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-E D T o R A 

O ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
LEITURA reuniu, em Belo Horizonte, um 

número significativo de especialistas 
brasileiros e estrangeiros, no período de 26 

a 30 de outubro de 1992, para a discussão de 
assuntos relevantes da área. 

Os textos recolhidos das mesas-redondas, 
comunicações e mini-cursos constituem um 
material imprescindível para os estudiosos 

da promoção da leitura, dada a sua 
qualidade e a deficiência de documentos 

na área. 

Divulgou-se, no último número desta 
Revista, o PROLER como tema central da 
RELEITURA 4. A oportunidade de urna 

publicação reunindo textos sobre o 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE 

LEITURA, possibilitando aos interessados 
estudos e reflexões, é razão pela qual 

optou-se por abordar o PROLER numa 
próxima edição 

maria antonieta antunes cunha 
Diretora Cultural da BPIJBH e Coordenadora do 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE LEITURA 

A RELEITURA apresenta, a partir deste número a seção 
INTER MEDIUM, buscando oferecer relatos de 

experiências, bem como intensificar a participação de 
nossos leitores. 
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Ao nos organizar para este Encontro, 
revendo as pesquisas publicadas e as da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil sobre promoção de leitura, cons
tatamos que, considerando o problema 
entre nós, se por um lado há necessidade 
de mais pesquisas sobre o assunto, o 
essencial já foi detectado: plagiando o 
livro de Lajolo e Zilbermann, a leitura no 
Brasil é rarefeita. 

A cultura brasileira está baseada na 
oralidade. Não há tradição de leitura. 
A variedade de oportunidades de lei
tura de qualidade é ainda uma prerro
gativa das elites brasileiras . A 
oportunidade de uma educação de 
qualidade, por onde passam as oportu
nidades de leitura, não é oferecida à 
maioria da população. E essa é, sem 
dúvida, uma questão ideológica e po
lítica. Considerando as constatações 
sobre o assunto - a partir das análises 
históricas, a perspectiva de mudança 
está distante. Mas, apesar disto, aqui 
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elizabeth d' angelo serra 

estamos e não desistimos. Detectamos 
os problemas e tomamos as providên
cias que julgamos necessárias e que 
estão ao nosso alcance. Sabemos que 
temos que levar o livro até as crianças 
e como levar. A produção brasileira de 
literatura infantil, nosso principal ins
trumento de trabalho, nos dá oportu
nidades privilegiadas de pôr em 
prática nossas teorias. 

Se os anos 80 caracterizaram-se pela 
produção dos textos teóricos sobre o 
assunto e pelo aumento da produção 
de LIJ, também caracterizaram-se pelo 
surgimento das experiências de oferta 
de livros de literatura infantil brasilei
ra de qualidade, através do sistema es
colar público. Estamos falando da 
Ciranda de Livros. Foi a Ciranda que 
nos trouxe a possibilidade de avaliar a 
prática de promover a leitura através 
da oferta de livros e de manuais. Na 
carona, o Governo instituiu a Sala de 
Leitura, que também encadeou a pro-
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moção da leitura através da literatura. 
Se esses programas não mudaram sig
nificativamente o cenário da leitura no 
pafs, eles certamente ajudaram muito 
àqueles professores que já vinham fa
zendo um trabalho nesta linha, aumen
tando as oportunidades de contato 
com bons livros para muitas crianças e 
professores. 

Apesar do esforço, não consegui
mos ampliar satisfatoriamente o nosso 
universo de leitores. Por que será? 
Analisamos os possíveis impasses ex
ternos a nós: o sistema político e social, 
a vida moderna, a TV, a qualidade da 
escola. E continuamos buscando novas 
respostas para nossos impasses e frus
trações de levar nossa proposta ao su
cesso. Mas nem sempre pensamos nos 
impasses criados por nós: às vezes per
demos tempo criticando condutas me
to do lógicas, permanecendo na 
periferia do problema, afastando-nos 
do essencial ou disputando redutos de 
poder, ao invés de nos unirmos solidá
ria e humildemente em tomo do obje
tivo comum: a democratização do 
acesso às oportunidades variadas de 
leitun1. 

Encontros corno este devem, neste 
momento histórico, buscar propostas 
concretas de ação para tentarmos mo
dificar o cenário nacional. Acredita
mos que, como grupo representativo 
de uma idéia, somos uma força que, 
unida, pode fazer pressão. A Associa
ção de Leitura do Brasil - ALB - com os 
seus Congressos de Leitura - COLE -
vem conseguindo consolidar espaços 
de reflexão, de caráter nacional, que 
frutificam em ações por esse Brasil afo
ra. Acabamos de receber os anais do 8" 
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COLE que vêm confirmar a importân
cia de sua atuação. A FNUJ, com seus 
três congressos, também conseguiu 
reunir especialistas, contribuindo para 
a disseminação da discussão e da refle
xão em foros amplos e nacionais. Além 
disso, a troca de experiências com ou
tros pafses da América Latina e da Eu
ropa tem nos ajudado a buscar amplas 
perspectivas. Seminários e encontros 
em tomo do livro e da leitura multipli
caram-se pelo pafs. 

