. 

O musicólogo e teórico Roger Cotte (1988) elaborou 
um quadro sintético de tais convenções, que aqui 
reproduzimos: 

Possíveis relações entre afetos e tonalidades 

Ut Maior: alegre e guerreiro, inocência, luz 
Ré Maior: alegre e muito guerreiro, triunfo 
Mi bemol Maior: cruel e duro; recolhimento 
Mi Maior: brigão e gritante, alegria incompleta 
Fá Maior: furioso , arrebatado; pastoril 
Sol Maior: suavemente alegre , idílio 
Lá Maior alegre e campestre, juvenil 
Si bemol Maior magnífico, alegre, esperança 
Si maior: duro e lamentoso 

Naturalmente, uma tal teoria só pode ser compreen
dida e validada na concepção estrita de que 
linguagem é convenção. Destarte, ela possui um limite 
histórico e só pode ser compreendida em sua 
totalidade justamente por aqueles que estabeleceram 
a convenção. Poderíamos dizer que a Teoria dos 
Afetos é uma experiência estética inteiramente 
perdida, não fosse sua aplicação na anál ise das obras 
do período barroco, clássico e mesmo do período 
romântico e, sobretudo, pelo fato de que podemos 
considerá-la quando interpretamos e executamos tais 
obras . É isto que os músicos da Performance Musical 
Histórica fazem. 

A falibilidade da Teoria dos Afetos nos remete 
diretamente ao problema da referência da linguagem. 
Dizer que a música é uma linguagem que diz o que as 
palavras não dizem é o mesmo que dizer que a música 
diz o indizível. A que forma objetiva a música se refere? 

Ut menor: escuro e triste, lamentos 
Ré menor: grave e devoto, opressão 
Mi bemol menor: medonho, horrível, ansiedade 
Mi menor: efeminado, amoroso, queixoso · 
Fá menor: escuro, lamentoso, dor 
Sol menor: sério e magnífico, mal- estar 
Lá menor: terno e lamentoso, feminino 
Si bemol menor: escuro, terrível, su icíd io 
Si menor: sol itário e melancólico, paciência 

Qual , por exemplo, é a forma do amor ou do ódio? Os 
barrocos não desconheciam tal problema e tentaram 
solucioná-lo através do que aqui chamo de Concepção 
Retórica da Música. Penso que esta concepção é a 
que está mais arraigada em nosso hábito de ouvir 
música, posto que ela associa profundamente música 
e linguagem verbal. Pensem em frases comuns de um 
ouvinte despreocupado de nossos dias Esta música 
não me diz nada! Aquela era a nossa música ' Você 
não entende esta música porque ela não é de seu 
tempo! Esta música fala de coisas que estão 
guardadas em mim! 

De onde vem a idéia de que a música fala? O 
tratadista barroco Johann Mattheson sintetizou os 
pontos fundamentais da associação entre música e 
linguagem ve rbal. De acordo com ele, uma obra 
musical deveria conter a seguinte estrutura: 

a - lnventio - invenção e escolha do materi al sonoro a ser trabalhado. Combina inspiração e razão, o 
que requer do compositor a distinção entre idéias claras e confusas. 
b - Dispositio - associação direta entre a oratória c lássica e a música. 

Oratória Música 
Introdução Exord ium - apresentação da idéia discursiva 
Narração Narratio - relato ou desenvolvimento 
Discurso Propositio - campo de significação 
Corroboração Confirmatio - em alteridade com a confutatio 
Confutação Confutatio - em alteridade com a confirmatio 
Conclusão Peroratio - material conclus ivo 

c - Elaboratio - expressa a dosagem, em termos de proporção entre razão e emoção, do material 
disposto. 
d - Decoratio - ornamentação; elemento fundamental para a caracterização dos afetos (PERSONE, 
1990, P.30-37) . 
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O esquema barroco chegou à modernidade em forma bastante simplificada (VALLE, 1986): 

Linguagem Verbal 
Palavras formam semifrases 
Semifrases formam frases 
Frases formam períodos 
Períodos completam textos 
Textos completam a obra 

Linguagem Musical 
Incisos formam semifrases 
Semifrases formam frases 
Frases formam períodos 
Períodos completam partes ou seções 
Partes ou seções completam a obra 

De fato , a concepção retórica da música degenerou em função de uma outra, segundo a qual a música 
expressa imagens. O músico e teórico Nikolaus Harnoncourt diz que até o século XVIII a música falou, e que, 
do século XIX em diante, a música pinta. (HARNONCOURT. 1982, p.11 5). Ele alude ao fato de que nas 
sociedades contemporâneas a percepção auditiva cede cada vez mais espaço à percepção visual. As 
transformações dos idiomas musicais corroboram esta idéia. A incidência da música atonal e elemental no 
cinema é um exemplo disto. 

Mas o que propriamente a música expressa em termos de significabilidade? A meu ver, as teses 
convencionalistas são insuficientes para responder a tal questão. Elas. no máximo, nos permitem supor que a 
música funcione como um suporte necessário de significação para as linguagens que contêm imagens. Sobre 
isto, basta pensar no valor da entonação e das inflexões vocais no que concerne ao significado que damos às 
coisas que dizemos. 

3 - Música, linguagem e yerdade 

No início desta exposição, disse que adoto o 
princípio de que quando nos situamos no universo das 
obras de arte, agimos sobre elas, da mesma forma 
que elas agem sobre nós. Quero com isto dizer que 
estou inserido na linha de pensamento elaborada por 
Martin Heidegger, isto é, entendo que as obras de arte 
são um fenômeno ontológico, que se oferece à 
interpretação. Explicar esta linha de pensamento é 
tarefa complexa e extrapola em muito os limites de 
uma exposição. Por isso, permaneço fiel à idéia que 
norteou esta exposição, ou seja, descrever as formas 
mais usuais pelas quais nos relacionamos com a 
música. Em um primeiro momento relacionei a fruição 
musical às nossas percepções de tempo e espaço. 
Em um segundo momento, fiz referência à tradicional 
associação entre os discursos musical e verbal. 
Concluindo pela insuficiência das teses convencio
nalistas, no que tange a responder à questão: o que a 
música diz? Finalizo esta exposição com uma breve 
reflexão sobre o tema música, linguagem e verdade. 
Como artifício de exposição, faço uma paródia do texto 

de Martin Heidegger: A Origem da Obra de Arte 
(HEIDEGGER, 1977). 

Perguntamos primeiro o que é música? Esta 
pergunta é realmente necessária? Ouvimos música a 
todo momento. 1 nserimo-la em nossos fazeres 
corriqueiros, assim como em nossos rituais. Ensinamos 
música nas escolas. Criamos métodos para o ensino 
de música. Multiplicamos teorias sobre ela. É possível 
dizer que todos têm uma idéia sobre a música. E mais, 
ninguém se esquiva em apontar-lhe uma finalidade. 
Há música para dançar, pensar, rezar e relaxar. Há 
música para o amor e para a guerra. Há música para 
todos os gostos. Há música, inclusive, para todas as 
classes sociais. Mas até que ponto avançamos em 
relação à sua definição trivial? A música é uma 
combinação de sons. Disso não duvida o mais 
ortodoxo dos teóricos ou o mais cínico relativista. 

Beethoven combina os sons. Beethoven é músico. 
Os sons combinados por Beethoven são registrados 
e ordenados em uma partitura. Eles têm uma 
proveniência reconhecida. Podem vir de um violoncelo, 
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de um violino, da voz humana ou de qualquer outro 
instrumento. Ninguém duvida de que Beethoven seja 
músico. E assim o nomeiam. O mecânico do 
caminhão Mercedez Bens combina os sons. Então o 
mecân ico é músico? Os sons combinados pelo 
mecânico são registrados e ordenados na nota fiscal 
do consumidor. Eles têm uma proven iênc ia 
reconhec ida . Podem vir de um cilindro, de um 
carburador ou mesmo das pastilhas do freio . O 
mecânico sabe a música que está no caminhão. Uma 
simples alteração na qualidade ou na ordem dos sons 
denuncia que há algo errado com o caminhão. Mas 
todos estão certos em dizer que o mecânico não é 
músico. E por isso não o nomeiam músico. No fundo 
todos sabemos o que é música, e, por conseguinte, 
sabemos quem é o músico. O músico é aquele 
que faz a música. E música é o que é produzido 
pelo músico. Mas em nome de que 
nomeamos o músico e a música? Graças a 
um terceiro, a saber: graças à noção que 
possuímos a respeito da música; graças 
ao ser-música da música. Mas o que é o 
ser música da música? Estamos em um 
círculo. 

Tentemos pois considerar a música em 
seu sign ificado de ser obra de arte. A 
música, como as outras obras de arte, 
é um local onde acontece a verdade 
de um ser, que faz-se obra em um ente. 
Reparem , a verdade é um 
acontecimento! Ela, a verdade, como 
diz o filósofo-poeta, "não está nas 
estrelas" ou no sujeito. Imaginemos tal 
acontecimento. 

Eis que estamos sentados em um 
sofá lendo um livro de filosofia e lá fora 
passa um caminhão. Como sabemos 
que se trata de um caminhão? Nós nem 
o vimos, estávamos distraídos lendo um 
livro de filosofia. Ora, a reposta é óbvia: 
por causa do som. Em que pensamos 
imediatamente quando ouvimos os sons 
do caminhão? Nos sons ou no próprio 
caminhão? Certamente, no caminhão. Vocês 
já ouviram alguém dizer que na rua passam 
os sons do caminhão , ou mesmo que sobre 
as nuvens voam os sons de um avião? 
Imaginemos, ainda, que morássemos na avenida 
Afonso Pena. Lá , como sabemos, passam 
veículos automotivos de várias espécies e marcas. 
Assim , sentados no sofá , não distinguimos 
imediatamente os sons em sua individualidade, por 
isso usamos de uma palavra indeterminada para nos 
referirmos a eles. Falamos simplesmente, o barulho 
lá fora está insuportável. Porém aos poucos, mesmo 
irritados , distinguimos os sons dos veícu los . Mas 
pensamos nos ve ículos e não nos seus so ns . 
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Pensamos no caminhão útil que leva mercadorias de 
um lugar ao outro. Pensamos na fumaça do caminhão 
e no meio ambiente. Imaginamos o motorista do 
caminhão e mesmo a namorada que provavelmente 
conheceu em alguma estrada. Mas esquecemos os 
sons da caminhão. Eles se misturam ao conjunto de 
significados que envolvem o caminhão. 

Imaginemos então em uma outra situação. 
Estamos distraídos, sentados em um sofá lendo um 
livro de filosofia e um vizinho resolve ouvir música. 

+ 
() 

Ouvimos imediatamente os sons graves que 
iniciaram aquela música. Teríamos ficado espantados 
com aqueles sons? Não sabíamos de que música 
se tratava. Mas pudemos pensar imediatamente na 
gravidade do sons graves que iniciaram aque la 
música. E depois daqueles sons vieram outros. E 
com eles um mundo de significados descortinou. 
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Soubemos a luz de cada de som. Pois ali, onde era 
a música, os sons eram mais sons. E o pensamento 
ficou em festa. Embriagamo-nos na festa do 

·pensamento. E existimos em obscuridade e clareza. 
Adivinhamos a proveniência dos sons. Soubemos a 
maciez da madeira e a dureza dos metais. Soubemos 
a tensão da crina dos arcos e as arcadas decididas 
dos músicos. Na festa do pensamento, nossas 
intuições souberam mais. 

Ouvimos a matéria da música. Ouvimos os sons no 
ouvir mais amplo. Descobrimos que a matéria da 
música não é apenas os sons, mas também o silêncio 
que eles insinuam. Descobrimos a Physis da música. 
Ouvimos a possibilidade da matéria ser todas as 
formas . Ouvimos a liberdade do ser que estava 
ocultada. Isto aconteceu porque na música não houve 
uma síntese completa entre matéria e forma. 
Diferentemente, na música houve um combate 
dialético entre matéria e forma. E esse combate abriu 
uma fenda temporal em nossa percepção. E nessa 
fenda um ser pôs-se em obra e revelou a verdade de 
um ente. Eis o acontecimento da verdade na obra de 
arte. 

Um ser pôs-se em obra na música e fez acontecer 
a verdade. A verdade revelou que a matéria e a forma 
não se esgotam em sua instrumentalidade. A verdade 
aconteceu na forma da dupla ocultação do ente. Os 
sons enquanto sons teimaram em ocultar-se naquilo a 
que se referiam: aos entes em sua finalidade. Mas 
nesse ocultar revelaram-se enquanto Physis, o ser em 
potencial. Os sons em movimento revelaram-se pouco 
a pouco como partes de uma obra cuja totalidade 
buscaram ocultar. Mas ao ocultar a totalidade , deram 
ao nosso testemunho a certeza de êxistirem em 
totalidade. A verdade aconteceu como a dupla 
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ocultação. A verdade aconteceu como inverdade e 
revelou a essência poética da música. 

O acontecimento da verdade tornou a música 
estranha às meras coisas. A música que invadiu o 
apartamento soou estranha a tudo que nele estava. 
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da música nos subtraiu ao conforto da convivência 
familiar com as meras coisas . O sofá, que 
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socioculturais das comunidades rurais de agricultores 
e seus familiares, de assentamentos da reforma agrária 
e de remanescentes de quilombos, ao estimular e 
facilitar o acesso aos livros. As Arcas das Letras 
são caixas-estantes fabricadas por trabalhadores , 
sentenciados do sistema penitenciário nacional, e 
confeccionadas com madeira apreendida pelo IBAMA. 
Comportam cerca de 200 livros. A comunidade é 
envolvida no processo de discussão, implantação e 
escolha dos agentes de leitura. É ela quem define onde 
a minibiblioteca será instalada - na casa de um 
morador ou salão comunitário - e o tipo de acervo que 
desejam receber. Os agentes de leitura são treinados 
para cuidar do acervo, realizar os empréstimos e 
promover atividades de incentivo à leitura. O projeto, 
lançado oficialmente em dezembro de 2003, é 
vinculado à Secretaria de Reordenamento Agrário do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário e conta com a 
parceria dos Ministérios da Justiça, do Meio Ambiente, 
da Educação e da Cultura, além do Banco Nordeste. 
O piloto do projeto foi implantado em três assenta
mentos dos estados de Pernambuco e Paraíba -
atendidos pelo Projeto Dom Helder Câmara - e em 
dois assentamentos do Rio Grande do Sul. 

Ribeirão das Letras 
Endereço: Praça Alto de São Bento , s/n 
Ribeirão Preto, SP 
Cep: 14085-450 
Fone: ( 16) 636-1206 / 635-3660 
Disponível em: www.ribeiraopreto.sp.gov.br 
E-mail: imprensa@cultura.pmrp.com.br 
Descrição: Ribeirão das Letras é um 

programa para o desenvolvimento de uma cidade 
de leitores, através do conjunto de ações integradas 
e articuladas entre poder público, instituições que 
se dedicam às questões da leitura, do livro e da 
produção literária; universidades e escolas em todos 
os níveis, e a sociedade civil , por meio de 
organizações não-governamentais. O programa atua 
simultaneamente em várias frentes : bibliotecas 
públicas, estímulo à leitura, difusão e democratização 
do livro, apoio à produção, formação de autores e 
edição, fortalecimento do mercado editorial e dos 
canais de distribuição. 

Foi implantado em agosto de 2001, no município 
de Ribeirão Preto, com o início da formação de uma 
rede de 80 bibliotecas públicas. Essas bibliotecas são 
instaladas em centros culturais , escolas públicas, 
associações de bairro, núcleos comunitários, museus, 
sindicatos, igrejas, na penitenciária, entre outros. Para 
atender à forte demanda criada no município e atender 
aos bairros que ainda não têm a sua unidade, também 
foi criado um ônibus-biblioteca, que percorre canteiros 
de obras, empresas , praças, parques e festas 
populares. 

O objetivo do Ribeirão das Letras é interligar 
todas as bibliotecas da cidade, através de um sistema 
central de informatização, garantindo a formação de 
um grande acervo de fácil acesso a todos os usuários 
da rede, que deverá ter como sede a Biblioteca Central 
Altino Arantes. 

Uma das ações de maior visibilidade do Programa 
Ribeirão das Letras é a Feira Nacional do Livro, 
que reúne, anualmente em Ribeirão Preto, quase 300 
autores nacionais e estrangei-ros, realiza mais de 500 
eventos paralelos e é visitada por um público de 270 
mil pessoas em dez dias. 

O ponto de partida para a realização do programa 
foi a chamada Lei do Livro, assinada em 2001 . Ela 
prevê, sobretudo, a obrigatoriedade do município 
investir um percentual do seu orçamento no fortaleci
mento da biblioteca pública e na aquisição de novos 
livros para seu acervo. 

Mosaico de Livros - Biblioteca 
Social Mundial 

Disponível em: www.mosaicodelivrosfsm.org 
E-mail: contato@mosaicodelivrosfsm.org 
Descrição: Mosaico de Livros - Biblioteca 

Social Mundial é uma campanha iniciada em 
outubro de 2001 , visando à formação de uma 
biblioteca de alternativas em Porto Alegre, em diversas 
línguas, com temas que respeitem a Carta de 
Princípios do Fórum Social Mundial. Pretende ser uma 
biblioteca ativa, local e mundialmente, com base no 
copyleft, trabalhando em favor do livro e da leitura, 
promovendo a diversidade cultural, o conhecimento 
compartilhado e a consciência crítica. 

O objetivo é constituir, a partir das edições do Fórum 
Social Mundial, um grande acervo de obras impor
tantes para a construção de um mundo melhor, que 
fixe as idéias que circulam no Fórum Social Mundial e 
que estejam à disposição da população mundial, 
através de uma biblioteca física na Usina do 
Gasômetro, em Porto Alegre, e de uma biblioteca 
virtual na internet. 

O projeto é dividido em duas partes que se 
complementam: Mosaico Real e Mosaico 
Virtual. Mais de quatro mil livros já chegaram nas 
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edições anteriores do Fórum Social Mundial e Fórum 
Social de Educação. Pretende-se chegar a um número 
máximo em torno de vinte mil livros, disponíveis para 
empréstimo e pesquisa. 

Quanto ao Mosaico Virtual , o site 
www.mosaicodelivrosfsm.org pretende disponibilizar 
on- li ne o conteúdo da bibl ioteca que t iver sido 
pub licado em copyleft. Há vários livros pub licados 
nesse sistema. Além disso, visa disponibilizar diversos 
textos importantes publicados digitalmente. Também 
quer integrar as distintas bibliotecas comunitárias e 
de organizações espalhadas pelo mundo , ofere
cendo, via internet, bibliografia, resumos, conteúdos 
de livros integrais e soluções livres para impressão 
caseira e distribuição física de textos. A responsa
bilidade é do Acampamento Intercontinental da 
Juventude e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

Leia Brasil 
Ong de Promoção da Leitura 

Endereço: Praia do Flamengo, 100/902 
- Flamengo, Rio de Janei ro, RJ. 
Cep: 22210-030 
Telefax: (21) 22245-7108 
Disponível em: www.leiabrasil.org.br 
E-mail: le iabrasil@leiabrasil.org .br 
Descrição: Leia Brasil é uma Ong de promoção 

da leitura, existente há doze anos. Seu objetivo é 
incentivar e promover a leitura como ferramenta de 
combate ao analfabetismo funcional. Ela promove o 
letramento através das seguintes atividades: visitas 
de caminhões-biblioteca às escolas públicas 
conveniadas, emprestando, além de livros, vídeos, 
gibis e exposições; publicação dos Cadernos de 
Leituras Compartilhadas, destinada ao suporte 
didático-pedagógico da escola, com cinco edições 
anuais de 1 O mil exemplares; treinamento continuado 
de educadores envolvidos no programa, destinado à 
formação do professor-leitor; promoção de atividades 
culturais nas escolas com o objetivo de atrair alunos, 
professores e a comunidade escolar para o mundo da 
leitura; portal de leituras na internet, com a finalidade 
de instrumentar sua promoção em outros ambientes · 
além das escolas. 