No inicio dos anos 80, a FNUJ já 
reunia pesquisas, prêmios, cursos e se
minários sobre o assunto. Como decor
rência, surgiu a necessidade de pensar 
uma política de leitura. Paralelamente, 
outros sentiram a mesma necessidade. 
Nos encontros da SBPC e, principal
mente, no COLE que essas idéias to
mam força. Em 85, no 1" Congresso da 
FNLIJ, a idéia toma forma e, em 1986, 
a FNLIJ apresenta à FINEP uma pro
posta para pesquisa, intitulada: Por 
uma Política Nacional de Leitura. A 
pesquisa ocorreu em 87 e 88, na FNLIJ. 
Em final de 1990, surge a oportunidade 
de colocar em prática a idéia que, afi
nal, é de todos que acreditam na força 
da leitura. Affonso Romano de 
Sant' Anna, então conselheiro da 
FNLIJ, assume a presidência da Fun
dação Biblioteca Nacional e decide 
apoiar a idéia. Elaboramos na FNLIJ, 
então, o ante-projeto para Uma Políti
ca Nacional de Leitura baseado na bi
bliografia sobre o assunto, nas 
pesquisas e experiências da FNLIJ, que 
tem sido apresentado à FBN. A pro
posta da FNLIJ compreendia, basica= 
mente, a ampla discussão do 
ante-projeto, com todos os especialis-
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tas que representam as várias tendên
cias e experiências sobre o assunto, 
para chegarmos a um projeto comum. 

A premissa era a de que, de alguma 
maneira, em quase todos os Estados da 
Federação, já existiam grupos cons
cientes da importância desse trabalho. 
E, o que é mais importante, com expe
riências exitosas, porém sem o devido 
reconhecimento, sem apoio. Costumo 
dizer que, no Brasil, já temos uma edu
cação de qualidade submersa que um 
dia virá à tona. A função de uma políti
ca nacional é a de dar reconhecimento 
político e suporte financeiro aos traba
lhos que já existem, para que se forta-
1 eç a m e multipliquem-se . Basta 
viabilizar a continu~dade do que já está 
iniciado, portanto. 

Aproveitando os dados do 82 

COLE, nosso exército já conta, no mí
nimo, com 1802 pessoas, espalhadas 
em 27 Estados. Tirando São Paulo 
(1204), Rio (122) e Minas (139), são 342 
pessoas, em 24 Estados. 

A estrutura principal do ante
projeto apresentado à FBN estava 
baseada no binômio Biblioteca e lei
tura, e suas ações estão divididas em 
dois grandes blocos: as de caráter im
plementador e as de caráter sustenta
dor . As ações implementadoras 
compreendem: divulgação e promo
ção, da melhor qualidade, além de 
eventos. As ações sustentadoras com
preendem: formação do adulto educa
dor, programas de animação de 
leitura, atualização de acervos, prepa
ração de materiais pedagógicos, siste
ma permanente de avaliação, etc. A 
disseminação de informações, em to
dos os nfveis, por uma rede nacional, 
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alimenta o programa através das Uni
versidades, Secretarias de Educação e 
Cultura e de outras instituições educa
cionais e culturais. O ante-projeto con
sidera como parceiro fundamental a 
ALB, além de todos os outros colabo
radores. Se a FNLIJ, em um dado mo
mento, pôde estar perto do Governo e 
mobilizá-lo para tal, essa também era 
uma idéia de muitos, há tempos. Tí
nhamos que estar todos juntos. 

A estratégia visa tocar diretamente 
os adultos educadores e, por conse
qüência, a criança. Continuando a aná
lise de nossa prática, constatamos que, 
no primeiro momento, preocupamo
nos em atingir as crianças, incentivan
do a criação de livros de qualidade, 
buscando orientar os professores. Hoje 
sabemos que, se a maioria dos adultos 
que mediam o processo de promoção 
da leitura, não se convencerem da sua 
importância e não fizerem dela uma 
necessidade, o processo será muito 
mais longo e demorado. E não pode
mos perder mais tempo. Não se trata 
de tentar forçar o direcionamento da 
nossa cultura, que não é letrada e sim 
oral. O problema é que, sequer, a ora
lidade é uma opção, mas uma contin
gência. Assim, se acreditamos na 
importância do acesso à cultura letra
da para a conquista da liberdade de 
cada indivíduo e da sociedade, temos 
que criar oportunidades de acesso a 
ela, para todos. 

Com um país de dimensões conti
nentais como o nosso, e com a enorme 
população a ser atendida, a única saída 
para um resultado significativo passa, 
necessariamente, por uma ação de ca
ráter governamental em prol de uma 

• • RELEITURA, OUT/NOV /DEZ - 92 



educação de qualidade que, evidente
mente, inclui a leitura. Essa ação go
vernamental deve ser facilitadora e 
financiadora das principais ações da 
sociedade civil organizada em tomo 
desta questão. Também os empresá
rios, principalmente os editores, de
vem estar envolvidos. Não se trata de 
uma estratégia mágica, mas algo sim
ples e bem estruturado, aproveitando 
o que já existe. A leitura deve transfor
mar-se numa necessidade constante. 

Mas, a soçiedade que pretendemos 
tocar e apresentar nossa proposta é vi
ciada no modelo, no consumo e na pro
paganda. E só vai ser sàcudida e tocada 
por esta mesma linguagem - a da pro
paganda. O nosso inimigo apresenta
se através da alienação, da 
superficialidade, da ausência da críti
ca, da mesmice, muito bem adminis
tradas pelas armas do marketing. Se 
acreditamos em nosso produto, e con
siderando que estamos numa socieda
de capitalista, temos que saber 
vendê-lo, utilizando bem as mesmas 
armas de nossos adversários: a propa
ganda. 