Instituto Brasil Leitor - IBL 

Telefax: (21) 22245-7108 
Disponível em: www.brasilleitor.org .br 
E-mail: brasi lleitor@uol.com br 
Descrição: Instituto Brasil Leitor desenvolve 

projetos apoiados nas institu ições de massa, em 
especial a escola, para expandir o uso e a familiaridade 

com os livros, jornais, revistas e computadores entre 
jovens, crianças, famílias e professores, em especial 
os das grandes periferias. Os objetivos do IBL 
presumem um relacionamento íntimo e constante com 
toda iniciativa privada (grande, média e pequena 
empresa e, também, com pessoas físicas), instituições 
ofic iais, e internacionais. O IBL desenvolve o projeto 
Ler é saber que objetiva a instalação, dinamização 
e gestão de bib liotecas em creches e escolas de 
primeira infância, associações e escolas de 2º grau, 
comunidades e afins. O projeto se responsabi liza pelo 
conceito, acervos iniciais e de reposição, oficinas de 
leitura e treinamento. O Instituto real izou um trabalho 
de Mapeamento da Leitura no Bra~il. A 
pesquisa abrange as conexões existentes entre a 
criação, produção, distribuição e venda de jornais, 
revistas e livros, além de outras variáveis como a 
utilização da míd ia não impressa. Outra questão que 
se tenta responder é como esta produção chega até o 
lei tor final e a que preço, efetuando-se algumas 
comparações possíveis com outros países. A pesquisa 
está disponível no site do IBL. 

Associação Expedição 
Vaga-Lume 

Endereço: Rua Purpurina, 155 cj. 76 - Vila 
Madalena, São Pau lo-SP 
Cep: 05.435-030 
Fone: ( 11) 3032-6032 
Disponível em: www.expedicaovagalume.org .br 
E-mail: leiabrasil@leiabrasil.org.br 
Descrição: Expedição Vaga-Lume é um 

projeto educacional que consiste na implantação de 
bibliotecas infantis na reg ião da Amazônia, com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 
comunidades ru rais da região amazônica. A Ong 
implanta bibl iotecas, ministra cursos de formação de 
mediadores da leitura, incentiva o resgate das 
informações, reg istra e divulga informações coletadas 
nos diferentes meios de comunicação. A primeira visi ta 
da expedição aconteceu no ano de 2002. A equipe 
disponibilizou um diário de bordo da expedição com 
informações referentes aos meses de março a 
dezembro de 2002. O projeto foi agraciado, durante 
a entrega do Prêmio Jabuti 2004, com o diploma 
"Amigo do Livro", que a Câmara Brasi leira do Livro 
concede anualmente àqueles que se destacaram pela 
atuação em favor da difusão do livro e do gosto pela 
leitura. 
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Fundação Abrinq pelos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
Programa Biblioteca Viva 

Endereço: Rua Lisboa, 224 - Jardim América, 
São Paulo, SP. 
Fone: ( 11) 3069-0699 
Disponível em: www.fundabrinq.org.br 
Descrição: Biblioteca Viva é um programa 

desenvolvido desde 1995, pela Fundação Abrinq , em 
parceria com o Citigroup. Trata-se de uma ação cultural 
que considera o livro um direito e a leitura fundamental 
para o exercício pleno da cidadania. O programa 
possibilita o acesso de crianças e adolescentes à 
leitura e a outras atividades culturais importantes para 
o seu processo formativo e desenvolvimento pessoal. 
São implementadas bibliotecas em organizações 
sociais, escolas e hospitais públicos. E para torná-la 
viva, além de doar o acervo de livros infanto-juvenis, 
capacita os educadores e profissionais do local para 
serem mediadores de leitura das crianças e adoles
centes. Implantado em 1995, o programa criou 280 
Bibliotecas Vivas em várias cidades do país e 
possibilitou a mais de 69,3 mil crianças e adolescentes, 
de diferentes contextos de exclusão, acesso à leitura 
e à escrita. Além disso, doou computadores seminovos 
para instituições que receberam Bibliotecas Vivas, 
levando informática para crianças, jovens e educado
res por meio da disponibilização de jogos educativos 
e textos nesses equipamentos. Em parceria com o 
MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, criou o 
Projeto Biblioteca Viva no Museu em que 
jovens de organizações sociais realizavam mediação 
de leitura na marqu ise do museu , no Parque do 
lbirapuera em São Paulo. 

Ong Sebo Cultural 

Endereço: Av. Ministro Alfredo Valladão, 270 -
Campanha, MG. 
Cep: 3 7 400-000 
Telefax: (35) 3261-2523 
Disponível em: www.sebocultural.org.br 
Descrição: Sebo Cultural, associação civil sem 

fins lucrativos, criada em fevereiro de 2001, tem por 
finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, 
elevação e manutenção da qualidade de vida do ser 
humano e do meio ambiente, através de atividades 
de educação profissional , especial e ambiental. A Ong 
promove ações diversas com o intuito de estimular o 
gosto pela leitura, tais como a instalação de clubes 
de leitura e a realização de feiras do livro. 

Estação Ciência/USP e Ong 
Centro de Estudos e Pesquisa 
da Criança e do Adolescente 
CEPECA. Projeto Clicar 

Endereço: R. Guaicurus, 1394 - Lapa, 
São Paulo , SP 
Cep: 05033.022 
Telefax: ( 11) 3673-7022 
Disponível em: www.eciencia.usp.br 
E-mail: clicar@eciencia.usp.br 
Descrição: Projeto Clicar nasceu da parceria, 

em 1995, entre a Estação Ciência/USP e a CEPECA. 
Trabalha a inclusão social através da inclusão digital. 
Realiza atividades educativas, de caráter não formal , 
para crianças e adolescentes que vivem em situação 
de risco social e pessoal e que entram espontanea
mente na Estação Ciência, um centro de ciências 
interativo, situado entre uma estação de trem, centro 
comercial , terminais de ônibus e um mercado 
municipal no bairro da Lapa em São Paulo. Com 
entrada franca, aliada a uma política de não repressão 
a esse público , a Estação Ciência tornou-se , 
durante os 14 anos de funcionamento, além de um 
centro de popularização da ciência, um espaço 
privilegiado para a construção de um projeto 
educacional motivador da freqüência e permanência 
de crianças e jovens (que perambulam pelas 
imediações e que se encontram, em maioria, fora do 
sistema formal de ensino) , ao assegurar acesso a 
atividades educativas de seu interesse. 

CL'FA - Central Única das 
Favelas 

Disponível em: www.cufa.com.br 
E-mail: bartirahutuz@terra.com.br 
Descrição: jovens do movimento Hip Hop, 

presidentes de Associações de Moradores, lideranças 
comunitárias, sambistas , artistas e trabalhadores em 
geral, de diversas comunidades do Rio de Janeiro, se 
organizaram em torno de uma idéia: transformar as 
favelas , ou melhor, os talentos e potenciais não 
valorizados- por conta do preconceito social, racial e 
de origem. Surgiu então a CUFA como resultado direto 
desta união e desta idéia. A CUFA é uma organização 
que tem como forma de expressão o hip hop, e procura 
difundir, por meio da linguagem própria desta cultura, 
a conscientização dos moradores das comunidades 
carentes e elevação de sua auto-estima . 
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A CUFA desenvolve e promove atividades com 
as comunidades carentes nos campos da educação, 
cultura, cidadania e desenvolvimento humano, visando 
a melhoria da qualidade de vida. Capacita os Jovens 
dessas comunidades com cursos de: DJ, graffiti, 
dança, canto , operador de áudio-visual, assim como 
promove debates, mesas-redondas e congressos. 
Produz, veicula e distribui a cultura hip hop, nas formas 
de publicações, discos, vídeos, shows, programas de 
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rádio , concursos , fest ivais, oficinas de arte, expo
sições, grifes e outros meios . Efetua o reg istro de 
marcas e patentes de obras dessa cultura junto aos 
órgãos públicos competentes . 

Dentre seus projetos em desenvolvimento, está o 
Lendo com o rap, no qual bibliotecas são criadas 
a partir da arrecadação de livros. A cada 7 mil livros 
arrecadados é criada uma nova bibl ioteca dentro das 
comunidades, com suporte de uma Instituição local. 
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A expansão da BPIJBH na 

política de leitura da SMC 
De acordo com o programa de difusão cu ltural da Secretaria 

de Cultura, coube à Biblioteca Pública Infanti l e Juvenil de Belo 
Horizonte-BPIJBH , realizar ações de maior alcance popular. 

Ficou resguardada a sua espec ial ização, que a torna um 
centro de pesquisas no âmbito da produção li terária para 
crianças e jovens, considerando, inclusive, a ampliação do 
público-alvo: a rede Bibliotecas Regionais e o projeto Beagalê. 

O Beagalê foi concebido para dotar Belo Horizonte de uma 
política de leitura mais eficaz, no âmbito de atuação da SMC, 
constituindo-se uma de suas principais ações. Tem por natureza 
ser abrangente, descentralizado e integrador, sobretudo em 
áreas de maior vulnerabilidade social. 

Para a sua concepção, considerou-se a urgência de se fazer 
política públ ica, com vistas a atenuar o baixo e preocupante 
índice de leitura, que não se atém ao municíp io de Belo 
Horizonte, mas se estende por todo o país. Considerou-se, 
sobretudo, a perspectiva da inclusão social fundamentada na 
leitura como ferramenta de primeira necessidade. 

O Beagalê se desenvolve a partir de quatro subprojetos: 
Ponto de Leitura; De mãos dadas pe la Leitura; Bibl iotecas 
Comunitárias e Estudos Temáticos. 

O Ponto de Leitura é norteado pelos princípios da 
acessibilidade e da liberdade. É desenvolvido nas nove 
administrações regionais , em locais de alto ri sco individual e 
social , sendo portanto uma ação essencialmente inclusiva. 
Sob um formato itinerante, possui estrutura leve, atraente e 
confortável, composta de tendas , mesas , sombr inhas, 
expositores de livros e periódicos. Dispon ibil iza aos leitores 
uma coleção de livros de literatura, diversificada em narrativas 
curtas, poesias, livros para crianças e jovens, revistas gerais e 
temáticas , jornais , em especial os mais populares, contendo 
informações utilitárias. Os func ionários que acompanham a 
atividade atentam para o comportamento do público. 
Normalmente, são solicitados para ler alguma história, ao se 
tratar de crianças ainda não-alfabetizadas ou semi-analfabetas. 
Mesmo cumprindo esta necessidade, a equipe estimula o 
contato com o livro, tendo o propósito da familiarização literária. 
Com periodicidade regular, o Ponto de Leitura retorna de 
vinte em vinte dias aos locais de realização , funcionando das 
10 às 14 horas. 

O subprojeto De mãos dadas pela leitura tem, como 
principal característica, a valorização do potencial da Prefeitura 
de Belo Horizonte. Estimula ações de interface com as 
Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Assistência Social 
e Gerências Regionais. Como evolução dos trabalhos de 2003, 
está formado o grupo constituído por representantes de cada 
setor envolvido , com o objetivo de facilitar e aprimorar a 
integração setorial. O grupo conta , também , com um 
representante das Bibliotecas Comunitárias participantes do 
Beagalê . 
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A proposta para as Bibliotecas Comunitárias 
prevê o cadastramento, diagnóstico e atividades 
formativas para seus voluntários e funcionários. Estas 
unidades de leitura se encontram, na sua maioria, 
localizadas em vilas e favelas de BH. Do início do 
trabalho, em agosto de 2003, até o final de dezembro, 
foram cadastradas 33 bibliotecas, sendo que a fase 
de diagnóstico finalizou-se em fevereiro de 2004. As 
informações do diagnóstico subsidiam a ação 
formativa e, ainda, os critérios de distribuição dos 
produtos da Lei de Incentivo Municipal. 

O subprojeto Estudos Temáticos atende, 
genuinamente, à linha de formação do Beagalê. De 
fevereiro a novembro , reúne gestores culturais, 
professores, bibl iotecários e auxiliares, representantes 
das bibliotecas comunitárias para palestras e debates. 
A escolha dos temas é realizada sob a orientação da 
equipe coordenadora, a partir das sugestões e 
demandas dos participantes e das necessidades 
detectadas pelo diagnóstico. 

Para que se constituísse o projeto de estruturação 
da política de leitura, sua concepção e implantação 
contaram com as experiências acumuladas pela 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 
- BPIJBH. Dentre elas se destacam : a primeira 
sucursal , Biblioteca Santa Rita de Cássia, o projeto 
de extensão na Pediatria do Hospital Odilon Behrens, 
a ativi-dade de formação junto à Secretaria de 
Educação, iniciada desde a sua inauguração, em 
1991. O Ponto de Leitura, proposta da Secretaria 
de Cultura para o Abre-Alas do Programa BH 
Cidadania, concorreu decisivamente no conceito, 
objetivo e infra-estrutura para a formulação do 
Beagalê. 

Democratizar e estimular o acesso à leitura, criar 
fóruns de discussões, articular ações de iniciativa 
públ ica ou popular, garantir o direito à informação e à 
cultura são objet ivos do Beagalê . Também a 
realização mensal dos Estudos Temáticos , a 
articulação das iniciativas relativas à leitura, através 
do grupo representativo dos setores da PBH , 
publicação do Informativo Beagalê e publicação 
de artigos referentes ao projeto. 

Esse projeto , ao ser concebido, focalizou o público 
formado pelas populações moradoras das áreas de 
maior vulnerabilidade social , com ênfase nas 
localidades que não dispõem de espaços públicos 
de leitura. No entanto , cada subprojeto possui o 
públ ico específico, em resposta às propostas de 
intersetorial idade, formação e difusão cultural. Em . 
2003, o Beagalê atingiu 5.169 usuários. Sobre esse 
dado, cabe relativi zar o público potencial, constatada 
a baixa escolaridade da maioria dos participantes. 

O Beagalê é um projeto para ser executado em 
curto , médio e longo prazos. Em decorrência do 
fomento realizado pelo Ponto de Leitura, os 
Núcleos de Apoio à Família Barreiro , Venda Nova e 
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Nordeste criaram suas salas de leitura, para o 
atendimento cotidiano dos usuários. Noutra situação, 
o subprojeto foi estendido ao Parque Municipal, 
despertando o interesse de adultos e idosos. 

Para as Bibliotecas Comunitárias, além das 
reuniões semestrais, são oferecidos cursos na área 
técnica e na área de literatura. Para elas foi criado o 
Manual Bibliotecas Comunitárias: uma proposta para 
a reflexão, organização e dinamização, orientado pelos 
dados do diagnóstico. Espera-se da formação do 
Grupo De mãos dadas pela leitura um avanço 
nas atividades intersetoriais. O Estudo Temático 
tem possibilitado momentos de difusão de conheci
mentos e reflexões muito interessantes. Conta com o 
apoio de especialistas de diversas áreas do conhe
cimento com palestrantes e debatedores. 

Pensando em políticas públicas. de leitura, a 
coordenação do projeto, por meio de pesquisas na 
área, considerou importante difundir ações similares. 
Apresentou a idéia ao Conselho Editorial da Releitura, 
que aprovou o tema para esta edição. 

Em síntese, de acordo com a Constituição Federal, 
que institui o direito à cultura a todo cidadão brasileiro, 
sem qualquer distinção de raça, etnia e gênero, ao 
Beagalê cabe facilitar o exercício desses potenciais, 
no âmbito da sua especialidade, ou seja, política 
pública de leitura . Elege, como público-alvo, a 
população mais pobre de Belo Horizonte. Cria 
instâncias favoráveis ao pensamento crítico sobre o 
valor social e individual da leitura, incentivando esta 
prática e lhe abrindo caminhos. Propõe, além disso, 
mecanismos de participação popular. Valoriza o livro, 
fonte de informação e de lazer. Amplia o conceito de 
leitura, trabalha na perspectiva da diversidade textual 
e variedade de suportes. Em um ano e meio de 
implementação, o Beagalê tem agenciado parcerias, 
disseminado informações, promovido articulações na 
esfera governamental e popular, difundido a literatura 
brasileira e estrangeira, promovido debates signifi
cativos em torno da leitura. Considerado o âmbito de 
expansão e a relevância dos fins a que se destina o 
projeto, pode-se prever um aumento constante na 
valorização do ato de ler e o conseqüente estímulo à 
difusão da escrita. 

Fortalecendo sua política de leitura, a Secretaria 
Municipal de Cultura deu início à criação de uma rede 
de bibliotecas, ao inaugurar três unidades regionais, 
nos bairros Renascença, São Cristóvão e Indústrias. 
Estas unidades pertenciam ao Governo do Estado, 
com as sucursais da Superintendência de Bibliotecas 
Públicas/Biblioteca Estadual Luís de Bessa. Depois 
de municipalizadas, sob a gerência da BPIJBH, 
passaram por um processo de modernização, antes 
de serem entregues ao público . 
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Este conjunto, acrescido da Biblioteca Regional 
Santa Rita de Cássia, no Morro do Papagaio, conta 
com profissionais especializados, empenhados em 
atender, com satisfação, aos interesses e neces
sidades dos leitores em geral: crianças, jovens, adultos 
e idosos. Para isto, vem tendo seu acervo qualificado 

com a inserção de novos títu los e reposição de outros, 
fato que tem gerado boa recepção nas comunidades 

Paralelamente aos serviços de consulta e emprés
timo, estas unidades estão oferecendo uma série de 
atividades interessantes, dentre elas, exposições, 
debates e cursos. 

• Biblioteca Regional Bairro das Indústrias 
Avenida Presidente Costa e Silva, 453 - Bairro das Indústrias. 

• Biblioteca Regional Renascença 
Praça Muqui , 89 - Renascença. 

• Biblioteca Regional São Cristóvão 
Avenida Antônio Carlos, 821 - Mercado da Lagoinha. 

• Biblioteca Regional Santa Rita de Cássia: 
Rua São Tomás de Aquino, 538 - Vi la Santa Ri ta de Cássia. 

Conclusão 

Dos equipamentos da SMC que atuam no âmbito 
do incentivo à leitura, coube à Biblioteca Pública Infantil 
e Juvenil de Belo Horizonte o papel de elaborar uma 
proposta mais expressiva de política de leitura. Isto 
foi possível graças à sua história, experiência e 
conhecimentos acumulados. Também, no modo de 
combinar acesso aos livros com atividades artísticas 
e culturais, tendo em vista o amplo conceito de leitura 
e diversidade de textos . Foi possível, ainda, pelo 
investimento em pesquisas literárias. Fatos que a 
tornaram referência para outras localidades. 

Desde a sua inauguração, em 1991, a BPIJBH tem 
voltada a atenção para a difusão da produção editorial 
para crianças e jovens, e vem desenvolvendo ações 
que visem à sua aproximação com esse público. 

Com os objetivos baseados no direito à cultura, 
como fator de desenvolvimento e cidadania, a 
Biblioteca vem investindo na descentralização e 
democratização de suas atividades, à medida em que 
redefine seu público-alvo, como sendo aquele em 
situação de risco ind ividual e social. 

A experiência acumulada na Biblioteca Reg ional 
Santa Rita de Cássia proporcionou um conhecimento 
bem diverso do local de sua sede, fato que reforçou a 
mudança de foco de atuação. 

Outra ação extension ista: a prog ramação de 
encontros culturais junto aos pacientes do setor de 
pediatria do Hospital Odilon Behrens, revelando outrà 
face de inclusão social pela leitura. 

Atividades da Programação Cultural contribuíram 
para o trabalho de extensão. Dentre elas, citamos: 

• Contando Histórias, que se abre em: 

Nota 

Era uma vez no domingo; Sexta de Histórias; 
Encontro da Arte de Contar Histórias e Baú de Histórias. 

• Multiplique: real iza cursos e oficinas para 
mediadores de leitura e outros . 

• Bela Vista: exposições. 
• Editorial: publicação da RELEITURA, com distribuição 

nacional e internacional. 

1. O Beagalê ficou classificado entre os 30 melhores programas do Prêmio Gestão Pública 
e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas, em 2004 . 
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dona piedade: 
paixão de 1 er. alegria 

• 

de viver 
Dona Piedade. Que melhor nome haveria para alguém que, 

no Aglomerado da Serra, recebe e distribui livros e sabedoria? 
Qual o dom, senão o da piedade, abriria caminho para os que 
vêm ou vão, dirigindo-se para onde e para quê, nos múltiplos 
cruzamentos da existência? 

Transcrevemos na RELEITURA sua fala simples , a respei to 
da complexidade de sua tarefa, que é formar leitores num local 
que a sociedade mal vê , mas que existe e convive dignamente 
com as letras. Sua biblioteca, não sem razão localizada na rua 
Bandoneon, instaura um espaço de possibilidades ficcionais ou 
não ficcionais para aqueles que desejam encontrar, neste país, 
o lugar do prazer e da solidariedade escriturai 

Procuramos deixá-la falar para nossos leitores, sem tocar mais 
que de leve na palavra autenticamente brasileira e plena de 
simbolismo, que vê a realidade com olhos críticos e repletos de 
paixão. Começamos pela última frase que resume seu 
pensamento: "A leitura é o começo de tudo. " 

RELEITU RA: Dona Piedade, gostaríamos de que a 
senhora se apresentasse para os nossos leitores, 
falando um pouco da sua história. 

Piedade: Eu me chamo Maria da Piedade dos Santos. Moro 
na rua Capivari , 1024. Já morei na rua Bandoneon , 721, quando 
vim do interior pra cá. Lá onde está localizada a biblioteca. Morei 
nesse local quase 30 anos. Lá em cima! Tem 7 anos que moro 
nessa casa, cá embaixo. Por muito tempo a casa ficou fechada. 

Sou muito fanática por revistas , por livros, porque eu tive muita 
dificuldade na infância. Comecei a trabalhar muito cedo. Vim 
para trabalhar na casa dos outros. Fui para a escola aos 18 
anos. Foi com muita dificuldade que consegui fazer até a quarta 
série , estudando à noite. E, aí, foi me dando aquela vontade de 
ter alguma coisa. Eu me casei e tive duas filhas, e mais ainda 
tive necessidade de ter mais livros, para não acontecer com 
elas o que aconteceu comigo. Fiquei atrasada. Não consegui 
desenvolver o quanto eu queria , através da leitura, pela 
necessidade de trabalhar. Então, esta casa (da Bandoneon) se 

maria da graça rios 
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tornou uma biblioteca, formada com a Rádio Favela 
que ia ser uma fundação chamada Leonardo da Vinci. 
Mas o professor Carlos teve problemas lá em Lagoa 
Santa. Teve que fazer uma fundação lá, e ficou muito 
apertado para ele. 

Estar em Lagoa Santa e, ao mesmo tempo aqui na 
Serra cuidando ficou muito apertado, e ele passou as 
coisas para mim: os livros e os móveis. Eu falei: não, 
não podemos fechar. A vizinhança foi de acordo e a 
casa foi alugada. Foram roubados os livros e as coisas 
destruídas. Mas eu decidi não fechar a biblioteca 
porque a comunidade precisa dela. A comunidade 
precisava de um lugar mais próximo para os meninos 
estarem fazendo a leitura. 
Tinham a pesquisa pra fazer. As 
bibliotecas das escolas ficam 
fechadas no período em que 
não tem aula. Eu fui levando a 
biblioteca com muita dificul-
dade , como voluntária , e os 
estudantes foram vindo ... Tem 
gente da universidade. Tem 
parente meu que tá no último 
período de Jornalismo lá na 
FUMEC . Os meninos, os 
estudantes usam a biblioteca, 
precariamente, do jeito que a 
gente pode. 

Aí, mais tarde, entrou Furnas 
com a ACES e eles 
propuseram fazer uma 

. ; 

'• 

. .. . . .. . .... 

RELEITURA: Fale um pouco sobre as 
verbas para a Biblioteca. 

Piedade: Para comprar material, nós não temos 
nada. A gente vive de doação. Muita gente doa livros. 
Vocês mesmos doaram para os meninos. Tenho que 
agradecer porque eles aproveitam muito. 

A verba é pra gente usar no imóvel. Furnas 
comprou e pretende fazer a reforma. Mas, por 
enquanto, a reforma não foi feita. Vai ser reformada 
para ter mais capacidade de dar mais oportunidade 
para as pessoas que lá freqüentam. Funciona do jeito 
que a gente pode. 

. ' 

/ 

RELEITURA: Como foi 
sensibilizar a Ong para o 
apoio? Você tinha algo 
que demonstrasse o be· 
nefício para a comuni
dade? 

Piedade: As escolas que 
funcionam lá perto não tinham 
como atender os alunos para 
a pesquisa. Tinha que ter um 
local mais perto. Depois que 
fecha a escola é que se faz 
a pesquisa para, no dia se
guinte, levar as respostas para 
a escola. 

Outra coisa é que o centro 
da cidade fica muito distante, 
e os meninos não têm dinheiro 
para locomoção. Então tinha 

- que ter uma biblioteca lá 

biblioteca modelo. Mas , isto 
ainda está assim.. . Já 
compramos o imóvel. Já paga
mos por ele , e nós estamos, 
agora, fazendo a reforma para 
melhor atender a população. 
Segundo eles (Furnas) , vão 
abrir essas bibliotecas em 

Ilustração de Vilmar Luiz de Souza para 
a capa da revista RELEITURA 18. Belo 
Horizonte: SMC-BPIJBH, 2004. 

em cima . Melhorou muito , e 
muito mesmo, o rendimento na 
escola. 

RELEITURA: O projeto 
prevê manutenção da 
biblioteca? diversos locais, sendo que a do Aglomerado da Serra 

é modelo. Noutro lugar não tinha como essa aí. 

RELEITURA: (Confirmo o endereço e chamo 
atenção para o nome de Bandaneon, relacionando a 
literatura com as outras artes. Relaciono o interesse 
de criar a biblioteca com o desejo de recuperar a 
infância, através dela). Como é o público da 
biblioteca? 

Piedade: De modo geral , são todos os níveis de 
pessoas. Tem crianças, tem adultos , tem jovens. Todos 
esses tipos de pessoas vão à biblioteca. 

RELEITURA: São moradores só da Serra? 

Piedade: Não, vem gente de fora. Vem gente de 
Nova Lima também. Engraçado, pensamos que fosse 
só da comunidade da Serra e não. Vem gente de 
todos os lugares . 

Piedade: É só reforma. Para a manutenção, 
durante quatro anos, ficaram de dar uma ajuda. Depois 
a gente tem que levar por conta própria. Já era para 
estar pronta, do jeito que a gente queria. A gente tá 
vendo como é que vai juntar pessoas para ajudar a 
organizar. Ninguém faz isso de graça. As pessoas 
não podem fazer o acompanhamento gratuitamente. 

RELEITURA: Essa manutenção prevê o 
pagamento de pessoal? 

Piedade: No projeto, eles vão fazer a reforma. 
Eles estão estudando como vão fazer para resolver 
esse problema: de colocar pessoas pra trabalhar. A 
gente continua fazendo o trabalho voluntário. 

RELEITURA: Você fala a gente, então tem 
mais pessoas? 
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Piedade: Tem. Meu marido fica lá. Eu vou lá só 
pra por as coisas em ordem . Minhas meninas 
também. É a família mesmo. Minha sobrinha foi lá 
também para ajudar. Nós precisamos de pessoas para 
catalogar, né? Aí, nós estamos esperando acontecer 
a reforma para essas coisas chegarem no lugar. 

RELEITURA: Piedade, seu prazer de ler, 
como surgiu? 

Piedade: Desde pequena fui apaixonada pela 
leitura. Acho muito importante as pessoas saberem 
ler, escrever. Desde pequena ficava muito chateada, 
tive que trabalhar muito cedo. Meus pais não sabiam 
ler também. Mas gostavam de livros. Em Diamantina, 
minha mãe levava revistas pra gente. Eu sempre qu is 
ir para a escola. Só depois, que já estava há mais 
tempo com eles, meus patrões, quando um dia, a 
menina deles me pediu : 

- Piedade, você lê esta revista? Eu me lembro, 
era a Luluzinha. 

- No dia em que a sua mãe me deixar ir para a 
escola, eu vou aprender a ler e eu vou ler esta revista 
pra você. 

Já estava com 18 anos. Comecei a trabalhar com 
1 O e sempre querendo ler. No Grupo Escolar Matta 
Machado. Foi lá que eu aprendi a ler. O que eu aprendi 
dá pra ter mais entendimento. Eu lia para elas, as 
filhas dos patrões, as revistinhas que elas queriam. 
Eu trabalhei com eles durante 27 anos. Com esse 
pedido da menina pra eu ler as revistinhas, eu 
consegui ir para a escola. 

RELEITURA: Com que idade você veio para 
Belo Horizonte? 

Piedade: Eu vim com 28/29 anos . Já vim pro 
Ag lomerado. 

RELEITURA: A idéia da biblioteca. Como foi? 

Piedade: A creche das meninas. Eu não queria 
voltar ao passado. Não queria que elas vivessem o 
que eu vivi , sem oportunidades. Sem fazer uma 
pesquisa, sem poder estudar. Isso cada vez mais me 
impulsiona a ver a biblioteca surg ir. As crianças que 
vêm agora, podem ter mais desenvolvimento. Mais 
crianças vão estudar, jovens também, ti rar dinheiro do 
bolso fica muito difícil. Depois , os meninos ficam na 
rua , sem um local para poder ler, estudar, pesquisar, 
pois eles não têm estímulo. Nós temos meninos de 6 
anos que já sabem ler. Eles sentam e lêem para os 
que não sabem. Eles perguntam: 

- O Beta vai lá pra cima hoje? A que horas ele vai 
abrir? Quero ler Quero trocar de livro! 

Os pequenininhos gostam de ouvir histórias. Eles 
levam livros para os pais. Nós temos, diariamente, 
livros que saem emprestados. Isso me estimu la 
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muito. Se eu tivesse tido oportunidade, minha história 
teria sido melhor. 

RELEITURA: Que tipo de livro é mais 
procurado? 

Piedade: Livros para a faculdade, diagnóstico, 
didáticos, acervo infantil. Os livros estão muito antigos. 

RELEITURA: Eles devolvem direitinho? 

Piedade: Sim. Tem tudo anotado: endereço e 
nome. Eles ficam 15 dias, 7 dias, 1 mês. Terminou? 
Devolvem ! 

RELEITURA: E a caixa do Correio? Isso tem 
relação com o empréstimo de livros? 

Piedade: Sim, eles pegam as 'cartas e levam livros 
para casa. Muitos não sabem. Quando chegam dizem: 

- Olha, aqui tem livro ' 

Aí, eles levam para casa. 

RELEITURA: Mesmo fazendo a reforma, a 
caixa de Correio vai continuar lá? 

Piedade: Acredito que sim, mas será uma 
dec isão do pessoa l de Furnas. Nós t ivemos 

Ilustração de Vilmar Luiz de Souza para 
a contracapa da revista RELEITURA 18. Belo Hori zonte: 
SMC-BPIJBH , 2004. 

• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



problemas . Não 
tinha lugar ce rto 
para colocar as 
cartas. As pessoas 
abr iam as cartas , 
roubavam prêmios. O 
Correio aqui é segurança. 
A carta é leitura. 

RELEITURA: Qual foi a sua 
primeira leitura? 

• -
Piedade: Eu não sei o nome do livro. É a história 

da galinha dos ovos de ouro. Certa parte desse livro, 
tivemos que fazer uma redação da galinha ciscando, 
distraída, chamando os bichinhos ... (ri) coco caindo 
na cabeça. Espantada! O mundo está acabando. Eu 
acho que é As mais belas histórias. 

RELEITURA: Como você, há outros adultos 
que são estimulados a ler através da 
biblioteca? 

Piedade: Na comunidade , no início tinha 
pessoas sem leitura. Os meninos levando pra casa 

liam para os pais. E, com isto, os adultos ficam 
estimulados. Muitos adultos matricularam-se na 
Escola Municipal Levindo Coelho, à noite. A Levindo 
Coelho doou muitos livros para a biblioteca. 

RELEITURA: Vocês fazem comemora
ções na biblioteca? 

Piedade: Por enquanto, não. Não temos 
um grupo que fique na bibl ioteca. 

Nós fazemos parte do Orçamento 
Participativo e Conselho de 
Saúde. Normalmente, a gente 
sai muito. Eu, Dona Efigênia, a 
Maura. Eu por exemplo, ap lico 

injeções , faço cu rativos . Eu 
aprendi no passado. Vou de casa 

em casa. Fico muito acumulada. Nós 
estamos precisando passar os conhecimentos 
práticos para outras pessoas. O Conselho de Saúde 
precisa de gente. Antigamente, a gente não formava 
pra esse tipo de coisa, né ... Eu trabalhei em casa de 
médico. Bem, nesse ponto eles foram - apesar de 
não terem deixado estudar - muito atenciosos: olha, 
isto é feito assim; tem que fazer o curativo com 
cuidado. No Centro de Saúde há profissionais que 
não sabem que eu faço cu rativo da forma antiga. As 
coisas estão mudando o tempo todo. Quando 
pessoas são desenganadas por médicos, e entram 
em desespero , normalmente elas estão me 
procurando para o tratamento natural. É um acúmulo 
muito grande. É muita coisa pra cima da gente. 

RELEITURA: Você está ligada a aígum 
órgão? 

Piedade: Ao Conselho de Saúde local 
e distrital, e ao Conselho de Assistência 
Social. Quando eu entrei para essas coisas 

da Prefeitura ... naquela época não tinha nada. Água, 
ficava até de madrugada por uma gota na torneira. 

RELEITURA: O fato de morar na favela, 
como é a relação com as outras pessoas 
(asfalto)? 

Piedade: O preconceito é mundial. Agora é que 
está começando a mudar. Na favela não mora só 
bandido. Os arranha-céus, os prédios. Não é por acaso 
que eles existem. Sim, por causa dos pedreiros e 
carpinteiros da favela. Foi muito bom que agora, com 
esse governo, o programa Canteiro de Obra, os 
operários estão aprendendo a ler e a escrever. As 
pessoas estão aprendendo que na favela não tem só 
pessoas vadias. Não é só bandido. O conceito não 
mudou. Melhorou. Precisa muito trabalho social nas 
áreas mais carentes. 

RELEITURA : Sobre política e políticos. 
Eles influenciam seu trabalho? 

Piedade: Essa parte de política ... A participação 
política é muito pouca. Bibliotecas. Agora que o 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 



Aglomerado da Serra - Foto Institucional 

governo deu uma luzinha. Porque quanto entra a 
política as coisas melhoram bastante . Quanto a gente 
vota pra prefeito, vereadores, presidente, a esperança 
é de que as coisas melhorem. Então, a gente conta 
com a política em termos de melhoria na educação. 

RELEITURA : Em relação aos espaços 
públicos (museus, bibliotecas, centros 
culturais ... ) a população da favela tem uma 
freqüência? 

Piedade: A população não participa Tem 
dificuldades. Não faz parte do cotidiano. A primeira 
parte é a oportunidade. A outra é a locomoção. O 
transporte é caro, dificultando a ida das pessoas. 

RELE IT URA : Como você vê a relação 
movimento em prol das creches X movi· 
mento em prol das bibliotecas? 

Piedade: Na creche , as mães deixam as crianças 
para poderem trabalhar. Mas, gente, não precisamos 
só de creche! Depois que os meninos saem da creche, 
eles precisam ir para a escola. .. Então, nós estamos 
tentando discutir. A biblioteca nunca é muito' Toda a 
cidade tem que ter bib li oteca perto das vil as. A 
importância de ter livros bem perto de casa facilita os 
estudos para os moradores do local. Isto está sendo 
muito talado pelos universitários. 

RELEITURA: Os universitários, depois de 
formados, retornam à vila ou se distanciam? 

Piedade: Eles continuam trabalhando na Vila. 
Como voluntários Muitos estão aguardando a 
biblioteca ficar pronta para ajudar. Leila , estudante 
de Jornalismo, quer ajudar. 

RELEITU RA: Você mencionou o trabalho 
com a medicina natural . O acervo da 
biblioteca possibilita consultas nessa área? 

Piedade: Tem alguns livros que eu tenho em casa. 
Fui tomar remédio de laboratório aos 16 anos. Minha 
mãe dava medicamentos do campo que ela ensinava. 
Tenho uma horta e sei para que serve cada planta. 

RELE ITURA : Quando a biblioteca ficar 
pronta, ela poderá ser usada para encontros, 

·- ? reun1oes .... 

Piedade: Isto está sendo estudado pelo pessoal 
que vai investir na idéia Furnas e a Ong Moradia e 
Cidadania. 

RELEITU RA: E sobre roubo na biblioteca? 

Piedade: O rapaz que abria a biblioteca roubou e 
vendeu as coisas. Roubou com a chave na mão. Esse 
fo i o único caso. Ninguém da localidade tira nada. 
Quem entrou para zelar roubou. 

RELEITURA: Você tem consciência do seu 
papel na sociedade. Você percebe isto em 
outras pessoas, moradoras do Aglomerado? 

Piedade: Na comunidade tem um grande número 
de pessoas que tem que entender que nós só nos 
tornamos cidadãos capazes quando nos unimos. 

RELEITURA : As escolas da redondeza 
participam do seu trabalho? 

Piedade: As escolas têm incentivado. As próprias 
professoras falaram que os alunos progrediram muito. 

RELEITURA: Os grupos artísticos usam a 
biblioteca? Você pode mencionar algum? 
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Piedade: Tem grupo de capoeira, congado, hip
hop, o teatro Paternon. Eles pesquisam na biblioteca. 

RELEITURA: O que você gosta de ler? 

Piedade: Pra falar a verdade, eu adoro literatura 
infantil. Leio muito a Bíbl ia para estudo. Um aprofunda
mento de raízes. Muito interessante. Eu acho a literatura 
infantil maravilhosa! Histórias de animais. Você começa 
a ler e se entrega. É aquilo que foi no passado. Hoje 
vê as histórias e pode passar, verdadeiramente, com 
outros detalhes. 

Gosto muito de contar histórias para as minhas 
meninas, uma de 17, outra de 18. Tem dias em que 
elas deitam e me pedem pra contar. As crianças 
também. 

- Oi, tia, conta ... 

Minhas filhas são apaixonadas por livros. Elas duas 
gostam de ler. Não deram problema na escola. Eu as 
incentivo muito. - Os livros estão aí. Quanto mais vocês 
saberem melhor. 

RELEITURA: E o Belo (marido)? 

Piedade: O Beto também. Ele dizia: - O que 
você vai ganhar com isto? E acontece que ele entrou 
de gaiato. Acabou caindo na mesma malha. De 
manhã até a tarde , ele fica na biblioteca. 

Dona Piedade - Foto Institucional 

RELEITURA: O que você acha da relação 
entre ler para ser e ler para ter? 

Piedade: É ler para ser mesmo. Tem que 
progred ir. Ler para ser melhor. Se eu tivesse tido 
oportunidade teria entrado na faculdade de Medicina. 
Há médicos passando coisas que ninguém consegue 
ler. Gostaria de ser um médico que soubesse escrever 
e você pudesse saber o que está comprando na 
farmácia. Quando a gente tem conhecimento ... A 
conta d'água. Tivemos casos de leitura de relógio 
em que a gente comparou com a do leiturista. Ahl 
Se eu não tivesse conhecimento de metros cúbicos ! 
Qual o interesse do leiturista em jogar conta tão alta 
numa comunidade pobre? Para enriquecer o patrão? 