O insucesso do sistema educacional 
brasileiro é a constatação mais contun
dente do tamanho do nosso problema. 
A função do professor foi vilipendiada 
às últimas conseqüências. Já não é mais 
uma questão de aumentar salários 
para que a qualidade volte como num 
passe de mágica. O professor tem que 
resgatar sua ·qualificação para conse
guir melhores salários. E esse caminho 
passa pela leitura. Os bons professores 
já fizeram esta opção. 

A propósito, trago o Editorial de O 
Globo de meados de setembro deste 
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ano, intitulado Reabilitação do Pro
fessor, em que destaco alguns trechos: 

Na primeira prova, 88% dos 37.339 
candidatos a professor na rede municipal 
de ensino do Rio foram reprovados. 

( ... ) 

t grave, com efeito, que nífu tenhamos 
uma escola pública de qualidade, em razão 
de um magistério despreparado. Iniciado 
em técnicas de ensino, mas vazio de conteú
do - um professorado que não lê, até porque 
não sabe o português suficiente para escre
ver e para se afeiçoar ao hábito da leitura. 

( ... ) 

Está aí o problema em que se esbarra, 
com o concurso em que só 11 % dos candi
datos chegaram ao mínimo de 60 pontos, 
para se qualificarem para a etapa seguinte. 
Nífu é ele de responsabilidade do professor, 
que seria antes vítima da maneira com que 
tem sido tratada a profissão. t de respon
sabilidade do Estado e da sociedade. 

Como pode um professor promo
ver a leitura critica e criadora junto a 
seus alunos se ele não é um leitor, se a 
ele a leitura literária não diz nada, não 
faz parte de sua bagagem pessoal e 
profissional? Como pode um professor 
que não tem a curiosidade de ler um 
jornal e revistas para se inteirar do que 
ocorre à sua volta; que não usa a enci
clopédia para pesquisar assuntos que 
surgem naturalmente em sala de aula, 
aceitando como muleta o empobrecido· 
livro didático; que pensa que usar di
cionário junto com os alunos é vergo-
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nhoso, que não busca aprofundar teo
ricamente sua ação em sala de aula 
para compreendê-la e aprimorá-la; 
como pode esse professor mobilizar os 
seus alunos para o estudo e a reflexão? 
É pela paixão pelo novo, pelo gostar de 
ler, de estudar e, evidentemente, de 
gostar de criança que avaliamos o bom 
professor. 

A premissa de nossas ações foi sem
pre a de que, ao levar o livro e dar 
orientações sobre como promover a 
leitura e o livro, o professor estava apto 
a conquistar novos leitores. Na verda
de, julgávamos que o pré-requisito, o 
de ser leitor, estava contido na função 
do professor. Porém, nos enganamos. 
Temos que, prilJ.leiro, conquistar o 
educador, o professor para a leitura. 
Aqueles professores que buscam ori
entações sobre o assunto já estão mobi
lizados pela importância da leitura e 
da literatura. Eles já são leitores. Lem
bremo-nos da Ciranda de Livros. O 
projeto atingiu todos os seus objetivos 
justamente onde o professor já era um 
leitor. 

Precisamos de educadores leitores 
para formar crianças e jovens leitoras. 
Enfatizando essa questão, tocamos 
numa outra que deve ser revista. Ao 
afirmarmos que o gosto pela leitura se 
instala na infância, ternos que acreditar 
que também o adulto não-leitor pode 
se tornar um leitor. Caso contrário, te
mos um sério complicador, já que o 
universo de leitores para formar crian
ças e jovens leitores se reduz aos adul
tos já leitores. 

Se a leitura não é algo natural, se a 
criança não vai ao livro e à leitura por 
movimento espontâneo, mas sim toca-
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da pela ação do adulto, e se a maioria 
da população adulta não é leitora, se a 
maioria do professorado não é leitor, 
como fazer? Esperar pacientemente 
que as transformações aconteçam ou 
interferir? Nossa opção é a da interfe
rência. Temos que buscar as condições 
para que os adultos brasileiros tomem 
conhecimento do que acreditamos, até 
mesmo para que eles possam escolher 
e, se for o caso, até dizer não, por op
ção. 

Neste ponto, destacamos resumi
damente os problemas que julgamos 
mais importantes e preocupantes: 

- governantes e elites descompro
missados com os interesses da maioria; 

- alto índice de analfabetismo e de 
iletrismo; 

- acesso ao livro de qualidade ainda 
ser um privilégio; 

- falta de sistema educacional de 
qualidade que compreenda a leitura 
crítica como principal instrumento de 
trabalho; 

- falta de rede de bibliotecas como 
promotoras de leitura; 

- desconhecimento das experiên
cias que já existem; 

- a leitura ainda é mistificada e con
siderada como algo a ser atingido de
pois de alguns anos de escolaridade, 
algo não acessível a maioria das pes
soas; 

- a alfabetização e leitura com
preendidas como etapas separadas e 
distintas; 

- adulto-educador não é leitor. 
Apesar desses problemas e de ou

tros contidos e não citados, avaliamos 
que no Brasil, apesar das adversidades 
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e sem uma baclição de leitura tivemos 
alguns avanços consideráveis, que são: 

- produção de UJ de qualidade em 
maior escala; 

- ampliação das oportunidades de 
a1ESSOàleitmaeà UJ,apesardo pouco 
que representam para o país; 
-LO~ nas escolas; 
- malelial de qualidade para subsi-

diar a ação dos educadores; 
- profissionais preparados para 

aluai8n como formadores; 
-experiências originais. 
Partindo êlo ponto em que estáva

mos. para fazer avançar o processo, só 
'W!lllOS uma solução: interferirmos na 
situação nacional, enquanto grupo 
com experiência e justificativas com
petentes, de fonna a pressionar o Go
~ e os emp:resários com propostas 
simples, objetivas e exeqüíveis, evitan
do duplicação de esforços. 

Uma ação nacional deve começar 
pela união das ações de todos nós em 
torno dos ponlos comuns: 

- prolllOVl!r a importância do ato de 
ler de diwnas maneiras; 

- criar um marlceting para a neces
sidade de ler, veiculand.0-0 em todos 
os espaços de comunicação de massa; 

-promover o fortalecimento das bi
bliotecas escolares, abertas à comuni
dade, e públicas, divulgando a 
impodância de ambas para a democra
tização dos IJes'5 culturais; 

- formar Rdes de informação para 
disseminar a informação básica sobre 
o assunlo, dando condições a que cada 
grupo enoonlre suas saldas; 

- manln' um canal de comunicação 
pennanenle para retroalimentar as ex-
periências; 
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- desmistificar o acesso à leitura e ao 
livro; 

- contar com um sistema de avalia
ção e pesquisa permanente. 

Cada região, cada espaço, através 
de uma ação nacional, deve ter preser
vada sua autonomia para, de posse de 
condições básicas, buscar suas saídas 
para o problema, descentralizando-se 
as ações e tomando todos sujeitos da 
proposta. Acreditamos na capacidade 
criadora dos indivíduos, principal
mente quando têm a seu alcance varie
dade e instrumentos de qualidade. 

Assim, para atingir a criança, a nos
sa meta deve ser o adulto-€ducador, 
em que espaço ele estiver. Acredita
mos que, se houver uma mobilização 
muito bem planejada e articulada, po
deremos criar na sociedade brasileira 
uma situação de disponibilidade e de 
necessidade da leitura, respostas para 
o objetivo e o rumo da sociedade. Pro
mover a leitura em si não deve ser algo 
tão complicado a ponto de só poder ser 
tratado por uns poucos. Devemos nos 
preocupar com as sofisticações que 
produzimos, ao criarmos barreiras me
todológicas que impeçam a democrati
zação de seu acesso. 

Aproveitando a oralidade de nosso 
povo, devemos incentivar os contado
res de histórias demonstrando, através 
dos meios de comunicação de massa, 
que esta é uma habilidade que todos 
podem desenvolver e é básica para fa
vorecer o gosto pela leitura. Socieda
des já leitoras, que não enfrentam o 
problema do analfabetismo, e sim do 
iletrismo, vêm utilizando estratégias 
de impacto e de grandes manifestações 
a fim de acordar seus cidadãos para a 
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necessidade de ler. E é isto que deve
mos provocar em nossos adultos não 
leitores: a necessidade de ler. Somente 
através da transformação desses adul
tos em leitores e da dimensão que de
vem ter como promotores de leitura 
nos espaços do cotidiano, da mesma 
forma como conversam, cantam, to
cam, dançam, é que veremos nossas 
crianças leitoras. 

É esta a proposta da FNLIJ para este 
encontro: 

- simplificar nossas soluções para 
nossos sonhos nacionais de promover 
a leitura em tomo de uma estratégia 
nacional mínima, comum, utilizando 

como pressão a força da nossa possível 
união, enquanto grupo que construiu, 
e constrói ainda, através de experiên
cias concretas e reflexões, a história da 
promoção da leitura no país. 

Peço licença para aproveitar a 
oportunidade e convidá-los a se in
corporarem aos planos de comemo
ração dos 25 anos da FNLIJ em 1993, 
enviando sugestões. A festa será de 
todos e esperamos que seja lembrada 
em todos os pontos do país onde a 
FNLIJ, direta ou indiretamente, está 
presente. 

Obrigada. 

Elizabeth D' Angelo Serra (RJ) é Secretária Geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e· 
participou da mesa-redonda A Promoção da Leitura no Brasil: programas institucionais, no ENCON
TRO INTERNAOONAL DE LEITURA . 
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I 

A LEITURAL11ERA 
NA ADOLESCÊN 

ilza matias de sousa 

A figura do leitor nasce do livro. As sociedades de escrita eliminaram o 
narrador oral. Surge o processo da leitura mental, de lábios cerrados e olhar 
atento, como um lugar imaginário de interlocução entre leitores e autores. Às 
vezes, essa relação é de abandono, outras de inquietude. De qualquer modo, ler 
jamais é um ato indiferente. Silviano Santiago, crítico e escritor, circunscreve a 
leitura num espaço de confronto e embate de posições: 

A verdadeira leitura é uma luta entre subjetividades que afirmam e não abrem mão 
do que afim1am, sem as cores da intransigência. 

O que significa pegar um livro para ler? Isso certamente parece indiscerní
vel. Contudo, pode-se configurar duas atitudes básicas: o prazer de ler e a 
obrigação de ler. A esta última atrela-se a prática institucional escolar. Nela, 
o leitor investe-se de outro personagem - o aluno. Este é assujeitado à norma
lização de suas experiências. Lê a partir de uma percepção domesticada, em 
nome da lei escolar, em nome da alfabetização, sob o domínio da informação. 
Estabelece-se nisso um circuito de débito e crédito. É-se obrigado a ler. O 
prazer não tem vez aí. 