RELEITURA: Você se sente solitária na luta? 

Piedade: Não. De jeito nenhum. Somos um grupo. 
A comunidade precisa. A gente sabe o que quer. 
A leitura é o começo de tudo . 
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Horizonte 
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maria do carmo 
costa e silva 

marlene edite pereira 
de rezende 

Introdução 

Elas ocupam espaços que variam de 1 Om2 a 400m2. 

Em sua maioria funcionam a partir da ação de voluntários. 
Estão espalhadas pela cidade em bairros centrais, 
periferias, vilas e favelas. Sua diversidade retrata a força 
das ações comunitárias de igrejas, associações de 
moradores, grêmios comunitários, fundações, enfim, 
organizações não-governamentais e pessoas físicas que 
acreditam e lutam pela melhoria dos índices de leitura em 
Belo Horizonte. Grupo que representa um dos alvos e 
parceiros do Beagalê1, as bibliotecas comunitárias foram 
cadastradas pelo projeto que listou 33 espaços na cidade. 

Inicialmente, foram designadas como espaços 
alternativos de serviços de bibliotecas, criados por 
iniciativas da comunidade (morador, movimento asso
ciativo ou instituição representativa na comunidade, 
igrejas, ongs, etc ... ) para atender à demanda da população 
local em suas necessidades de leitura, acesso à 
informação e manifestações culturais. 

Ciente da importância dessas iniciativas para a 
democratização da leitura na cidade, o Beagalê realizou, 
durante o ano de 2003, reuniões e cursos de formação 
com os responsáveis pelas bibliotecas, em sua maioria 
voluntários . 

Numa etapa posterior, 22 bibliotecas em funcionamento 
receberam visita da equipe para a realização de uma 
pesquisa que resultou no 1º Diagnóstico das Bibliotecas 
Comunitárias de Belo Horizonte. História, funcionamento, 
parcerias e apoios, espaço físico, recursos materiais e 
humanos, perfil do público atendido, atendimento, serviços 
prestados e acervo, foram os itens abordados na pesquisa . 
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Os resultados, além de traçar um perfil dos equipamentos de leitura organizados e mantidos pela 
sociedade civil, forneceram informações importantes para o aperfeiçoamento das ações de pesquisa e 
formação desenvolvidas pelo Beagalê. 

Dados2 

---

' 1. Histórico 

1.1. Criação 
95% de respostas 
43% foram criadas a partir da iniciativa das instituições 
28% através das comunidades 
24% pelas comunidades, juntamente com as instituições 
5% 1 biblioteca citou a implantação de um projeto de pós-graduação de intervenção cultural. 

1.2. Inauguração 
82% de respostas 
33% das bibliotecas foram inauguradas há dois anos 
28% inauguradas entre dois e cinco anos 
17% foram inauguradas há mais de cinco anos 
22% há mais de dez. 

Em suma, 61 % das bibliotecas têm até cinco anos de inauguração. Não necessariamente, durante 
todo este tempo as bibliotecas funcionaram de fato , pois muitas sofreram interrupções em suas atividades. 
Os dados referem-se ao período compreendido entre a data de inauguração e a data da realização do 
diagnóstico. 

1.3. Funcionamento 
100% de respostas 
68% das bibliotecas funcionam cinco dias da semana, sendo que 89% dessas abrem pela manhã 

e à tarde 
18% abrem à noite 
18% abrem no final de semana, sendo que, dessas, 75% abrem aos sábados. 

- ------ -- ------

2. Manutenção 
I ___ - ~-

2.1. Entidade Mantenedora 
100% de respostas 
50% das bibliotecas são mantidas por instituições religiosas 
41 % por instituições comunitárias (associações, grêmios, dentre outras). Vale ressaltar que pessoas 

da comunidade se incluíram nesta categoria 
18% citaram organizações não-governamentais 
9% citaram instituições públicas. Por se tratar de bibliotecas comunitárias, no sentido que lhes 

atribuímos aqui, não são espaços mantidos pelo poder público. As duas bibliotecas que citaram 
instituições públicas referem-se a parcerias efetuadas com a prefeitura municipal. Em uma delas, foi 
cedido o espaço físico e definida a remuneração de uma estagiária. Em outra, houve a cessão de dois 
servidores 

4% das bibliotecas citaram instituições privadas. 

Obs.: Esta questão permitia mais de uma resposta. 18% das bibliotecas citaram mais de um tipo de 
instituição mantenedora . 
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2.2. Apoio da Instituição Mantenedora 
Espaço Físico: 100% 
Mobiliário: 64% 
Acervo: 55% 
Pessoal: 68% 
Recursos Financeiros: 45% 
Equipamento 27% 
Outros: 9% 

2.3. Apoio regular (além do recebido pela 
instituição mantenedora) 

95% de respostas 
Recebem apoio: 19% 
Não recebem: 81% 

2.4. Parceria Regular 
91 % de respostas 
Possuem parcerias: 25% 
Não possuem: 75% 

-- ---

3. Espaço Físico 
3.1. Espaço físico 
100% de respostas 
Espaço próprio: 68% 
Espaço alugado: 9% 
Espaço cedido: 23% 

3.2. Metragem 
100% de respostas 
Até 50m2: 73% 
Até 100m2: 9% 
Acima de 100m2 : 18% 

3.3. Utilização do espaço para outros fins 
1 00% respostas 
64% utilizam o espaço para outros fins , além das 

atividades usuais de uma biblioteca, tais como : 
reuniões diversas de grupos da comunidade e órgãos 
governamentais , catequeses, oficinas de artesanato, 
aulas de reforço , encontro de casais , telecursos, 
correio comunitário, dentre outras. 

-------

4. Recursos Materiais 

4.1. Equipamentos 
Possuem TV: 36% 

-----

Possuem computador: 50% 
Possuem multimídia: 18% 
Possuem impressora: 27% 
Possuem som: 32% 
Possuem vídeo: 27% 
Possuem retroprojetor: 18% 
Possuem projetor de slides : 4% 
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5. Rec~r~~s H~ma~os ; 
---- - ---- _ I 

5.1. Funcionários 
100% de respostas 
Contam apenas com voluntários: 64% 
Contam com pessoal remunerado: 36%. Dessas, 

apenas 12,5% (que representa 1 biblioteca, dentre 8) 
possuem bibliotecário contratado. 

5.2. Assessoria Técnica de Bibliotecários 
95% de respostas 
Receberam assessoria técnica na organização das 

bibliotecas: 48 % 
O mesmo número ainda recebe regularmente esta 

assessoria voluntária. 
- ---- -

6. Acervo 
---- -----~ -

6.1 . Aquisição de acervo 
Doação: 100% 
Compras: 32% 
Permuta: 9% 

6.2. Política de aquisição por doações 
95% de respostas 
Não possuem: 62% 
Possuem: 38%. Essas, em sua em sua maioria, 

fazem solicitações a institu ições públicas, empresas 
e editoras. 

6.3. Política de seleção 
95% de respostas 
Fazem seleção do material receb ido: 86% 
Não fazem seleção: 14% 

6.4. Quantificação do acervo 
100% de respostas 
até 1000 livros: 14 % 
até 2000 livros: 22,5% 
2001 a 3000: 9% 
3001 a 4000: 14% 
4001 a 5000: 18% 
acima de 5001: 22,5% 
Ou seja: 
Até 3000 livros 45,5% 
Acima de 3001 livros: 54,5% 

6.5. Tratamento do acervo 
Registrado: 59% 
Classificado: 59% 
Catalogado: 23% 
Preparado para empréstimo: 68% 

6.6. Classificação do acervo 
COO - Classificação Decimal de Dewey: 27% 
CDU - Classificação Decimal Universal: 5% 
Classificação própria: 27% 
Sem classificação: 41 % 
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----- --- ------

7. Perfil do público atendido 
-- - - -

7 .1. Cadastramento de usuário 
100% de respostas 
Não possuem cadastramento de usuário: 27% 
Cadastramento suspenso: 5% 
Possuem cadastramento de usuários: 68% 
Dessas, 93% forneceram dados de cadastro: 
57% possuem até 200 leitores cadastrados, 
14% até 500 e 29%, mais de 500 leitores. 

7 .2. Perfil do Público 
1 !!lugar: 100% de respostas 

91 % citaram o público infanta-juvenil 
r- lugar: 100% de respostas 

41 % citaram o público adulto 
3!! lugar: 73% de respostas 

44% citaram o público adulto 
4!! lugar: 32% responderam 

86% citaram o público idoso 

7 .3. Categorias de público 
91 % de respostas 
Estudantes: 75% 
Associados, público de projetos: 35% 
Donas de casa: 30% 
Trabalhadores (comerciários, industriários, 
construção civil, professores): 15% 
Aposentados, idosos: 15% 

8.1. Empréstimo Domiciliar 
100% de respostas 
Realizam empréstimos: 86% 
Não realizam empréstimos: 14% 

8.2. Quantificação do empréstimo 
79% de respostas 
Estatística: 53% 
Estimativa: 47% 

Em relação às que fazem estatísticas: 
Até 100 empréstimos por mês: 50% 
100 até 400: 37,5% 
Acima de 1000 empréstimos por mês: 12,5% 

8.3. Realização de atividades de incentivo 
à leitura 

95% de respostas 
Sim: 75% 
Não: 25% 
Atividades realizadas 
Hora do Conto: 40% 
Oficinas diversas: 33% 

Atividades culturais (teatro, sarau, lançamento de 
livro, exposição, concurso): 33% 

Atividades de divulgação 13% 
Visitas Técnicas 7% 

8.4. Acesso à Internet 
100% de respostas 
Sim: 5% 
Não 95% 

8.5. Atividade de Extensão 
100% de respostas 
Sim: 18% 
Não: 82% 

9.1 . Atividade em ordem crescente 
de procura 

1!! lugar: 100% responderam - empréstimo: 50% 
r- lugar: 86% responderam - pesquisa: 42% 
3!! lugar: 59% responderam - leitura no local 54% 
4!! lugar: 36% responderam - programação 

cultural: 50% 

9.2. Registro de freqüência 
100% de respostas 
Sim: 32% 
Não: 64% 
Paralisado: 4% 

9.3. Quantificação da freqüência 
68% de respostas 
Estatística: 40% 
Estimativa 60% 

Em relação às bibl iotecas que fazem estatísticas: 
Sem apresentação de dados: 33% 
Até 100 freqüentadores por mês 33% 
Até 1000 freqüentadores por mês: 17% 
Acima de 1000 freqüentadores por mês: 17%. 

Análise 

Conceituação 

Com os dados obtidos na pesquisa, foi necessário 
rever a definição que adotamos in icialmente para as 
bibliotecas comunitárias. Partimos do pressuposto de 
que seriam 'espaços alternativos de serviços de 
bibliotecas, criados por iniciativa da comunidade, para 
atender à demanda da população local em suas 
necessidades de leitura, acesso à informação e 
manifestação culturais'. Espaços alternat ivos, no 
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sentido da informalidade e do desejo de direcionar o 
trabalho às áreas periféricas. Entretanto, a realidade 
se mostrou mais rica e heterogênea. Rigorosamente 
não podemos afirmar que todas se constituem em 
espaços alternativos. 

Algumas bibliotecas não só já estão estabelecidas 
há muitos anos, como possuem boa infra-estrutura, 
com equipamentos, acervo rico, pessoal remunerado, 
contando, inclusive, com a presença de bibliotecários. 
Certamente não é o caso da maioria que, diante da 
demanda, organiza espaços de leitura com os 
recursos que possui e da forma como consegue. 

Várias atendem não só à sua comunidade, mas a 
um considerável número de bairros próximos. Também 
não se pode afirmar que todas direcionam seu trabalho 
a moradores de áreas periféricas, ou a pessoas 
inseridas num contexto de exclusão social. A maioria, 
de fato, está localizada ou próxima a aglomerados, 
vilas, conjuntos habitacionais e bairros periféricos, mas 
há casos de bibliotecas nas áreas centrais, cujo 
público-alvo é de pessoas pertencentes a determinada 
faixa etária ou moradores de áreas valorizadas. 

Além disso, é necessário fazer uma distinção. Nem 
todas foram criadas para atender à comunidade em 
geral. Algumas foram organizadas em instituições que 
desenvolvem projetos sócio-culturais e, apesar de não 
se fecharem aos moradores da comunidade, têm como 
público preferencial os alunos dos projetos. Denomi
namos este grupo de bibliotecas comunitárias de 
projetos sociais. 

Outro grupo é formado por bibliotecas que agregam, 
em seu espaço, desde serviços de incentivo à leitura, 
educação e lazer, até serviços de assistência social e 
integração social, como distribuição de sopão e 
realização de reuniões e cursos diversos. Isso 
acontece por serem espaços privilegiados nas 
comunidades em que estão inseridos (muitas delas 
com um número precário e insuficiente de espaços 
coletivos). Assim, passamos a adotar conceitos mais 
abrangentes e diferenciados para os espaços 
encontrados. 

Histórico, serviços e 
funcionamento 

A criação de bibliotecas comunitárias, em Belo 
Horizonte, está diretamente relacionada à atuação de 
instituições como igrejas, associações de moradores, 
grêmios comunitários, Ongs e pessoas físicas - tanto 
aquelas que não moram na comunidade mas são 
atuantes ali, quanto os próprios moradores. De uma 
forma geral , a entidade foi crucial para a concretização 
da criação da biblioteca. Apenas em 9% dos casos a 

iniciativa partiu de pessoas que não obtiveram parceria 
com nenhuma entidade comunitária, privada ou 
governamental, e levaram o projeto adiante apenas 
com a ajuda esporádica de pessoas físicas ou 
jurídicas. 

Apesar da maioria das bibliotecas funcionar 5 dias 
por semana, o fato de 64% delas contarem apenas 
com os serviços de voluntários, torna sua abertura 
muitas vezes irregular, instável, sujeita a períodos de 
interrupção na prestação dos serviços. 

Ao mesmo tempo, é bastante significativo o fato de 
39% das bibliotecas existirem há mais de cinco anos, 
principalmente quando atrelamos esse dado a outros, 
tais como as dificuldades dessa empreitada, visto que 
os recursos são pequenos e o funcionamento baseado, 
em sua maioria, em trabalho voluntariado. Isso mostra 
a importância que tais espaços representam para a 
comunidade na qual estão instalados, e para as 
instituições que representam. O fato de 36% delas já 
contarem com pessoal remunerado, mostra a força e 
credibilidade que o trabalho assumiu. 

As dificuldades financeiras enfrentadas pelas 
bibliotecas e a falta de profissionais remunerados, tanto 
para o atendimento, quanto para os serviços de 
elaboração de projetos e para aqueles referentes à 
area de biblioteconomia, são os fatores que mais 
fragilizam o funcionamento e a qualificação dos 
serviços prestados pelas bibliotecas comunitárias . O 
número incipiente de bibliotecas que oferecem acesso 
à internet, a falta de equipamentos e recursos para 
compra de aceryo, a pouca prática em estabelecer 
parcerias efetivas e apoios regulares (além do apoio 
recebido pela instituição mantenedora), dentre outros 
aspectos, são reflexos dessa situação. Os dados, ao 
mesmo tempo em que mostram também a presença 
de computador em 50% dos espaços, mostram a 
pouca informatização das mesmas, uma vez que 
apenas 36% dessas bibliotecas utilizam um sistema 
informatizado de consultas e empréstimos. Em geral, 
82% das bibliotecas realizam empréstimos e consultas 
manualmente. 

A falta de profissionais qualificados nas bib liotecas, 
mesmo levando-se em conta a assessoria voluntária 
de bibliotecários em 48% dos espaços, resulta no 
pequeno número de bibliotecas que registram dados 
estatísticos de freqüência e empréstimo, e no fato de 
muitas delas não possuírem o acervo organizado de 
forma mais elaborada. 

O número razoável de livros no acervo - 40,5% 
possuem mais de 4000 livros- não é necessariamente 
um dado revelador, pois, ao mesmo tempo em que 
um número significativo de bibliotecas aponta a 
realização de seleção do material recebido através de 
doações, a visita técnica demonstrou que há excesso 
de material nos acervos: principalmente de livros 
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didáticos. A dificuldade na seleção e descarte de 
material é bastante preocupante, uma vez que a quase 
totalidade do acervo das bibliotecas é constituída por 
doações. 

Apesar das dificuldades técnicas e operacionais, 
a grande maioria das bibliotecas realiza empréstimo 
domiciliar, ou seja, em 86% dos casos, e 75% delas 
realizam outras atividades de incentivo à leitura, como 
hora do conto, oficinas e atividades culturais em geral. 

O empréstimo é justamente o serviço mais 
procurado pelos usuários, seguido pela pesquisa 
escolar, fato compreensível devido à grande demanda 
dos alunos. A leitura no local e a programação cultural 
são menos procuradas. Um dos fatores pode ser o 
horário de funcionamento e o diminuto espaço físico 
das bibliotecas, uma vez que 75% delas possuem 
espaço de até 50m2 , sendo que dessas, 44% têm 
espaço de até 36m2. Além disso, em determinados 
momentos, ocorrem outras atividades paralelas, tais 
como reuniões de grupos diversos, aulas, encontros, 
abertos às demandas diversas de suas comunidades. 

O público infanta-juvenil é o segmento que mais 
freqüenta as bibliotecas, seguido pelo público adulto. 
O público idoso freqüenta pouco, a não ser em casos 
específicos, de bibliotecas que os tem como público 
alvo preferencial. 

Quando se fala de categorias, o público escolar é 
o mais citado e mostra que as bibliotecas comunitárias 
passam por processos de escolarização semelhante 
ao enfrentado pelas bibliotecas públicas, com um 
diferencial: algumas são criadas justamente para 
atender a esta demanda, muito acentuada nas áreas 
mais carentes, onde as famílias dificilmente podem 
comprar livros para seus membros. Os alunos dos 
projetos e os membros e associados das instituições 
mantenedoras também foram citados, assim como as 
donas de casa, trabalhadores e aposentados. 

Conclusão 
Em vista do número limitado de bibliotecas públicas 

e privadas existentes, principalmente nas áreas de alta 
vulnerabilidade social , o trabalho oferecido pelas 
comunitarias amplia as possibilidades da democra
tização da leitura na cidade. Entretanto, a falta de uma 
articulação maior com outros espaços afins, o 
isolamento que muitas enfrentam e os graves 
problemas de infra-estrutura dificultam a continuidade 
do trabalho que desenvolvem e a sua qualificação. 
Nesse sentido, a participação do poder público, ao 
mapear, apoiar e qualificar tais iniciativas, faz-se 
necessária, tanto quanto a melhoria e ampliação da 
sua rede oficial de bibliotecas, algumas das quais 
inseridas em centros culturais criados através da 

mobilização social em torno do Orçamento 
Participativo. 

Os dados levantados neste Diagnóstico e as visitas 
técnicas realizadas contribuíram para um melhor 
conhecimento deste universo e uma readequação das 
ações do Beagalê. 

A distinção entre b ibliotecas comunitárias e 
bibliotecas comunitárias de projetos sociais possi
bilitou a definição de ações diferenc iadas e mais 
pertinentes a cada caso. 

Os cursos de formação foram rediscut idos e 
elaborou-se um manual de orientação técnica para 
subsidiá-los, baseado na realidade encontrada. 

Inaugurou-se um ciclo de Estudos Literários 
para incentivar o gosto e a prática da leitura entre os 
voluntários e profissionais atuantes nas bibliotecas. 

O repasse das doações recebidas pela BPIJBH e 
dos produtos obtidos por meio da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura (CDs, livros e revistas) passou a 
ser rigorosamente definido a partir de cri térios tais 
como perfil do público freqüentador, infra-estrutura 
da instituição para disponibilização do acervo doado 
e sistema de funcionamento. 

Estabeleceu-se uma reunião semestral com o grupo, 
para troca de informações, discussões relativas ao 
trabalho e socialização dos integrantes. 

Elegeu-se um representante das bibliotecas - eleito 
entre os próprios pares - para representar o grupo no 
Fórum De mãos dadas pela le itura. Trata-s.e de 
um grupo intersetorial , composto de representantes 
de vários setores da Prefeitura de Belo Horizonte, que 
se encontram periodicamente para discutir questões 
referentes ao incentivo à leitura e propor ações 
coletivas. 

A inserção de representantes das bibliotecas 
comunitárias no fórum e as outras ações realizadas 
pelo projeto Beagalê fortalecem os laços entre a 
sociedade civil organizada e o poder público, ao 
mesmo tempo que preservam a identidade e especi
ficidade das bibliotecas comunitárias, ampliando os 
benefícios para a cidade. 

Entretanto, as pesquisas na área ainda são 
1ncip1entes. É de grande importância a continuidade 
de estudos - incluindo uma maior participação do meio 
acadêmico - para a ampliação do conhecimento 
referente às ações comunitárias de incentivo à leitura. 
Qual a relação deste grupo de pessoas com o livro e 
a leitura? O que impulsionou a criação destas 
bibliotecas comunitárias? Qual o alcance do trabalho 
desenvolvido por estas instituições? 

Estas e outras perguntas ainda aguardam 
respostas . 

.................. . . .. . . . . .... . . .. . . . • ••• 
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Agradecemos a colaboração das bibliotecas comunitárias participantes da pesquisa: 

Notas 

1ª Biblioteca Pública do Aglomerado da Serra 
Biblioteca da Associação Querubins 
Biblioteca Comunitária Ai que Delícia de Leitura 
Biblioteca Comunitária Amigos e Amigas do Planalto 
Biblioteca Comunitária da Associação dos Moradores da Vila Sumaré 
Biblioteca Comunitária da Casa Recriar 
Biblioteca Comunitária do Barreiro de Cima 
Biblioteca Comunitária Luciano Carlos Brandão do Grêmio Alípio de Melo 
Biblioteca Comunitária Etelvininha Lima 
Biblioteca Comunitária Graça Rios 
Biblioteca Comunitária Nossa Senhora Aparecida 
Biblioteca Comunitária Padre Manoel Rosalina Pereira 
Biblioteca Comunitária Santa Lúcia 
Bibl ioteca Comunitária São Domingos 
Biblioteca da Associação Grupo de Mães Solidárias Reunidas do Bairro Nova York 
Bibl ioteca da Sociedade Cruz de Malta 
Biblioteca da Sociedade Espírita Maria Nunes 
Biblioteca Comunitária da Vila Belém 
Biblioteca do Clube da Maturidade 
Biblioteca do Movimento da União Popular de Minas Gerais 
Biblioteca Edith Stein da Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
Biblioteca Paulo Freire . 

1. Projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, de estruturação da política municipal de 
incentivo à leitura, coordenado pela Biblioteca Pública Infanti l e Juvenil de Belo Horizonte e implantado em 
2003. 

2. Fonte: BPIJBH 2004 . 
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denise werneck 

do diabo 

O apartamento consegue ser um 
subterrâneo aéreo. Primeiro andar 
de um prédio comum, suspenso por 
colunetas de estreito cimento que 
cismam no ar ameaçando as garagens, 
das quais o acesso, pela rua lateral, 
íngreme demais, merece uma queda no 
preço da compra. 

Descer as pirambeiras não faz 
bem ao estômago (vai pedir medição 
do cume da esquina até o portão da 
garagem; prever quantos metros 
abaixo em 90 graus, lOKm por hora e 
7 Ave-Marias). 

A relação custo X benefício está 
além do bairrão tradicional inserido 
na muvuca da capital, de vizinhança 
simpática, status de bem morar num 
3Q do Santo Antônio. 

(Uma lojinha?) 
1, 2, 3 lojinhas. Aviamentos, 

locadora de vídeo e lanchonete. Seda, 
Shaft, cigarro, pão fresco, sempre 
bom ter um comércio por perto para 
as emergências do cotidiano - na 
fissura falta camisinha, falta um 
temperinho, sal de frutas, sais de 
banho ... 

E, na esquina de cá? Uma 
borracharia. Mas a ladeira ainda 
peca lá! 

•••••••••••••••••• • • •• • • • • •••• • • •• • • • •••• 



O segredo é voltar os olhos para a f ach ada de ma r morite 
azul - marinho , nos trinques , prédio pequ e n o sem elevador t em um 
charme qualquer de esquina no Village , de casa aonde se acende 
incenso enquanto chegam convidados para o chá . 

Vale a pena investir 
na portaria . (Ô , 24 horas , 
cabeça o Arlindo , porteiro 

um olhar cuidadoso , f irmar 
chega aí , meu camarada) . 

do Aragua i a. 

- Yuri , eu tenho uma pra você : quantos 
colegas de cena foram assassinados pelo Jason , 
em todas as versões de Sexta - Feira 13? Quantos? 
27? 44? ou 56? 

( ) 44? 
- 56, rapaz ! O homem matou 

5 6 tipos . Dormindo , no carro , no 
lago , no banho 

com faca , com foice , 
machado, bisturi 

- menino , rabino , matou 
virgem , matou velha ! Ah ! falando 
em velha, a síndica está 
internada , rapaz , ajeitando 
uns probl eminhas ... 

- Silicone? 
- Não . 
- Períneo? 
- Não . 
- Fala logo, Arlindo, que 

troço a síndica pode ter? ... 
deixa pensar .. . . ô, diacho , fala 
logo, Arlindo! 

- A mulher está louca, 
sô, diz que é Afrodite! 

i nspeção 
E vem à 

O rumor da velha voltando , cheinha de convalescença e de 
memória dos doidos de qualquerospício, alucinação com salas 
brancas, volta a velha do abate , apoiada pelo sobrinho socando 
a cadeira de rodas até o hall . Pior foi entender que a velha , 
pobre , era de fato e estatística hermafrodita . 

• • • • • • • •• • • •••• • • • • •• • • •••••••••••••••••• 



Depois de tanto tempo, urge o implacável : a mente mente . 

pequenos anúncios: largas garagens demarcadas por placas 
em alumínio escovado com numeração em silestone, piso cinza 
asfalto, controle remoto Ultra-tech, manobristas, bicicletário , 
vagas reversíveis, boxes individuais, serviço de lava-jato e 
ainda um quartinho de dependência completa pela empregada . 

O portão estala e dá lugar ao minúsculo jardim de inverno. 
Nada a comentar sobre a guarita e a escadinha - mais do que 
isso acabariam classificadas . 

Tetra-chave, muuuuito booom ABRIU. 

Abriu-se foi uma catinga de carpete! Jesus Cristo! 9 entre 
10 usados têm essa maldição dos infernos! Fosse uma tábua 
corrida, uma ardósia ou uma São Tomé ... já ajudava . Mas taí , 
carpete bege, como sempre . Cor de canja . 

JANELAS 
ABRIR 

••••••••••••••••••••••••••••• 

Duas ventiladas esquadrias de 
alumínio, na sala de estar 
em bico V, bico V, bico V, 
deixa ver. . . cabem uma 
cantoneira de flores e um 
aparador de vidro jateado, 
talvez ela adore oratórios, 
sei lá. 
Sala bem iluminada se daqui 
não fosse a vista para o 
paredão do edifício vizinho. 
Pronto! O paredão tampa 
todas as possibilidades. O 
paredão incomoda e destaca 
a pirambeira de novo! 
Melhor não botar reparo no 
murão, tergiversar a atenção 
dela para dentro do recinto . 

••••••••••••••••••••••••••••• 

JANELAS 
JANELAS 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Depois do casamento , o homem 
aprende alguma minúcia da 
alma alheia, espécie de 
feira-livre . Um zumzumzum 
mulherio ataca uma banca de 
bijou, pechincha o grupo de 
lá quanto vale o tamanco , 
trocam idéias com olhos 
espichados na próxima banca . 
Dentro do recinto, com 2 
horas pode-se instalar um 
carpete de madeira. 
Marketing de 6 vezes fixas, 
top de linha da editora -
até que não foi disparatada 
a assinatura da Casa 
Claúdia. 

• •••••••••••••••••••••••••••• 
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Verificar dobradiças, paredes , roda- pés . 
Construção antiga , ops sólida, fornece 3 quartos amplos 

com armários embutidos em sucupira , maleiro , maleiro , dobradiças 
com defeito anotar para trocar, um podrinho nessa gaveta , 
coisa boba. Marcas de mobília há muito imóvel. 

Cabides esquecidos. Calceira de ripas roliças . Parapeitos . 
Manchinhas removíveis no pêlo gasto, outras nem . Sem mistérios . 
Sem suíte. Largura de sobra aos criados - mudos . 

c o r r e d o r , 
ahá! teto rebaixado de esteirinha de bambu - meio hippie. Mas 
teto rebaixado é teto rebaixado. Tem bossa difícil de explicar . 
Como o charme dos spots - dispensa arrumar sentido. Despensa 
também. Hidro, closet, sapateira, jardineiras, tábua de passar 
roupa embutida, piscina, timing, água quente nas torneiras , 
compartimentos, pequenos nichos para batons para o Sazon para 
o frisson da organização doméstica. Ar condicionado . 

Porta do banheiro à direita, primeira à 
direita não tem erro, com 

box blindex 
duchinha 

de água xxf ria 
espelho 

armário sob a pia de granito 
grafismos alternados no cobre-tudo azulejo do lavabo 

encanamentos perfeitos. 

Imóvel bem preservadinho, ·nada que boa pintura não resolva . 
Nenhuma infiltração, paredes lisinhas sem assunto de cupim 
(tipo que rende). Dr. Altamiro, vizinho de andar no condomínio, 
costuma bater papo entre o 11 2 e o térreo . O elevador parece 
demorar o tempo exato, uma viagem cronometrada entre analista 
e ouvinte, enquanto aguardam na sala de espera as impressões 
de tantos . Não sobra tempo para meus comentários, mantenho - me 
ante o tom de palestra do contador de histórias : 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Desde 1986 adoto a motivação no tratamento com pacientes 
que sofrem da doença do pânico, escrevendo suas histórias 
mais que laudos médicos, mas desconstruindo personagens e 
seus futuros. Nossos diários, costumo dizer, são estruturas 
labirínticas sobre cada paciente, cada detalhe e toda 
possibilidade de cura. Há um ano e meio, trato de uma 
jovem senhora , cujo pânico de cupim vem desmoronando toda 
a familia. A cada santo dia , ela faxina a mobilia da casa . 
Compra agulhas para infiltrações regulares e encomenda os 

mais recentes lançamentos para o combate aos isópteros . 
Comunidades populosas de indi viduos ápteros e alados 
constroem cupinzeiros no madeirame disponível , atacando 
ainda objetos de papel ou aglomerados . Alguns vegetarianos 
servem - se de plantas vivas , o que estende a trabalheira 
de minha paciente. Releva o marido e os filhos , tamanho 
frenesi em extirpar os insetos de suas vidas . Venho 
pesquisando o comportamento dessas espécies com mui ta 
avidez . O caso demanda recolha completa de dados sobre a 
matéria . Saiba o senhor que venho eu comendo papéi's , 
quaisquer ensaios cujos conteúdos possam dar-me ciência . 
Ninhos como o itacuru, itacurubá e tapecuim apoderam - se 
das moradias brasileiras, meu caro, selando uma convivência 
silenciosa e abusiva entre proprietário e invasor. Venho 
me dedicando com afinco a este caso, meu caro , sou um 
méd i co c upincha . 

·--- - - J. 



... . 

Mulher não foi feita para ser entendida. Depois do 

casamento , ela aprende alguma minúcia da alma alheia , feito 

feira-livre. Os cantos empapuçados de sujeitos impacientes 

(nos cantos não tem barraca e empurra - empurra mas dá pra 

seguir as madames com o olho) 

Copa 

Aliada à cozinha . Ótimo , põe - se a mesa de jantar aqui mesmo , 

ora . Afinal , dois ambientes acomodam até seis lugares em mesa 

ovalada . 

Cozinh a 

Enorme ! 

Uns 30 m2 essa cozinha conjugada , hein? Tomadas para freezer e 

geladeira , quem quiser dar - se o prazer de dançar aqui .. . Adega??! 

Ulalá! 

Brincadeira . 
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'Crim 'Crim 

- Alô. 

Banheiro de 
empregada, 
tubulação 
da máquina 
de lavar, 

- Alô. Moço? Aqui é o porteiro. É que chegou uma mulher 
interessada no 102. 

- Deixa entrar. Sou o correto~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 



Pro3eto Caparaó 

O objetivo deste artigo é relatar a experiência do processo 
de implantação das Bibliotecas Públicas nos municípios de 
Caparaó e Alto Caparaó, localizados na Zona da Mata, em Minas 
Gerais. Ele retrata tanto os aspectos técnicos de concepção, 
criação e desenvolvimento quanto a visão daqueles que 
usufruem do projeto enquanto cidadãos. 

A decisão de implantar bibliotecas nos municípios de Caparaó 
e Alto Caparaó surgiu durante o encontro em Cabreuva (SP), 
para escolha de projetos que seriam financiados pela Fundação 
W.K.Kellog , com base na proposta de construção de 
"Comunidade de Aprendizagem". A apresentação do Projeto 
Pampas - Sala de Leitura, realizado em Tandil/AR motivou 
representantes da comunidade de Caparaó e professores do 
Colégio Técnico da UFMG, a incluirem bibliotecas no Projeto 
Educação Ambiental em Caparaó: proposta de construção de 
uma comunidade de aprendizagem2

. Esta decisão coincidiu 
com as proposições da !ª Conferência Municipal de Educação 
de Caparaó, rea lizada em 1997, que apontavam questões 
relativas à leitura, escrita, livros e bibliotecas. 

O projeto foi financiado pela Fundação W.K.Kellogg que 
destinou recursos para aquisição de equipamentos, mobiliário 
e acervo. A contrapartida para os municípios seria oferecer o 
espaço físico e recursos humanos. Conseguir o apoio da 
administração municipal foi o grande desafio apresentado. 

Estudos e pesquisas dos mais diversos estilos têm mostrado 
que o setor cultural, principalmente o das bibliotecas constitui
se, em geral , o de menor prestígio dentre as prioridades dos 
governos. Fatos como a inexistência de bibliotecas em centenas 
de municípios, a falta de atualização dos acervos, a insuficiência 
de recursos humanos, os espaços inadequados e insalubres, 
dentre tantos outros prob lemas vividos pelas bibliotecas 
brasileiras têm sido fatores de exclusão social. Em conseqüência 
disto, comprova-se que projetos para o desenvolvimento da 
leitura e acesso à informação ficam totalmente comprometidos, 
uma vez que esses aspectos devem ser garantidos pelas 
bibliotecas. Assim, em meio a todas estas dificuldades, os 
moradores dos municípios de Alto Caparaó e Caparaó, em Minas 
Gerais, conseguiram, através do Projeto Educação Ambiental 
em Caparaó, implementar um projeto de biblioteca, para atender 
os quase 5.000 habitantes do município. 

Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com 
base na igualdade de acesso para todos, sem distinção de 
idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição 
sociaP. 

Baseada nessa premissa do Manifesto da ·unesco sobre 
bibliotecas públicas , a equipe coordenadora do Projeto 
Educação Ambiental em Caparaó colocou como uma de suas 
metas a implantação das bibliotecas municipais em Alto Caparaó 
e Caparaó. 

Fortalecer a proposta de construção de uma comunidade de 
aprendizagem, a partir da implantação da biblioteca pública, 
passou a constituir-se não só no desejo de um grupo mas 
também em uma linha de ação. Um outro aspecto seria garantir 
à população o acesso ao conhecimento, às condições básicas 
para uma aprendizagem contínua, além de dar suporte ao curso 
de aperfeiçoamento que envolveu pessoas de vários segmentos 
e com diferentes níveis de formação. Propiciar reflexões ao 
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Detalhe da Biblioteca Pública Municipal do Caparaó. 
Foto: Marcos Antônio Nicácio 

Projeto de educação 
ambiental em 

Caparaó: 
proposta de construção 

de uma comunidade de 
aprendizagem 1• 
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r o J e t o Caparaó 

oferecer um acervo diversificado e de qualidade para 
promover o desenvolvimento cultural dos indivíduos e 
dos grupos sociais era seu grande desafio. 

Detalhe da Biblioteca Pública Municipal do Caparaó. 
Foto: Marcos Antônio Nicácio 

O projeto da biblioteca constou das etapas -
conhecimento da comunidade; seleção de materiais 
para compor o acervo; acompanhamento do projeto 
arquitetônico; capacitação de pessoal; visita técnica 
a espaços culturais; realização de cursos e oficinas, 
palestras, seminários sobre literatura, a leitura e suas 
práticas; processamento técnico e preparo do acervo; 
montagem da biblioteca; acompanhamento no 
primeiro mês de atendimento ao público e avaliações 
periódicas até o encerramento dos trabalhos . 

A primeira etapa ocorreu em 1999, com uma 
pesquisa sobre as necessidades de informação entre 
os moradores, seus hábitos de leitura e a forma 
utilizada para responder a tais necessidades. Os 
dados revelaram que a falta de uma biblioteca 
restringia o acesso ao conhecimento e bens culturais, 
tão necessários ao desenvolvimento econômico, 
político e sociocultural de sua população urbana e 
rural. A grande maioria dos entrevistados recorria aos 
vizinhos e parentes para realizar estudos e pesquisas. 
Segundo os entrevistados, em sua quase totalidade , 
as leituras ficavam restritas a textos bíblicos, já que 
há predominância do aspecto religioso entre os 
moradores. A inexistência de banca de revistas, jornais 
e livraria também contribui na restrição da leitura. Há 
serviços de banca cerca de 14 km distante do 
município. Esse fato é problemático, uma vez que a 
primeira condição para que um cidadão se torne leitor 
é permitir-lhe o acesso a livros, jornais, revistas e outros 
suportes. 

A etapa que compreendeu a seleção para a 
elaboração da listagem de acervo ocorreu em 2000, 
com a formação de uma comissão composta por 
representantes dos dois municípios. Além da comissão 
foram contatados representantes da EMATER local , do 
Conselho Municipal de Saúde, grupos religiosos, grupo 
com interesses em projetos na área de astronomia. 

Enfim, todos aqueles que pudessem contribuir na 
indicação de bibliografias para formação das 
bibliotecas. Os títulos foram colocados numa única lista 
e, no momento da aquisição, cada município teve 
oportunidade de escolher seu próprio acervo. Esse 
momento possibilitou ricas experiências aos partici
pantes pelo envolvimento com a produção editorial 
para crianças, jovens e adu ltos. Feita a aquisição, a 
comissão percebeu que as sugestões enviadas foram 
diferenciadas. No município de Alto Caparaó, ficou 
evidenciado um suporte de apo io pedagógico, 
enquanto em Caparaó predominou a área da literatura, 
o que foi avaliado como positivo neste momento. 
Quanto ao mobiliário e equipamentos foram adquiridos 
modelos e quantidades idênticas para as duas 
bibliotecas. 