A leitura literária na adolescência inscreve-se nessa ausência, na falta do 
desejo de ler. Dúvidas, reprovações, angústias, depressões abatem-se sobre o. 
jovem leitor escolar. Fora dos limites da escola, a demanda da leitura pelo 
adolescente submete-se à regulação do adulto, dentro da ordem familiar. O 
adolescente é absorvido por um dever ler, em vez de um querer ler. 
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Assim configurada, a prática da leitura literária na adolescência acaba por se 
tornar extenuante. Não se instauram momentos de prazer em que se busquem 
saborear os textos literários, as imagens, as palavras. O leitor distrai-se. Finge que 
lê. Inibe-se a realização de um acontecimento novo, a concretização de uma 
experiência transformadora. 

Adolescer verifica-se como um processo vital de descobertas. A identidade, a 
começar pela do próprio corpo, dá-se num jogo de perdas e buscas. O adolescente 
oscila entre as solicitações e expectativas sociais e as paixões, os sentimentos, as 
impressões. Nessa fase, o corpo exacerba tudo. Vai da mais alegre extroversão ao 
mais íntimo recolhimento e timidez. Há, sobretudo, inconsistências no universo 
pessoal e imaginário do adolescente. O ser, a identidade e a relação com o outro 
constituem-se a partir da experimentação do amor, mesmo que esse amor seja 
inventado. 

Em que lugar da leitura literária estaria o adolescente? Num lugar em que o 
corpo é o próprio condutor de leituras. Lugar de emergência de leituras libera
doras e mobilizantes tanto de livros quanto do mundo. No entanto, o leitor 
adolescente vê-se deslocado em direção ao exercício penoso da aprendizagem 
dos símbolos, do alfabeto e da gramática. Enfraquece-se o apelo à atividade do 
leitor. 

As obras para a adolescência, em sua maioria, fundam-se na procura de 
satisfazer as necessidades de sonho e fuga e corresponder ao gosto e às 
expectativas. Os autores (com exceções) pouco fazem para transformá-las ou 
acrescentar-lhes algo diverso do esperado. A literatura infantil e juvenil, 
dentro dessa óptica, mostra-se o reverso pueril do mundo e das coisas. A 
previsibilidade textual impossibilita que se realize o que Urnberto Eco, escri
tor e semioticista italiano, estabelece com respeito à relação escritura/leitura: 

Escrever é produzir um leitor novo e revelá-lo a si mesmo. 

Normalmente, frustra-se essa atuação produtiva do leitor. Dentre as opera
ções de leitura, privilegia-se a da memória cultural, restando pouco espaço para 
o leitor participar do processo, pois o texto se oferece corno uma obra fechada. O 
funcionamento da memória deveria aliar-se a outra operação de leitura funda
mental: a imaginação. O leitor, que se produz na cena da leitura, descobrirá a sua 
própria capacidade de inventar e rememorar. 

A leitura literária, se não instaurada por meio de parâmetros coercitivos, 
conduz à plurissignificação texfual, ao complexo jogo de sentidos. O leitor salta 
do mero reconhecimento parafrástico para a mobilidade polissêmica do discurso. 
A leitura, de acordo com Barthes, é um lugar de fala diante do outro que não fala . 
Mas suscita a fala do outro quando ultrapassa a intenção de puro entretenimento 
ou de amoldarnento a modelos pedagógicos e educacionais autoritários. Textos 
literários endereçados a adolescentes nem sempre têm em vista o diálogo imagi
nário entre autor/leitor. O autor dá, na maioria das vezes, a última palavra. 
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Industriosa, a produção literária contemporânea diversifica a sua orientação. 
Requisita, felizmente, a mutiplicidade de práticas de leitura, propiciando que esta 
se instale numa noção plural. Parece importante ao autor que não se pare de 
escrever e falar ao outro, não para silenciá-lo ou liquidar sua voz. A literatura 
infantil e juvenil supera a pieguice. Invoca um interlocutor atuante a entrar no jogo 
dos sentidos (BARTHFS). 

Os autores contemporâneos convidam o leitor a faz.er idéias de LER. Desse 
fazer fala-nos Stela Maris Rezende, no livro O último dia de brincar: 

Faço idéia: 
Sétimo, a idéia de ler. 
E tudo recomeça, e reco
meça, e mais uma vez eu 
amo o rio, a pedra, o tronco 
de uma árvore, a casa, o 
bule, um rosto, uma folha 
de papel. 
Então alguém lê. 
Tem tanta idéia que não se 
pôde fazer. 
("Uma idéia de amar") 

Antes, há um poeta diante de uma folha de papel. Então escreve. Depois, como 
na brincadeira infantil do anel, passa a folha ao leitor. 

Ilza Matias de Sousa (MG) é especialista em literatura infantil e consultora da equipe de pesquisa da 
BPIJBH. 

• Texto produzido para o Ouso A Leitura Liter.úia. na Adolesdncla, ministrado pela equipe da 
BPIJBH (Ilza Matias de Sousa. Bemadele Patrus Ananias Pothakos e Maria Luisa Brina), durante o 
ENCONTRO INTERNAOONAL DE LEITURA. 
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Pelos Caminhos 

da Biblioteca 
INTRODUÇÃO 

Os caminhos seguidos, hoje, por algumas bibliotecas, centros culturais, casas 
de cultura e outras instituições dessa natureza estão sendo direcionados para · 
atrair e conquistar o leitor e o não-leitor convencional através da diversificação 
de atividades que colocam linguagens em interação. Lazer, expressão artística e 
informação encontram, af, um modo de coexistência capaz de assegurar a cons
tituição desses espaços enquanto lugares de produção e promoção de leitura. 

Os profissionais que participaram do mini-curso Caminhos que levam à 
leitura, oferecido no periodo de 24 a 30/10/92, tiveram oportunidade de apre
sentar relatos acerca de experiências nesse gênero de proposta de conjugação 
entre o lúdico e o funcional, dentro do caráter de animação de leitura, realizadas 
em bibliotecas comunitárias, públicas, escolares, especializadas, populares (car
ro-biblioteca). 

Visando ao enfoque da animação cultural, o mini-curso apresentou os seguin
tes temas: 

• Animação de leitura & marketing em bibliotecas; Disseminação da infor
mação - Boletim; O serviço de referência: fonte de leitura; Biblioteca escolar 
comunitária: informação utilitária; O carro-biblioteca e seu papel em comuni
dades populares; A biblioteca e o vídeo. 

Naquela oportunidade, sublinhamos o máximo aproveitamento dos recursos 
culturais que essa nova orientação propicia, na busca de se criar a base indispen
sável para responder às necessidades contemporâneas da vida em comunidade. 
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ANIMAÇÃO DE LEITURA & MARKETING 
EM BIBLIOTECAS 

Animação de Leitura é a divulga
ção da leitúra, lançando mão de todos 
os meios de comunicação possíveis 
para atrair, estimular e conquistar o 
público com atividades, visando ao 
gosto pela arte literária. 

A palavra marketing tem sua origem 
do inglês market .. mercado. Uma ope
ração de Marketing implica numa série 
de atividades e funções. Citarei duas 
importantes: o conhecimento das ne
cessidades e desejos do consumidor ou 
a produção dessa necessidade e a ou
tra, a propaganda - que consiste na 
divulgação do produto, movendo o 
consumidor em direção a ele. A propa
ganda informa, avisa, dá notícias, 
anuncia, educa e até faz a venda ante
cipada na mente do consumidor. 

A mídia convencional (jornais, TV, 
rádio, revistas, etc.) e a chamada mídia 
alternativa (out-doors, displays, malas 
diretas, etc.) apresentam uma infinida~ 
de de possibilidades para anunciar um 
produto e estimular o consumidor 
através de elementos visuais-verbais 
persuasivos e inovadores. Então, por 
que bibliotecas não adotam alguns 
destes meios.de comunicação ou criam 
meios adequados às suas circunstân
cias e demandas? 

As bibliotecas, centros culturais, ca
sas de cultura, centros de convivência 
oferecem documentos, tais como li
vros, fitas, periódicos, discos, gravu
ras, etc., para o público alvo: o leitor -

RELEITIJRA, OUT /NOV /DEZ - 92 • • 

reni tiago pinheiro barbosa 

criança, jovem e adulto. Logo os profis
sionais iniciam o processo de marke
ting, conhecendo e estudando as 
necessidades do usuário. Utilizam-se 
da propaganda para informar sobre o 
acervo, noticiar eventos, antecipar a in
formação para o leitor (disseminação 
da informação). 

Portanto, animação e promoção de 
leitura podem funcionar como um 
marketing cultural quando remetem à 
idéia de implementação de atividades 
e eventos para atrair o público e cha
mar sua atenção para a utilização do 
acervo e conquista desse espaço de la
zer. Estas atividades iscas também infor
mam, avisam, anunciam, movem o 
público em direção ao produto final: os 
documentos. Sendo assim, quem en
trar neste espaço deverá ter estímulo 
para participar de suas atividades, 
criando e expressando a sua cultura e 
o seu mundo interior. Conseqüente
mente, a afetividade surgirá na busca 
das informações que se relacionam 
com a vida de cada um. 

QUEM É QUEM? - LIVRO & 
LEITOR 

Quase sempre existe um mediador 
entre o leitor e o livro: pais, família, 
professores, bibliotecários, auxiliares 
de biblioteca, agentes culturais e ou
tros. Estes, muitas vezes, são os chama
dos de animadores de leitura quando 
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compartilham com os leitores o gosto 
pela leitura através de suas necessida
des e manifestações. 

Alguns autores - Flusser, Milanesi, 
Perrotti - definem esta terminologia que 
envolve a leitura: 

Animação cultural é para todos os pro
fissionais que lutam para o livro sair fora 
da Biblioteca como devem lutar para a 
criança, jovem e adulto virem passear na 
Biblioteca. 

O papel do agente cultural vai 
além da animação. É agir sobre, enfa
tizar a criação e a expressão de ação 
cultural (fornecendo meios de produ
ção com os quais as pessoas possam 
encontrar seus próprios fins). o ani
mador cultural dissemina a informa
ção dando ênfase ao consumo do 
livro - marketing de biblioteca. O me
diador de leitura abre caminho para 
o leitor, respeitando sua liberdade de 
interpretação e promovendo sua in
teração natural com o texto. 

É preciso que todos os profissionais 
tenham cuidado para não extrapolar as 
atividades culturais. Existem, em bi
bliotecas e centros culturais animado
res de leitura que promovem 
atividades com vídeo, teatro, cursos de 
crochê, pintura, artes plásticas, dança, 
cerâmica, etc. sem criar laços com a 
palavra escrita, transformando o espa
ço e os objetivos propostos corno razão 
da existência em segundo plano. 

Segundo Edrnir Perrotti, é necessá
rio que os profissionais que trabalham 
nestes espaços culturais desempe
nhem o novo papel de animadores de 
leitura. Animadores competentes em 
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condições de planejar e executar ativi
dades de promoção e animação de lei
tura; capazes de atrair, convencer, 
interessar e condicionar crianças, jo
vens e adultos para os prazeres da lei
tura -mediante a utilização de técnicas 
diversas. 