Paralelamente ao processo de escolha do acervo, 
foi desenvolvido o projeto arquitetôn ico pe los 
arquitetos André Crispim Costa, Paola de Macedo 
Gomes Dias e Joseana Costa, com colaboração de 
Luciana Ferreira Carneiro e Valéria Andrade Bertolin. 
Com o propósito de garantir à bibl ioteca um espaço 
agradável para suas atividades, o pro jeto foi 
amplamente discutido com a administração municipal. 
Essa fase foi bastante demorada, pois dependeu da 
aprovação do projeto físico da bibl ioteca e também 
de recursos financeiros do município. A falta de 
clareza, por parte daqueles que tinham poder de 
decisão, do que representava a construção da 
biblioteca local dificultou o andamento dos trabalhos. 
O desconhecimento provocou, em alguns momentos, 
a proposta de locação de um espaço para instalar as 
bibliotecas. Felizmente, os coordenadores se 
mantiveram firmes na proposição de que a biblioteca 
necessitava de espaço próprio e defin itivo. Esta 
posição foi reforçada com argumentos de que 
bibliotecas precisam de espaços adequados para 
atingir seus objetivos. Para que esta compreensão 
fosse assimilada, organizou-se uma vis ita técnica a 
bibliotecas e museus em Belo Horizonte e na região 
metropol itana. 

Durante todo o processo foram real izados semi
nários, palestras, oficinas, exposições, mostra de 
experiências com práticas de leitura para grupos de 
alunos, professores e membros da comun idade. O 
curso de aperfeiçoamento também possibilitou a 
formação de grupos para desenvolver projetos de 
leitura, brinquedoteca, creche, como possibilidade de 
inserção futura nas atividades da b ib lioteca. A 
participação de jovens numa oficina de narração de 
histórias e a visita ao Museu Guimarães Rosa, em 
Cordisburgo /MG, para assistir ao Grupo Miguilim, de 
contadores de história, estimulou a formação de um 
grupo de contadores - hoje, Grupo lgapara, respon
sável pela organização da Semana de Leitura no 
município, como também apresentação em atividades 
na Biblioteca Pública e em municípios vizinhos . 
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P r o J (~ t o Capara 

Com a inauguração das bibliotecas, no final de 
2001, a população descobre um local pouco comum 
naquela região. 

Após a inauguração das bibliotecas, um novo 
desafio apresentou-se às administrações municipais 
- ampliar o acesso às comunidades existentes na zona 
rural, face às distâncias entre elas e a zona urbana. 

Em vários momentos procurou-se, através de falas 
de seus usuários, identificar a posição da bibl ioteca 
nas comunidades . Algumas foram coletadas e serão 
apresentadas nesse momento. 

O que podemos observar durante a participação e 
vivência neste projeto é que somos cada vez mais 
responsáveis uns pelos outros, que precisamos 
construir juntos um mundo melhor para nós e para 
nossos sucessores. Refletimos sobre valores 
adormecidos, aprendemos a ouvir mais, trabalhar 
no coletivo, a observar em torno. 
Dificuldades, desafios existem em tudo na vida ... e 
é isto que faz a gente crescer. 
Sentimos a cada momento a necessidade de ainda 
nos envolvermos e trabalharmos no envolvimento de 
outros na construção de uma comunidade de 
aprendizagem. A cada dia aprendemos mais e temos 
necessidade desse aprendizado para termos 
qualidade de vida. Felicidade. Família, mutirão, 3ª 
idade, contadores de histórias, horta, plantas 
medicinais, creche, biblioteca etc. 

ria Batista Brinat· - professora, 
membro da comissão de seleção do acervo, 

participou da visita técnica, seminários, palestras, 
projetos sociais , na organização de Semanas de 

Leitura no município. 

Quando eu entrei no projeto, isso há uns três anos 
atrás, foi tudo meio por acaso, uma menina Lara que 
atua na parte de saúde estava precisando de 
pessoas que fossem participar das reuniões de sua 
turma. Por motivo de erro, fui parar na reunião de 
projetos sociais onde eu ouvi as palavras de Geozeli 
e Lidiane. Só fui entender que estava ali, quando no 
final da reunião eu perguntei para uma delas a 
respeito da área de saúde. A partir daí aprendi a me 
interessar mais, e o projeto me ensinou a respeitar 
mais a sociedade, respeitar mais àqueles que 
convivem comigo no meu dia-a-dia. Adorei ter 
participado da área de memória histórica dando mais 
valor às coisas do meu município, ouvindo os mais 
idosos, coisa que antes não fazia. Gostei muito de 
atuar na área do jornalismo, onde aprendi a 
diagramar jornal e a fazer textos jornalísticos, coisas 
que são de maior importância para o meu dia-a-dia 
profissional. No curso de Contação de Histórias que 
fizemos, vimos o quanto temos talento e o quanto 
podemos mostrar à sociedade o que somos capazes 
de fazer; nos módulos que participei aprendi a dar 
mais valor aos professores e conviver melhor com a 
escola. 

Wellingto de Souza Silveira - aluno do 
ensino médio, participou de várias ações do 

projeto inc lusive na organização da Semana de 
Leitu ra, integrante do Grupo lgapara de 

contadores de história. 

O envolvimento com profissionais das escolas, nos 
vários momentos do projeto, mostra que a biblioteca, 
hoje, tem um vínculo importante nas ações de incentivo 
à leitura, na busca do conhecimento, na formação de 
seus cidadãos. São várias as ações e projetos 
conjuntos que demonstram isso. 

Foi e está sendo uma experiência riquíssima 
participar da comunidade de aprendizagem. Nesta 
comunidade nos transformamos em pessoas mais 
críticas e capazes de realizar um bom trabalho na 
escola e na comunidade em que moramos e onde 
trabalhamos. Todos temos sonhos e é preciso ir em 
busca deles para construirmos nossos valores e 
crenças. É através dos grupos, que aprendemos a 
crescer e a ver as pessoas de uma outra forma. 
Penso que os nossos trabalhos nos fizeram crescer 
como pessoas e como profissionais enquanto 
agentes e construtores dos saberes. 

Pat 'eia dos Santos Oliveira - professora. 

Considerando que as bibliotecas estão em 
funcionamento há cerca de três anos, pode-se fazer 
uma avaliação bastante positiva, tanto em relação aos 
usuários que freqüentam a biblioteca para busca de 
informação, quanto às ações de promoção e incentivo 
à leitura. As falas de professores e dirigentes das 
escolas revelam essa afirmativa. 

Obtivemos um aumento considerável do interesse 
pelos livros de literatura da biblioteca da escola. 
Posteriormente, com a inauguração da Biblioteca 
Pública Municipal, observamos também que a grande 
maioria de nossos alunos tornou-se usuária da 
mesma. A atividade nos proporcionou a oportunidade 
de identificar o foco de interesse de alguns alunos 
que apresentam indisciplina e desinteresse na escola 
para, a partir dele, desenvolvermos um trabalho 
específico com estes alunos. Alguns de nós que 
participamos desta ação na escola, posteriormente 

'9 .Roner Braga Pad1lha 

Foto: Roner Braga Padilha - lúna/ES- Fonte: 
www.portaldocaparao.com (gentilmente cedida à RELEITURA) 
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nos reunimos através do interesse pela leitura e 
contação de histórias e formamos o grupo "Baú dos 
Sonhos" - projeto social de incentivo à leitura e de 
promoção do uso da Biblioteca Pública Municipal. 
Por se constituir em uma atividade de fácil 
organização e exceleme aceitação por ser muito 
prazerosa, é perfeitamente passivei sua multiplicação 
para outros espaços da comunidade: igrejas, creche. 
asilo, praça, posto de saúde 
Cremos que os efeitos dessa ação sejam a 
divulgação da biblioteca e o estímulo à leitura, até 
mesmo para os familiares das crianças, já que elas 
passam a pedir aos pais que leiam histórias para 
elas e. conseqüentemente, os pais as trazem à 
biblioteca para pegar livros e acabam vendo alguns 
livros que lhes interessam ler também. Gostaríamos 
de que a biblioteca voltasse a funcionar aos sábados, 
pois assim poderíamos atrair mais crianças e os pais, 
já que aos sábados é folga da grande maioria da 
população. Mas como isso não depende apenas dos 
funcionários e, sim, da prefeitura, estamos com as 
mãos atadas para estender essa atividade ao 
restante da comunidade que ainda não se beneficia 
desse serviço. 

São inúmeros os fatos que evidenciam o quanto as 
bibliotecas vêm contribuindo para o crescimento de 
pessoas enquanto profissionais ou cidadãos. Os 
grupos formados a partir do Curso de Aperfeiçoamento 
são exemplo claro dessa avaliação, como: a organi
zação dos grupos "Baú de Sonhos", "Trilha do Saber", 
"Brinquedoteca", a formação da Sociedade Amigos 
da Biblioteca em Alto Caparaó para dar apoio aos 
projetos da Biblioteca Pública. Também a iniciativa da 
Secretaria Municipal de Educação de Alto Caparaó 
apresentou um projeto de emenda, aprovado pela 
Câmara de Vereadores, que trata da indicação de um 
profissional da educação para atuar na coordenação 
de ações de incentivo à leitura junto às bibliotecas 
escolares e também à Biblioteca Pública Municipal 
"Rejane Araújo de Araújo". Também os dados 
relativos ao número de usuários inscritos nas 
bibliotecas são reflexo da importância do projeto no 
município. O número de usuários inscritos, em 
Caparaó e Alto Caparaó, na última avaliação, em 
2003, equivale a cerca de 13% da população local. 

Como ampliar o atendimento aos moradores da 
zona rural que até 2003 desconheciam o espaço das 

Notas 

bibliotecas públicas e sua função social no município? 
A Secretaria Municipal de Educação de Caparaó 
apresentou um projeto de biblioteca itinerante que 
atendesse a população dos doze aglomerados 
existentes na zona rural. 

Uma população numerosa, três vezes maior que a 
da zona urbana, dispersa pelas montanhas ocupadas 
por plantações de café, com famílias de pequenos 
agricultores que ainda mantêm os fi lhos na ajuda da 
apanha do café, deu suporte à justificativa do projeto. 
Assim, o resultado foi a aprovação em 2004 para 
aquisição de um veículo e acervos que circularão entre 
as comunidades. São doze no município de Caparaó, 
com extensão do benefício para três outras existentes 
em Alto Caparaó. 

O processo de implantação composto de etapas 
de conhecimento da comunidade; levantamento dos 
espaços para reunir famílias para atividades coletivas 
de leitura e apresentações culturais; preparação da 
lista de sugestões para formação do acervo; 
elaboração de roteiro para circulação do acervo; 
organização de cursos de capacitação para agentes 
de leitura têm sido motivos de visitas a Caparaó. Um 
outro componente que não estava previsto e que tem 
sido motivo de avaliação positiva é o envolvimento de 
um especialista em fonoaudiologia que visita as 
escolas da zona rural, para observação e conversa 
com os professores. Também é relevante a conversa 
com pessoas da comunidade. Os resultados têm 
apresentado subsídios que podem contribuir para um 
trabalho mais reflexivo sobre práticas de leitu ra, 
necessidades reais da comunidade escolar e seus 
familiares. Prevêem-se também acompanhamento e 
avaliação da implantação desse acervo itinerante. 

O envolvimento ultrapassou as questões profi s
sionais . Encontros com grupos, partici pação em festas 
do município estre itam ainda mais os laços com a 
comunidade. 

Ser hoje cidadã honorária de Caparaó representa 
para mim compromisso - o de pensar a leitu ra, 
multiplicar leitores. Ter vivido e partilhado experiências 
e poder carregar algumas é a maior recompensa ao 
término desse trabalho. 

1. Projeto Comunidade de Aprendizagem - ação proposta dentro do Projeto Educação Ambiental em Caparaó, coordenada por 
professores do Colégio Técnico da UFMG e financiada pela Fundação W.K. Kellogg com linhas de ação na formação e capacitação 
de professores e membros da comunidade nas áreas de educação, saúde e meio ambiente, além da implantação de bibliotecas 
nos municípios de Caparaó e Alto Caparaó. 

2. Coordenador geral: Marcos Antônio Nicácio, professor do COL TEC/U FMG 
Coordenador da área cultural: José Eduardo Borges Moreira, professor do COLTEC/UFMG 
Responsável técnico do projeto das bibliotecas: Marlene Edite Pereira de Rezende, bibliotecária 

3. UNESCO. Manifesto sobre as bibliotecas públicas. Paris, 1994 . 
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Ler histórias .. 
Contar histórias .. 
Compartilhá-las .. 
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Lembro-me de minha mãe e de sua didática nata nesta arte. 
Lembro-me de meus irmãos, medrosos e assustados com 
histórias de terror.· Zabelinha, apum Cererê e tantas 
outras que nos faziam sonhar e crer que tudo aquilo existia, 
que lá fora havia um mundo cheio de seres fantásticos, 
maravilhosos, e o pior: à nossa espera, para nos assombrar' 
Histórias contadas e recontadas agora, aos netos ... ansiosos 
por sentirem um calafrio ou simplesmente rirem com alguma 
parte engraçada. Assim crescemos. Em meio às histórias de 
nossa mãe, ao mundo imaginário que acreditávamos e 
criávamos. Em nossa casa, livros e revistinhas não faltavam. 
Almoçávamos deitados na cama, lendo revistas do Tio Patinhas 
ou o livro As Mais Belas Histórias e sempre víamos 
mamãe lendo também, o que nos incentivava muito. Mamãe 
foi quem nos iniciou no vício da leitura ... recordações de minha 
infância. 

Imagino o paraíso como uma imensa biblioteca, frase da 
memorável escritora Sylvia Orthof. Imaginar uma biblioteca num 
grande centro urbano com inúmeras possibilidades de leituras 
e acessos a outras formas de cultura transforma o ato de ler 
num processo comum, inocente até. É um ato tão corriqueiro 
que quase não percebemos quais são os processos gerados 
a partir dele, as redes que são formadas e as relações de 
troca e de introdução de novas culturas. 

Imaginar o poder de uma biblioteca pública numa pequena 
cidade é diferente; é uma atitude que somente os que a 
vivenciam podem descrever, justamente por ser um dos poucos 
meios de acesso a outras informações tão diferentes das que 
estamos habituados. A necessidade de novas leituras é um 
processo infinito de trocas. Troca de posturas, de "pré
conceitos", de paradigmas e uma nova visão de homem e de 
comunidade. O poder de uma biblioteca é algo para nós quase 
que inexplicável, dada a complexidade das relações de poder 
e de saber que daí se originam. 

Saber e poder determinar que tipo de informação a que os 
outros terão acesso e de que forma isso influencia seu 
comportamento sempre esteve presente nas discussões de 
formação do acervo da biblioteca, ou seja, o que seria 
importante ou não que a comunidade soubesse ou como as 
informações poderiam ser utilizadas pelas pessoas transfor
mando ou perpetuando idéias difundidas pela família, escola 
e grupos religiosos. Determinar, a princípio, o acervo de uma 
biblioteca é um ato político angustiante porque traduz a sua 
forma de ver o mundo, através do "tamanho de sua janela", 
mesmo que o processo de escolha seja coletivo, como no 
nosso caso. Há ainda o velho preconceito de que as pessoas 
não gostam de ler ou preferem textos curtos com muitas figuras, 
idéias comprovadamente ultrapassadas. 

Numa pequena comunidade , a biblioteca fatalmente se 
transforma num agradável ponto de encontro, de reuniões e 
mesas de discussões das diversas classes sociais. Muitos d0s 
problemas enfrentados são discutidos ali de forma que a 
biblioteca assume um lugar privilegiado como centro político 
e cultural da comunidade e isso significa que muitas questões 
adormecidas por muito tempo sejam debatidas sob nova ótica 
e muitas teorias sejam revistas, provocando um processo 
obrigatório de reflexão e crítica, condições fundamentais para 
a construção de novos conhecimentos. 

A partir da Biblioteca Pública Municipal, novas práticas foram 
incorporadas ao cotidiano da comunidade, especialmente o 
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Detalhes da Biblioteca Pública Municipal do Caparaó. 
Fotos: Marcos Antônio Nicácio 
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Detalhe da Biblioteca Pública Municipal do Caparaó. 
Foto: Marcos Antôn io Nicácio 

escolar, sobretudo pela substituição da idéia de "local 
de escrita" para também "local de leitura e produção 
de conhecimento e cultura". Visitar a biblioteca com 
os alunos para simplesmente ler, em grupo ou 
individualmente, sem a necessidade de cobrança 
tornou-se uma prática pedagógica para muitos 
professores. O ato de ler e de indicar livros é uma 
atitude que pode ser evidenciada pela quantidade de 
freqüentadores da biblioteca e de obras em circulação 
na escola, na comunidade e em municípios vizinhos, 
num processo rico e dinâmico. 

O processo de formação da biblioteca pública 
transformou também as bibliotecas escolares 
concebidas anteriormente como "depósitos de livros", 
especialmente os didáticos, em local de pesquisa, 
procura por novas obras e reorganização de seu 
acervo. Aos poucos, essas bibliotecas vêm se 
transformando em bibliotecas vivas, em constante 
mudança para atender a toda a comunidade. 

A formação de novos grupos a partir da biblioteca 
é um dos maiores indicativos de sua importância 
comunitária, pois como já dissemos, ela tornou-se um 
ponto de encontro e uma referência de cultura. O 
Grupo de Contadores de Histórias lgapara, formado 
por jovens estudantes, pessoas da comunidade e 
professores, surgiu de encontros de preparação na 
biblioteca, trabalhou com crianças na creche municipal 
durante a realização de módulos do Curso de 
Aperfeiçoamento com os professores e comunidade 
dentro do Projeto Comunidade de Aprendizagem e 
inscreveram como monitores da 1ª Semana de Leitura 
das Escolas Municipais e Estaduais em julho de 2001. 
Apresenta-se em escolas da região e nas atividades 
culturais da comunidade. Fez da biblioteca pública o 
seu reduto de pesquisa e constante atualização, já 
que alguns de seus integrantes são universitários. 
Atualmente, o grupo está em reformulação de seus 
integrantes e organização de espaço próprio para 
encontros e reestruturação de novos projetos. O Grupo 
lgapara é particularmente uma das melhores expres
sões de como a biblioteca pública modificou 
profundamente as relações na comunidade, uma vez 
que são jovens, em sua maioria, que integram o grupo 
e ampliam constantemente sua visão de mundo por 
lidarem com a história do lugar, seus habitantes mais 
antigos e seu saber acumulado. Isso produz uma rede 
de troca de informações que os auxiliam na preser
vação do passado como forma de compreender o 

presente e construir o futuro. São jovens qu e 
incentivam outros a buscarem, na leitu ra, a paz, a 
felicidade e o novo. 

O GEASC - Grupo Estudos Astronômicos da Serra 
do Caparaó - formado em maio de 2001, a partir de 
encontros entre alunos e pessoas da comunidade dos 
municípios de Caparaó e Alto Caparaó, demonstra 
como a Biblioteca colaborou para o surgimento de 
novas formas de organização comunitária. Durante 
muito tempo foi ali que o grupo reun iu-se para seus 
primeiros estudos e observações astronômicas até a 
concretização de um espaço próprio. Nos encontros 
da Liga Amadora de Astronomia, em Caparaó, é a 
biblioteca que acolhe a todos para as mesas de 
discussões e disseminação de novos conhecimentos 
em astronomia. 

Da biblioteca e de suas inúmeras possibilidades 
de criação surgiram também o Grupo de Artesãos, o 
Movimento da Terceira Idade, o Grupo de Darwas 
Folclóricas, os estudos para a criação da APA - Area 
de Proteção Ambiental , diversos subprojetos e 
recentemente o projeto Bibl ioteca Itinerante, para 
atendimento às comunidades da Zona Rural. 