Os modelos de mini-cartazes abai
xo foram alguns dos utilizados para 
divulgar uma biblioteca, seu acervo e 
estimular a freqüência de usuários e 
público em geral. 

• 

Viaje pela LEITURA 
Com o Primo Basílio 
A Biblioteca tem! 

Ler uma História de Amor é um 
programa legal! 
O gato malhado e 
a andorinha Sinhá -
Jorge Amado 

Nos livros, longas viàgens ... 
Venha para a Biblioteca 
você também! 

- Maria, abre esta porta! 
- Gritava o HOMEM NU no corre-
dor de um prédio. 
Para se esconder entrou no eleva
dor e ... 
Ao abrir a porta do elevador, um 
grito ... SOCORRO! 
DICA: Para gostar de ler - vol. 3 
Crônica: Fernando Sabino 
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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE 
LEITURA 

As crianças e adolescentes tendem 
a se afastar dos documentos bibliográ
ficos porque vivenciam o ato de ler na 
escola, seguido de uma série de expe
riências pouco motivadoras. 

Os documentos que se utilizam da 
palavra escrita devem ser percebidos 
pelo leitor como fontes de prazer, algo 
capaz de motivá-los a uma expressão 
criadora. Logo, as atividades culturais 
e/ou de animação de leitura são recur
sos utilizados para despertar e motivar 

o público à leitura.e à freqüência a uma 
biblioteca. 

Pensando em tornar a leitura algo 
prazeroso e criar um momento de diver
são, no Festival de Férias da Biblioteca 
Pública Infantil e Juvenil de BH, foi cria
da a Oficina Historias & Brincadeiras 
para crianças de 07 a 11 anos. As ativida
des de jogos, origami, fantoches, vídeo, 
música, etc. pennitiram às crianças ex
perimentar diversas formas de leitura. A 
esbuturação das atividades conjugou 
leitura a jogos, artes, informação Gornais 
e revistas), literatura, vídeo e teatro. 

Reni Tiago Pinheiro Barbosa (MG) é bibliotecária da BPIJBH e da E.M Governador Carlos Lacerda 

JORNAL BOM DIA BDMG: DISSEMINAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

j aneth polk fraga 

O bibliotecário deve ser um propagandista do livro. 

(Mayakovski) 

A Biblioteca da Associação dos 
Funcionários do BDMG tem dois anos 
de existência. Pode-se dizer que é uma 
biblioteca nova, onde conquistar o lei
tor é tarefa principal. Hoje ela possui 
160 associados entre os 600 funcioná
rios do Banco. Para que grande parte 
desses funcionários sejam associados 
da biblioteca, não foi tarefa fácil, pois 
exigiu do profissional formas alter
nativas de divulgação para seduzir, 
conquistar e conscientizar esse diversi
ficado público. 
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Desde o início da sua criação, a bi
blioteca pôde contar com o jornal Bom 
Dia BDMG. Trata-se de um jornal ele
trônico, diário, composto de assuntos 
diversos. E é nesse espaço que nós di
vulgamos os livros e seus autores. 

As primeiras divulgações começa
ram timidamente, pois se limitavam a 
difundir o hábito da leitura, embora 
disseminasse também os livxos da bi
blioteca e a necessidade dos funcioná
rios do banco participarem e se 
inscreverem. Veja exemplo abaixo: 
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Entre na era da informação adquirindo 
o hábito de leitura. Enriqueça seu conhed
mento lendo os melhores livros da literatu
ra mundial. Leia e partidpe! A biblioteca 
da AFBDMG está aguardando sua visita. 

Para divulgar a biblioteca diaria
mente, foi preciso reciclar as informa
ções e buscar novidades para motivar 
o interesse dos leitores. Neste período 
de d9is anos, mais de setecentos auto
res nacionais e internacionais foram di
vulgados neste jornal, seja através de 
bibliografias ou crônicas, poesias, le
tra!' de músicas, trechos de contos, de 
romances, de pensamentos, etc. Veja 
exemplo abaixo: 

Minha jangada vai sair pro marjvou 
trabalhar meu bem querer/Se Deus quiser 
quando eu voltar do mar,/um peixe bom eu 
vou trazer. 
(Dorival Caymmi, em Suite do Pes
cador) 

Primeiramente utilizei como estí
mulo a letra da música de Dorival 
Caymmi que fala sobre a vida dos jan
gadeiros. Depois pesquisei sobre os 
jangadeiros do Ceará e, logo.em segui
da, sugeri alguns livros que falam so
bre o assunto abordado, a fim de 
despertar o interesse do leitor. 

A profissão de bibliotecário exige 
inovações. A busca pelo novo é cons
tante tomando assim o trabalho mais 
fascinante. Ao consultar livros e outras 
fontes de informações, o profissional 
vai aguçando a sua imaginação e cria
tividade. 

Nós, bibliotecários, devemos pes
quisar sempre. O trabalho técnico dis
pensado aos livros é fundamental, mas 
trabalhar o seu conteúdo e sua essência 
é imprescindível. Como diz o educa
dor Paulo Freire: 

Praticar sempre para aprender e, 
aprender para praticar melhor. 

Janeth Polk Fraga (MG) é bibliotecária da Associaçlio dos Ftmcionários do Bancd de Desenvolvimento 
de Minas Gerais. 