Hoje, é impossível imaginar nossa comunidade sem 
a biblioteca pública e as relações de troca e produção 
de cultura nela realizadas. Todo saber adqu ir ido 
pressupõe uma relação de cumplicidade com a nova 
realidade que vislumbramos quando nos apropriamos 
dela. Pode-se dizer "não sei, não me diz respeito", 
mas é impossível não se comprometer com algo 
quando o conhecemos em verdade. Estamos num 
caminho em que não há volta, num caminho erri que 
cada novo conhecimento nos leva adiante, mas nos 
obriga a olhar primeiro ao nosso redor, a enxergar o 
mais próximo de nós, a enxergar as necessidades de 
nossa comunidade e produzir novos saberes. Todo 
saber produzido coletivamente através das relações 
provenientes da biblioteca deve estar disponível para 
a comunidade e deve ser fruto de constante cons
trução de uma comunidade de aprendizagem. 

Ainda há muito que se construi r nessa comunidade 
de aprendizagem. Porém, uma coisa é certa: podemos 
nos sentar à beira do caminho e descansar enquanto 
o tempo passa ou podemos nos colocar como 
protagonistas na construção de novas possibilidades 
de crescimento enquanto caminhamos. Temos de 
aprender a estabelecer trocas, reconhecer valores nos 
outros e, sobretudo, reconhecer referências de 
conhecimento em todos. 

Em relação à constante reestruturação da biblioteca 
como espaço de conhecimento e democracia, é 
r;ireciso garantir a constante atualização de seu acervo. 
E urgente tomar uma atitude de forma a contemplar 
as diversas formas de literatura, possibilitando que a 
pluralidade de idéias enriqueça e favoreça a criação 
de novos saberes. 

1. Biblioteca Pública Municipal "Antônio Xavier da Costa" - situada à Rua Oscar Pinheiro, s/n, no município de 
Caparaó(MG) telefone (32) 3747-1210 
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Projeto Cª-_para 

A Biblioteca Pública de 
Alto Caparaó 1 

Situada na pequena cidade de Alto Caparaó, no Estado 
de Minas Gerais, a Biblioteca Pública Mun icipal "Rejane 
Araújo de Araújo", tem se destacado pela sua organização, 
estrutura e atividades promovidas junto à comunidade 

Contando com o apoio de quatro auxiliares de biblioteca e 
um coordenador de biblioteca, desde sua inauguração, no dia 
21 de dezembro de 2001, tem procurado fazer parte do dia-a
dia dos moradores desta pacata cidade do interior, até então 
sem contato com esse tipo de informação. 

A biblioteca não foi simplesmente construída e montada, 
necessitou de projetos e principalmente do apoio de 
instituições, como a Fundação W. K. Kellogg, a Prefeitura 
Municipal de Alto Caparaó e o Projeto de Educação Ambiental 
no Caparaó-Proposta de Construção de uma Comunidade de 
Aprendizagem(COLTEC/UFMG). 

A construção e implementação da biblioteca pública foi um 
grande sonho da comunidade realizado. 

O processo foi lento, doloroso para quem perceb ia a 
importância dessa obra, mas devido à limitação da visão de 
muitos administradores e diante de um projeto que apresen
tava-se inovador nos aspectos do espaço físico, mobiliários, 
equipamentos , brinquedoteca, área cobe rta com jogos 
pintados no chão, funcionários realmente treinados para prestar 
um bom atendimento aos usuários e um acervo escolhido pela 
comunidade, às vezes pensávamos ... era muito para nós. Mas 
com o passar dos meses fomos nos preparando, lendo a 
respeito da organização de uma biblioteca, visitando outras 
equivalentes às do estado, negociando a concretização do 
projeto, pois o prazo para o financiamento conseguido junto à 
Fundação Kellogg pelo projeto Comunidade de Aprendizagem 
se esgotaria em dezembro de 2001 , e esta ação era muito 
importante também para o grupo que coordenava o projeto. 

Finalmente, após diversas reuniões, mostrando os benefícios 
de uma biblioteca para uma comunidade , conseguimos. Cada 
passo concretizado era uma vi tória alcançada . 
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Esperamos pelos projetos de engenharia e arqui
tetura, listagem dos livros com a opinião de pessoas 
da comunidade, chegada dos equipamentos na 
cidade, início da obra, capacitação, lei aprovada na 
Câmara Municipal e, finalmente, pelo dia da 
inauguração. Foi emocionante ver muitos funcionários 
da Educação, Prefeitura, pessoas da comunidade ... 
envolvidos com a limpeza, pintura de janelas, 
organização dos livros, instalação dos equipamentos 
para que tudo saísse como sonhávamos. Foi 
realmente um trabalho de equipe. 

No discurso, o Prefeito reconhece as dificuldades 
da administração em conduzir o processo. Ele 
comenta: "minha idéia era que a biblioteca pudesse 
ser organizada em um cômodo", era esse o seu 
conceito de biblioteca. 

A inauguração foi linda. Sabíamos que muito mais 
ainda estava por vir: o bom funcionamento da mesma 
para que todos da comunidade tivessem acesso e que 
a biblioteca fosse um lugar onde a vida pulsasse. Um 
lugar onde, além de desenvolver sua capacidade de 
estudo e ampliar seus conhecimentos através de 
pesquisas, os usuários também sentissem prazer. 
Onde as crianças tivessem contato livre com os livros 
e fossem estimuladas a manuseá-los, mesmo que 
ainda não lessem. 

Desde sua construção, têm sido realizados 
programas culturais e educacionais como a "Semana 
do Livro Infantil", com programações abrangendo um 
público variado, incluindo as escolas municipais, a 
escola estadual, escola particular, escolas da zona 
rural e também a creche municipal. O apoio de projetos 
sociais também não foi dispensado: houve apresen
tações dos projetos Baú dos Sonhos e Valorizando a 
Terce ira Idade, como também a presença de 
professores e funcionários da Educação, prestigiando 
o evento com oficinas de ensino e aprendizagem, 
realizadas no recinto da biblioteca. Houve também o 
lançamento de um livro dé poesias dos alunos da 

Detalhe da Biblioteca Pública Municipal de Alto Caparaó. 
Foto: Marcos Antônio Nicácio 

Escola Municipal "Eugênio Tavares da Silva", além 
de várias apresentações. 

Também têm sido realizados trabalhos de extensão 
da biblioteca no Centro Municipal de Educação Infantil 
e nas escolas da zona rural, levando até essas 
crianças e à comunidade rural a oportunidade de 
conhecer parte do acervo da biblioteca. 

A partir da atuação do projeto Comunidade de 
Aprendizagem, da capacitação (PROCAP-SEE/MG) e 
da graduação dos seus funcionár ios, as escolas 
municipais de Alto Caparaó e a Escola Estadual "Cel. 
Américo Vespúcio de Carvalho" vêm desenvolvendo 
diversos projetos na área da leitura, poesia ... 

A grande preocupação destes profissionais é que 
os alunos despertem para o prazer da leitura e escrita. 

As ações das escolas são decididas em reuniões 
pedagógicas que ocorrem quinzenalmente. 

Dentre muitas ações desenvolvidas, destacamos 
algumas: 

1) Para ampliação de conhecimentos e da prática 
pedagógica dos professores, foi solicitada ao projeto 
Comunidade de Aprendizagem uma capacitação na 
área de leitura e escrita. Em outubro de 2002, então, 
aconteceu a oficina de leitura e poesia, ministrada 
pelas professoras doutoras da UFMG, Lyslei de Souza 
Nascimento e Mariângela de Andrade Paraíso, cujo 
tema foi "Literatura e produção de textos" e "A possível 
pedagogia da poesia na escola", ministrada pela 
mestre em literatura, Maria da Graça Rios. As oficinas 
trouxeram aos professores novas maneiras de 
trabalhar a poesia, a música, os textos jornalísticos, 
tornando assim mais atrativo o ensino da Língua 
Portuguesa. 

2) Como demanda da comunidade, ocorreu também 
um curso para capacitação de pessoas para atuarem 
nas bibliotecas escolares dos municípios de Alto 
Caparaó e Caparaó, que foi ministrado por uma 
bibliotecária e uma pedagoga que atuam na Diretoria 
do Sistema de Bibliotecas Públicas, da Superinten
dência de Bibliotecas Públicas do Estado de Minas 
Gerais. O curso aconteceu em dois momentos: no 
primeiro, os alunos receberam capacitação técnica. 
Foi ministrado na comunidade rural da Galiléia, no 
município de Caparaó. O segundo constituiu-se de 
visitas técnicas feitas pelo grupo a bibliotecas e 
museus como Biblioteca Pública Estadual Luís de 
Bessa, Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte, Biblioteca do Centro Pedagógico e do 
Colégio Técnico da UFMG, Biblioteca da Faculdade 
de Educação da UFMG , Museu Histórico Abílio 
Barreto, em Belo Horizonte, e à Casa de Cultura e ao 
Mosteiro de Macaúbas no município de Santa Luzia, 
na Grande BH. 

3) Outro projeto realizado pela escola foi o cantinho 
de leitura, que procurou desenvolver o gosto pela 
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literatura infanta-juvenil relacionada à arte. Várias 
obras foram lidas pelos alunos e posteriormente 
criados trabalhos artísticos , utilizando técnicas 
tridimensionais, trabalhos confeccionados com jornal 
e material de sucata , modelagem em massinha, 
confecção de livros artesanais etc. Os alunos 
manifestaram satisfação em participar do projeto e 
para os professores foi possível observar a 
exteriorização dos gostos, dos interesses e do 
pensamento dos alunos. 

4) Uma prática também freqüente nas escolas: 
receber a visita de poetas e amantes da poesia e da 
literatura para dar pequenas palestras e recitar poesias 
para os alunos. Estes demonstram contentamento e 
prazer e interagem ricamente com os ilustres visitantes. 
Esta interação já teve como frutos a construção de 
dois livros de poesia pelos alunos. 

5) Em 2001, 25 pessoas, dentre elas professores, 
diretores de escola, pedagogos, a Secretária Municipal 
de Educação e representantes do IBAMA participaram 
do Curso de Capacitação para Dinamização e Uso 
da Biblioteca Pública, oferecido pelo Ministério da 
Cultura em parceria com o programa Avança Brasil, 
IPEP, Conselho Federal de Biblioteconomia, UnB/CID, 
Ministério do Trabalho e Emprego, o Planfor, FAT e a 
Força Sindical. Este curso teve por objetivo apoiar e 
capacitar profissionais para o serviço em bibliotecas 
públicas. Como conseqüência desta capacitação , 
houve maior conscientização sobre a utilização e o 
funcionamento adequados de uma biblioteca , 
melhorando em muito a organização e o atendimento 
também das bibliotecas escolares. 

6) Também são realizados mutirões de leitura nas 
escolas , quando acontecem oficinas de artes, 

Nota 

contação de histórias, teatro de fantoches e leitura, 
re lacionadas à li teratu ra infanta-juvenil. As escolas 
não só desenvolvem projetos diversos relacionados 
ao estímulo à leitura em períodos específicos pré
estabelecidos no calendário escolar, como também 
fazem visitas semanais à Biblioteca Municipal e à 
brinquedoteca, para pesquisa , leitura e 
apresentações culturais, promovidas pelas 
professoras responsáveis pelas bibliotecas 
escolares. 

7) Para divulgar o acervo da Biblioteca Municipal 
e das bibliotecas escolares, e para dar suporte ao 
estímulo à leitura no município, surgiu o projeto social 
"Baú dos Sonhos" , formado por profissionais de 
diferentes áreas do setor de Educação. O grupo surgiu 
durante o Curso de Aperfeiçoamento em Educação, 
Saúde, Cultura e Meio Ambiente, uma das ações do 
projeto Comunidade de Aprendizagem. Além de 
desenvolver várias atividades relacionadas à leitura 
na comunidade, o grupo também foi responsável pela 
criação da Sociedade Amigos da Biblioteca, que 
reúne pessoas representantes dos mais variados 
segmentos da comunidade para apoio e 
sustentabilidade às ações da Biblioteca. 

Reconhecemos que ainda há um longo caminho a 
ser percorrido e muitas ações ainda por serem 
desenvolvidas, tanto nas escolas, como na Biblioteca 
Pública e na comunidade de Alto Caparaó. Ainda 
estamos nos primórdios desse processo, mas o que 
realmente nos importa não é a velocidade da 
caminhada e, sim, permanecermos a caminho, cada 
dia mais buscando novos conhecimentos , novas 
metodologias e contribuindo para o desenvolvimento 
de nossa comunidade. 

1. Biblioteca Pública Municipal "Rejane Araújo de Araújo", situada à Rua Carolina Martins Tavares , s/n, Alto 
Caparaó (MG) - telefone (31) 37 47-2706 . 
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Biblioteca Digital 
Josué Inácio Peixoto 

1. Síntese do projeto 

A Biblioteca Digital Josué Inácio Peixoto está estruturada em 
um laboratório multimídia com 21 computadores e inserida no 
contexto do Instituto Francisca de Souza Peixoto. Os professores 
planejam suas aulas de acordo com as necessidades atuais , 
contando com o apoio de colaboradores que, através de 
pesquisas na Web, agregam informações ao plano de aula. 

O projeto oferece aulas de Informática aplicada à Educação 
para alunos de escolas públicas de Educação Infantil e 
Fundamental , APAE e para o Telechica (Telecurso 2000). Aos 
funcionários da CIC (Companhia Industrial Cataguases), assim 
como a seus filhos, senhoras do pró-idoso e cidadãos 
portadores de necessidades especiais, são oferecidos cursos 
de Iniciação à Informática. Com estas aulas somam-se 1200 
pessoas atendidas durante o mês. Os professores são 
capacitados para lecionar, utilizando os computadores através 
de cursos de Windows 98, Word 2000, Excel 2000, PowerPoint, 
Internet e Informática aplicada à Educação, incluindo softwares 
educacionais e a linguagem de programação Logo. . 

O projeto apresenta-se também como uma das principais 
iniciativas de combate à exclusão social. A Biblioteca Digital 
representa uma oportunidade de desenvolvimento pessoal a 
partir da aprendizagem e domínio da tecnologia digital. 

Todo o projeto sustenta-se com as verbas obtidas na venda 
de resíduos de algodão que resultam da fabricação de tecidos 
da CIC (empresa mantenedora do Instituto). A Cataguases vem 
garantindo as condições necessárias para dar acesso às 
crianças de escolas públicas e demais favorecidos, disponi
bi lizando os equipamentos, a rede e a manutenção de toda a 
infra-estrutura desde a inauguração, em março de 2000. 

2. Atividades desenvolvidas 

Na explanação a seguir, encontram-se resumidas as 
principais atividades desenvolvidas na Biblioteca Digital pelos 
alunos e professores das escolas públicas. Pode-se ver também 
o número de beneficiados por todo o projeto desde sua 
inauguração. 

1-2000 
1 

-~----- --~ 

A Biblioteca Digital Josué Inácio Peixoto func iona desde o 
dia 25 de março de 2000. A partir desta data, ela foi palco de 
muitas emoções. Durante o ano de 2000, escolas trouxeram 
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para a Biblioteca seus alunos para terem aulas com o 
auxílio do computador. Professores foram capacitados, 
demonstrando grande desenvoltura durante o curso 
que lhes foi oferecido em Informática na Educação. 
Hoje são eles que ministram as aulas de Geografia, 

Beneficiados 
Alunos de escolas públicas 
Professores de escolas públicas 
Filhos de funcionários da Cataguases 

Idade 
8 a 10 anos 
25 a 55 anos 
8 a 14 anos 

Em seu segundo ano de funcionamento, o projeto 
Biblioteca Digital Josué Inácio Peixoto deu conti
nuidade ao trabalho iniciado em 2000. Com a primeira 
fase contemplando o Ensino Fundamental, estendeu 

Beneficiados Idade 
Alunos de escolas públicas 6 a 10 anos 

APAE 9 a 18 anos 
Professores de escolas públicas 20 a 55 anos 
Filhos de funcionários da Cataguases 8 a 17 anos 
Alunos do Projeto Bola Cheia 12 a 17 anos 
Funcionários da Cataguases 22a 60 anos 

----- -- ---

:~02_ 1 

Neste ano, foi dada maior atenção à Educação 
Infantil. Para os professores que deram aula na 
Biblioteca Digital foram oferecidos cursos de 
aperfeiçoamento em Informática. Os funcionários da 
CIC, assim como seus dependentes, puderam se 
aproximar da linguagem digital através do curso de 
Iniciação à Informática. Um curso de Excel Avançado 
foi dado a pedido de funcionários que concluíram o 
curso de Iniciação à Informática e necessitavam de 
maior conhecimento na área. 

Beneficiados Idade 
Alunos de escolas públicas 6 a 10 anos 

APAE 9 a 18 anos 
Professores de escolas públicas 20 a55 anos 
Dependentes de funcionários da CIC 8 a 17 anos 

Alunos do Projeto Bola Cheia 12 a 17 anos 
Funcionários da Cataguases 22 a 60 anos 

História, Português, entre outras. O desempenho foi 
tão grande que superou as expectativas dos 
idealizadores do projeto. Para os funcionários da CIC, 
foi oferecido o curso de Iniciação à Informática. 

Escolaridade Beneficiados/Ano 
3º e 49 ano do Ensino Fundamental. 800 
Magistério à Pós-graduação 120 
2º ao 8º ano do Ensino Fundamental 180 

sua atuação para a Educação Infantil e para a APAE. 
Para os funcionários da CIC, as vagas para o curso 
de Iniciação à Informática aumentaram e ainda foram 
oferecidas aulas a seus filhos. 

Escolaridade Beneficiados/Ano 
Educação infantil 584 

e 19 ao 49 ano do Ensino Fundamental 
1º ano do Ensino Fundamental 16 

Magistério à Pós-graduação 80 

29 ao 8º ano do Ensino Fundamental 114 
59 ao 8º ano do Ensino Fundamental 16 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 260 

Neste ano teve início o projeto monitor, onde são 
selecionados nas aulas de informática para 
dependentes de funcionários da Cataguases, os 
adolescentes de maior destaque. A eles é oferecida 
monitoria nas aulas de Informática na Educação. Eles 
auxiliam na condução das aulas e com isto aper
feiçoam-se. Depois são encaminhados a empresas da 
região ou são empregados em nossa própria 
instituição. 

Escolaridade Beneficiados/Ano 
Educação infantil e 
1 ºao 4º ano do Ensino Fundamental 800 
1 ºano do Ensino Fundamental 15 
Magistério à Pós-graduação 60 
2' ao 8º ano do Ensino Fundamental 158 
5º ao 89 ano do Ensino Fundamental 32 
Ensino Fundamental e Ensino Médio 128 
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2003 ! 
-- -~ ---

Desde 2002, a Biblioteca Digital Josué Inácio 
Peixoto vem trabalhando junto às crianças com sub
projetos. Este trabalho nada mais é do que idéias que 
são dadas às crianças e estas , junto com suas 
professoras, as desenvolvem nas escolas, em parceria 
com a Biblioteca Digital. 

Tudo começou durante a Copa do Mundo. As 
crianças da Biblioteca Digital começaram uma 
conversa afiada com os alunos do Colégio Santo 
Antônio, de Belo Horizonte, através do Fórum existente 
no site do Instituto (www..c.blc.a.ar_g,br). Falaram sobre 
a cultura dos países envolvidos nos jogos, culinária, 
artes e o que mais julgassem interessante. Nas 
escolas , o projeto tinha continuidade com o estudo 
em livros, confecção de painéis e desenhos das 
bandeiras dos países. 

Terminada a Copa do Mundo, foi a vez de estudar o 
Folclore. Depois vieram as Eleições, com urna 
eletrônica, título de eleitor, comprovante de votação e, 
ainda, exerceram o direito de cidadão, expressando 
suas idéias pela Internet. No Natal , as crianças fizeram 
campanha para montar cestas natalinas que foram 

Beneficiados Idade 

distribuídas entre os mais necessitados, além de 
resgatar o verdadeiro espírito de so lidariedade e 
fraternidade. 

Em 2003, a conversa continuou com os amigos 
virtuais de Belo Horizonte. Falaram mu ito em PAZ, 
tentando entender os motivos que os senhores da 
guerra alegam existir para que a façam. Através de 
buscas na Internet, as crianças se informaram sobre 
os acontecimentos no Iraque. E fizeram sua parte com 
passeatas a favor da paz, distribuição de panfletos e 
abaixo-assinados. Houve também muita discussão 
sobre assaltos , homicídios e a violência no trânsito. 
Logo após, trabalhamos a importância da preservação 
do meio ambiente. Além dos trabalhos desenvolvidos 
na Internet e com os softwares educativos na Bibl ioteca 
Digital, as crianças plantaram 60 mudas de árvores, 
assistiram a palestras, apresentaram peças teatrais. 
Todas as atividades com temas ecológicos. Fechando 
os trabalhos com chave de ouro, as crianças 
empenharam-se no Projeto Natal do Instituto que teve 
como objetivo a arrecadação de alimentos e brin
quedos para a montagem de cestas de Natal. 

Escolaridade Beneficiados/Ano 
Alunos de escolas públicas 6 a 1 O anos Educação infantil e 

1 ºao 4º ano do Ensino Fundamental 900 
APAE 9 a 18 anos 1 ºano do Ensino Fundamental 20 

Alunos do Projeto Telechica 30 a 68 anos 
Professores de escolas públicas 20 a 55 anos 
Filhos e cônjuges de funcionáros da CIC 8 a 45 anos 
Alunos do Projeto Bola Cheia 12 a 17 anos 
Funcionários da Cataguases 22 a 60 anos 
Portadoras de necessidades 
especiais 14 a 50 anos 
Projeto Dona Chiquinha Sempre Jovem 
(3ª idade) 61 a 84 anos 

-- - ------1 
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Com o objetivo de aumentar os resultados quali
tativos, a Biblioteca Digital estendeu sua atuação após 
o término do 4º ano do Ensino Fundamental. Os alunos 
estão sendo preparados para usar o computador como 
ferramenta de trabalho , realizam atividades e 
pesquisas escolares solicitadas por seus professores 
e trabalham em projetos desenvolvidos no Instituto. 
As crianças serão atendidas até a preparação para o 
vestibular e os que não tiverem condições financeiras 
para continuar estudando terão mais chances de 
concorrer no mercado de trabalho . 

3º e 4º ano do Ensino Fundamental 
Magistério à Pós-graduação 

2º ao 8º ano do Ensino Fundamental 
5º ao 8º ano do Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

70 
23 

90 
16 
160 

16 

16 

No início deste ano, na semana do aniversário da 
Biblioteca Digital Josué Inácio Peixoto, as crianças 
realizaram o Projeto Cápsula do Tempo . 
Colocaram nela nossa história atual, fizeram entrevista 
com a Prefeita de Cataguases, com o Presidente do 
Instituto, com o Presidente da Companhia Industrial 
Cataguases, usaram fotos marcantes, produziram o 
jornal da semana e demais objetos que lembrassem a 
data. Colocaram também seus planos para a idade 
adulta, previsões para o destino da Biblioteca Digital, 
do Instituto, da cidade, do país e do mundo. A cápsula 
será aberta em 2015 e os dados nela existentes 
servirão de fonte de pesquisa para futuros 
especialistas. 
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Logo após , teve início o Projeto Água As 
crianças demonstraram grande preocupação com a 
escassez da água potável e resolveram fazer a sua 
parte. O projeto visava propiciar aos alunos momentos 
de reflexão sobre a importância da água para a vida, 
conscientizando-os quanto à sua manutenção, além 
de objetivar a formação de um indivíduo mais 
participativo, investigador, observador e crítico. 

In ic iamos no último mês de junho o Projeto 

Beneficiados 
Alunos de escolas públicas 

APAE 
Alunos do Projeto Telechica 
Professores de escolas públicas 

Idade 
6a 10anos 

9a 18anos 
30 a68anos 
20 a 55 anos 

Filhos de funcionários da Cataguases 8 a 22 anos 
Alunos Projeto Navegar é Preciso 12 a 17 anos 
Projeto Dona Chiquinha Sempre Jovem 
(3ª idade) 61 a 84 anos 

3. Objetivo 

A Biblioteca Digital tem como objetivo auxil iar o 
ensino, a fim de ampliar a capacidade de busca do 
saber, mantendo os alunos atualizados frente ao rápido 
crescimento da Era da Informática, desenvolvendo a 
habilidade de estudo e aumentando sua eficiência e 

Olimpíadas 2004, que teve entre os seus objetivos 
conhecer o espírito olímp ico, construindo um 
signif icado para ele; reflet ir crit icamente sobre os 
valores presentes nos Jogos Olímpicos dos dias atuais, 
rea lizar atividades e jogos cooperat ivos que 
promovessem valores como amizade, respeito, ajuda 
mútua e cooperação e valorizar a participação de 
todos, as criações coletivas e os trabalhos 
cooperativos. 

Escolaridade Beneficiados/Ano 
Educação infantil e 
1 º ao 4º ano do Ensino Fundamental 
1 º ano do Ensino Fundamental 
3º e 4º ano do Ensino Fundamental 
Magistério à Pós-graduação 
2º ao 8º ano do Ensino Fundamental 
5º ao 8º ano do Ensino Fundamental 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

960 
20 
50 
15 
34 
70 

16 

* Dados referentes aos meses de 
fevereiro a julho de 2004. 

autonomia intelectual. Já para os professores, auxilia 
no desenvolvimento da programação didática. Para o 
funcionário da Cataguases, o pessoal da 3ª idade e 
para os portadores de necessidades especiais oferece 
conhecimentos e acesso ao mundo da informática. 

Biblioteca Digital Josué Inácio Peixoto. Fotos de Júlio Azevedo . 

• • • • • • • •• • • •••• • • • • •• • • •••••••••••••••••• 



4. Público Alvo 

Público Alvo 
Alunos de escolas públicas de Cataguases 

Funcionários da Companhia Industrial Cataguases 

Filhos de funcionários da CIC 

Cônjuges de funcionários da CIC 

Professores da rede pública 

APAE de Cataguases 

Pró-idoso 

Portadores de necessidades especiais 

5. Responsabilidade 

• Instituição: Ong 
• Nome: Instituto Francisca de Souza Peixoto 

Características 
930 crianças com idade entre 6 a 12 anos. Estudando 
entre o 32 período da Educação Infantil e o 5º ano do 
Ensino Fundamental 
100 funcionários com idades variando de 20 a 60 
anos, que trabalham nas mais diversas áreas da 

empresa. O grau de escolaridade varia entre o 3º e o 
8º ano do Ensino Fundamental 
80 crianças e adolescentes de 8 a 22 anos, com nível 
educacional do 49 ano do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio 
16 cônjuges de 25 a 45 anos, com nível educacional 
variando do 3º ano do Ensino Fundamental ao Ensino 
Médio 
20 professores de 20 a 65 anos, com escolaridade do 
magistério à pós-graduação 
20 crianças portadoras de necessidades especiais, de 
1 O a 20 anos: estão no 12 ano do Ensino Fundamental 
16 senhoras com idade média de 70 anos: possuem 
o Ensino Fundamental 
16 pessoas com idades entre 14 e 50 anos, grau de 
escolaridade do Ensino Fundamental e do Médio. 

• Endereço: Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, Centro- Cataguases- MG. Cep: 36770-093 
• Tel/fax: (32) 3421-4910 
• E·mail: andrea@chica.com.br 
• Site: www.chica.org.br 

•••••••••••••••••• • • •• • • • • •••• • • •• • • • •• • • 



Vilmar Luiz de Souza: 

o despontar de um artista 

Como um raio de sol, ele vem entrando caminhando 
deslizando entre os meninos, com seus pezitos de lã. Se não for o 
olhar arisco de um leitor de brisas, ninguém notará por certo o 
resvalar silencioso do anjo entre as estantes. 

De quem se está falando, senão do artista da capa, 
imagem da transparência, chamado Vilmar Luiz de Souza? 
Tranqüilo nos grandes mistérios, mas arisco no manejo das tintas, 
ele penetra surdamente no reino das palavras, como diria 
Drummond. Compõe as rimas a guache, os versos com aquarela, 
as estrofes com argila e gesso. Feito o intermezzo entre as artes, 
pode fazer epopéias, usando cera de abelha, papier maché ou 
papelão. Que poema sairá desse quadro? 

Onde nasceu o selecionador do lírico lixo? Ah, imagine, 
em Capelinha (MG). Em Guanhães se formou para professor primário. 
Daí até a BPIJBH, o jovem artista aproveita tudo: pinta de branco 
telas e compensados, achados aqui e além; junta restos de marcenaria, 
rodas de bicicletas, panfletos plásticos ou banners da mídia. 
São esses os seus materiais, como o são de Manoel de Barros, 
abridor de amanheceres. Trabalha também com o metal, na 
oficina do lar humilde ou na Torre de papel. No final, pronta a 
pintura, encomendada para a RELEITURA, fica sobre a mesa o 
sonho de um menino ainda muito pobre que solta papagaios 
de letras num céu de azuis multicores ... 

Cumprida a tarefa do dia, passa pela porta de 
entrada, que é agora uma saída. No caminho percorrido, da 
oficina até o lá fora, piscam respingos de luz, deixados à guisa 
de pista para quem o quiser seguir . 
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• Leis de Incentivo à Cultura 

As Leis de Incentivo à Cultura permitem aos produtores culturais 
a realização de projetos viabilizados através do incentivo fiscal 
oferecido às empresas . O projeto interessado deve ser 
encaminhado conforme o edital publicado por órgão público 
Federal (minc.gov.br), Estadual (leiestadual@cultura.mg.gov.br) ou 
Municipal (smc@pbh.gov.br), responsável pelo gerenciamento da 
Lei. A partir de sua aprovação, o empreendedor pode captar, no 
mercado, a quantia aprovada. Alguns governos criaram, também, 
os Fundos para incentivo e financiamento de projetos culturais. 
Os selecionados recebem a verba aprovada diretamente do órgão 
público. sem necessidade de captação no mercado. Mais de 20 
municípios brasileiros e 15 estados já possuem sua própria 
legislação. 

• Instituto Júnia Rabello 

Criado pelo Banco Rural, o Instituto Junia Rabello é uma instituição 
sem fins lucrativos, que apóia projetos nas áreas de educação, 
cultura e arte, sempre em parceria com entidades sociais de todo 
o Brasil. Anualmente é feita uma chamada de projetos para análise. 
Os selecionados são apoiados financeiramente. Estes recebem 
acompanhamento, sendo avaliados e sistematizados ao final do 
período de execução previsto. Anualmente é realizado um 
Seminário de Melhores Práticas, através do qual o Instituto dá 
visibilidade a projetos de sucesso, contribuindo assim para a 
evolução conceituai e operacional de projetos sociais. 

Informações: R. Rio de Janeiro 927. 13' - Belo Horizonte/MG 
Fone: (31) 3239-5659 - Fax: 3224-0672 
Site· www.1nstitutojuniarabello.com.br 

• BrazilFoundation 

Direciona recursos para projetos de organizações sem fins 
lucrativos (ou afiliação política) que operam dentro de cinco áreas 
críticas: educação, saúde, direitos humanos, cidadania e cultura. 
Os projetos devem se destacar por seu caráter transformador, 
servindo de modelo para outros programas sociais no Brasil. A 
formação de parcerias com outras entidades filantrópicas permite 
que a BrazilFoundation atue, como força catalisadora, entre a 
crescente comunidade de doadores no exterior e as lideranças 
de projetos selecionados no Brasil. A BrazilFoundation avalia 
propostas de Ongs (não apóia projetos de pessoas físicas) de 
todas as regiões do país. 

ln o açõe : Av. Calógeras, 15 / 13º andar - cobertura 
Rio de Janeiro/ RJ - Ce : 20030-070 

o ie: (021) 2532-3029- a : (021) 2532-2998 
Site; www.brazilfoundation.org 

· 1 : info@brazilfoundation.org 

• Comitê para a Democratização da Informática (COI) 

O CDI é uma organização não-governamental sem fins lucrativos. 
Desde 1995, promove a inclusão social, util izando a tecnologia 
da informação, como um instrumento para a construção e o 
exercício da cidadania. Isto é feito através das Escolas de 
Informática e Cidadania (EIC), espaços informais de ensino, 
localizados em comunidades de baixa renda, ou em instituições 
que atendam públicos com necessidades especiais. O grupo ou 
organização interessada deve estar vinculado a uma entidade 
local, sem fins lucrativos e entrar em contato com o CDI atuante 
na região (são mais de 30 no Brasil). 

nformações: R. Alice 150, Laranjeiras- Rio de Janeiro./RJ 
Cep: 22241-020 
Fone: (21) 2557-8440 
Site: www.cdi.org.br 
E-mail: cdi@cdi.org.br 

• Fundação Dorina Nowill para Cegos 

Antiga Fundação Para o Livro do Cego no Brasil, foi instituída em 
11 de março de 1946 pela professora Dorina de Gouvêa Nowill. 
Dentre outros serviços, mantém o cadastro de 3.696 leitores cegos 
e 700 organizações de todo o Brasil para o recebimento de 
solicitações e remessas de doações de livros em Braille. O 
cadastro das organizações inclui Serviços Estaduais e Municipais 
de Educação Especial, Escola para Cegos, Bibliotecas com 
setores Braille, Associações de Cegos, Organizações de Serviços 
para Cegos e Universidades. 

Informações: R. Doutor Diogo de Faria, 558 - São Paulo/SP 
Cep: 04037-001 
Fone: (11) 5087-0999-Fax: (11) 5087-0977 
S"te: www.fundacaodorina.org.br 

• Concurso Os melhores programas de incentivo à 
leitura junto a crianças e jovens de todo o Brasil 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

A FNLIJ criou , em 1994, este concurso com o objetivo de valorizar 
o empenho de pessoas e entidades engajadas em iniciativas de 
promoção de leitura, divulgar suas ações e facilitar a troca de 
informação e de conhecimento entre os que se dedicam a essa 
área. É o único concurso no gênero e compõe um importante banco 
de dados sobre os programas de promoção da leitura no país. O 
Concurso já está em sua 9il edição e os resultados da seleção de 
2004 já estão disponíveis no site da Fundação. 

Informações. R. da Imprensa 16/129 andar, Centro-
Rio de Janeiro/ RJ 
Fone: (21) 2262-9130 Fa : (21) 2240-6649 
Site: www.fnli1.org.br 
E-mail: informacao@fnlij.org.br 
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Trabalho na Diretoria de Bibliotecas da Secretaria de Estado da 
Cultura e gostaria de receber as edições da Releitura. 

L a is .ral 

Minha área é de Biblioteconomia; gostaria imensamente de receber 
a Releitura 17. 

A SETREM recebeu alguns exemplares da Releitura e, devido à 
procura das alunas de Pedagogia pela revista, gostaria que 
continuassem a nos enviar o periódico. 

e T ~ de 

Sou estudante de Letras com grande interesse nesta publicação. 
Qual é o procedimento para que possa ser incluida na lista de 
assinantes da revista, bem como enviar meus artigos? 

d ssis Ub 1 

Mucho le agradecemos su gentileza, la publicación es excelente 
y será inc/uida en nuestra colección documental para que sea 
consultada por los usuarios que asisten a nuestro centro. 

Agueda Mannarino - Banco Dei Libro - Caracas/ 
Venezuela 

Recebi a Releitura 17, que está muito boa, ótima mesmo, a melhor 
do gênero, tanto em conteúdo, como no aspecto tisico e gráfico. 
Bons artigos escritos por um time de primeira, Fiquei feliz em terem 
aproveitado o meu artigo na íntegra. (. . .)Abraços do sempre amigo. 

Elias José - Guaxupé/MG 
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Prefeito de Belo Horizonte 
Fernando Damata Pimentel 

Secretário Municipal da Coordenação 
de Política Social 

Jorge Nahas 
Secretária Municipal de Cultura 

Celina Albano 

RELEITURA 18 
Expediente 

Conselho Editorial da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte 
Denise Werneck 

Elisa Heilbuth Verçoza 
Gisela Maria Miranda Ribeiro Alves 

Karina Vasconcelos Teixeira 
Maria Antonieta Antunes Cunha 

Maria da Graça Rios 
Maria do Carmo Costa e Silva 
Maria do Carmo Santos Maggi 

Mana José de Oliveira Fantauzzi 
Marlene Edite Pereira Rezende 

Reni Tiago Pinheiro Barbosa 
Vania Terezinha Neiva Abrantes 

Capa 
Vilmar Luiz de Souza 
Projeto Editorial 

Denise Werneck 
Elisa Heilbuth Verçoza 

Ilustração 
Denise Werneck 

O conteúdo dos artigos publicados é de 
responsabilidade exclusiva de seus autores. 

RELEITURA 18 é uma publicação da 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 
Belo Horizonte, com tiragem de 1.500 

exemplares e distribuição gratuita a bibliotecas e 
demais instituições culturais. Os números 

anteriores à 18ª edição encontram-se esgotados. 

Pode ser solicitada pelo endereço: 
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 

Rua Carangola, 288 - Térreo - Santo Antônio 
30330-240- Belo Horizonte/MG 

bpijbh@pbh.gov. br 
Telefax: O-xx-(31) 3277-8651 

RELEITURA O 
Número especial , dedicado à ilustração infantil, com opin ião 

e discussões de pesquisadores e ilustradores. 
RELEITURA 1 

A promoção da leitura: depoimentos, 
experiências e reflexões. 

RELEITURA 2 
Panorama da literatura infanti l brasileira: análise de obras 

significativas e de várias tendências. 
RELEITURA 3 

A produção cultural para crianças . Em discussão: música, 
teatro, vídeo e literatura. 

RELEITURA 4 
Encontro Internacional de Leitura - Parte 1: Qual a sua 

leitura do mundo? 
RELEITURA 5 

Encontro Internacional de Leitura - Parte li: Editoração 
e Quadrinhos. 
RELEITURA 6 

BPIJBH - Uma história com princípio, meio e festa. 
RELEITURA 7 

Paixão de ler: investidas e conquistas da literatura. 
RELEITURA 8 

BPIJBH: 5 anos de altas idéias! 
RELEITURA - EDIÇÃO ESPECIAL: IBBY 

Revista latino-americana de literatura infantil e juvenil. 
RELEITURA 9 • 

Sylvia Orthof: tecendo palavra e ato. 
RELEITURA 1 O 

Antonio Barreto: a iminência num fio de cristal. 
RELEITURA 11 

Lygia Bojunga Nunes - linguagem (re)velada na página 
e no palco. 

RELEITURA 12 
Contadores de Histórias - Era uma vez ... para sempre! 

RELEITURA 13 
O verso e a prosa. 

RELEITU RA 14 
A literatura para crianças, jovens e outras artes. 

RELEITURA 15 
Número especial , dedicado ao 12 Salão do Livro 

de Minas Gerais e ao 
12 Encontro Internacional de Literaturas 

em Língua Portuguesa. 
RELEITURA 16 

No mundo da imagem. 
RELEITURA 17 

Estudo de obras infantis e juvenis. 
RELEITURA 18 

A democratização da leitura: programas e projetos. 
RELEITURA 19 

Autores e ilustradores da literatura infantil: o potencial de 
sedução e desenvolvimento crítico da obra literária . 
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RELEITURA é uma revista especializada em 
literatura infantil e juvenil. Esta edição apresenta 
projetos de inclusão, cujas cenas inspiradas na 
vida social e cultural das comunidades atendidas 
buscam suporte nas mais diversas expressões 
textuais e experiências, consolidando-se como 
iniciativas fecundantes no espaço da cidadania e 
da construção de tempos melhores. 
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