O SERVIÇO DE REFER~NCIA: FONTE DE 
LEITURA 

maria do carmo costa e silva 
maria do carmo santos maggi 

Dentreosseiviçosprestadosporuma 
biblioteca, destaca-se o Serviço de Refe
rência cuja finalidade básica é atender ao 
leitor, no seu pedido de infonnação. 

[;] . • • • • • 

Algumas variantes concorrem para 
que esse serviço seja satisfatório, tais 
como: a habilidade d9 bibliotecário ao 
avaliar as questões de referência, a 
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qualidade, a organização e a disponi
bilidade do aceivo. 

Na qualidade de intermediador da 
infonnação, o bibliotecário poderá estar 
estabelecendo uma relação harmoniosa 
de trocas, de indagações e respostas. 
Nessa relação, a postura desse profissio
nal haverá ,de ser norteada pela afetivi
dade, pela boa vontade, pelo desejo de 
satisfazer e, sobretudo, pelo interesse em 
despertar no leitor a vontade de retornar 
à biblioteca. 

A Biblioteca Pública Infantil e Ju
venil de BH, como outras bibliotecas 
públicas, vem suprindo a falta de bi
bliotecas escolares em nosso país. 
Quando elas existem, os serviços 
prestados são questionáveis em ter
mos de qualidade. 

Na BPIJBH, o estudante tem marca
do sua presença em busca de informa
ções complementares para a sua 
atividade extra-classe. Por isso, foi ne
cessária a ampliação do acervo, no que 
se refere aos documentos informativos 
e didáticos, como também a necessida
de da criação do setor de Pesquisa e 
Documentação. 

Através desse trabalho diário com o 
estudante é que temos a oportunidade 
de detectar o seu despreparo para o uso 
de bibliotecas. A partir daí, o trabalho 
desenvolvido pela equipe da BPIJBH 
passa a se caracterizar, fundamental
mente, pelas questões educativas. 

PESQUISA ESCOLAR 

A pesquisa escolar é um recurso 
didático utilizado amplamente nas es
colas. As formas com as quais os pes
quisadores chegam até à biblioteca são 
as mais variadas possíveis. 
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Para exemplificar: no dia do faleci
mento de Carlos Drummond de An
drade, um aluno apresentou a seguinte 
questão de referência. 

Dona, me dá uma pesquisa do homem 
que morreu. (E. M. Luiz Gatti - 1987) 

Noutra situação: Em que livros eu 
poderia encontrar o assunto: Semana da 
Arte Moderna? (C. M. Marconi-1992) 

Recorrer ao bibliotecário, ao catálo
go ou ao documento é uma atitude 
variável, pois o nível de vivência de 
biblioteca, o grau de independência e 
maturidade de cada usuário é que de
terminam e caracterizam a procura. 
Numa pesquisa, muitos fatores devem 
ser considerados, dentre eles: as carac
terísticas intelectuais, físicas e emocio
nais do bibliotecário e do leitor; a 
organização do acervo; o catálogo fun
cional; as indicações bibliográficas; a 
interação biblioteca e escola. 

Basicamente, a pesquisa escolar se
gue as etapas: levantamento da ques
tão; indicação da bibliografia; 
localização do assunto nas fontes; lei
tura; resumos e esquemas; redação e 
indicação da bibliografia utilizada. 

Normalmente, a pesquisa escolar 
tem sido realizada através de: levanta
mento da questão, localização do as
sunto e cópia. 

Em função dessa queima de etapas 
há uma preocupação em melhorar o 
desempenho dessas pesquisas. Como? 

• trabalhando diretamente com o 
aluno e com o professor; 

• planejando o atendimento; 

• preparando os documentos (se
leção, divulgação e arquiva
mentos). 
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Concluindo, as respostas às ques
tões educacionais são lentas e, às vezes, 
angustiantes. A pesquisa escolar não 
foge à regra. Discutir, avaliar, redi
mensionar o seu valor talvez seja uma 
boa opção. 

EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS 

O Serviço de Empréstimo é função 
que condensa uma imensa responsabi
lidade já que emprestar documentos 
significa estabelecer uma relação de 
confiança entre o leitor e a biblioteca. 

Sabe-se que, geralmente, as rela
ções interpessoais baseiam-se em com
promissos que se manifestam sob 
diversas formas. Nesse sentido, a cria
ção de normas para este serviço deve 
estar pautada em: tipo de público e 
interesse do púbÍico. 

A partir daí é que será possível de
finir com propriedade os regulamen
tos. 

Para exemplificar: Sistema de em
préstimo do Colégio Municipal Marco
ni (1990-1992). 

1. Solicitação ou escolha do docu
mento desejado. 

2. Apresentação do documento à 
recepção. 

3. Efetivação do Empréstimo: assi
natura, identificação da turma ou se
tor, marcação da data de devolução. 

É importante ressaltar que esse ato 
mecânico de emprestar deva possibili
tar o diálogo com o estudante e que o 
condicionamento físico, emocional e 
intelectual de quem empresta interfere 
substancialmente nesse processo. 

Pretendeu-se com a implantação 
desse sistema: 

• aumentar o n2 de leitores; 

• ampliar o n2 de documentos em 
circulação e, conseqüentemente, 
melhorar o nível de leitura. 

Por ser este sistema de empréstimo 
implantado um processo rápido, práti
co e barato, sua utilização é bastante 
viável - vindo ao encontro da realidade 
das escolas públicas brasileiras. 

Há ainda uma importante questão 
a se considerar: a preservação do acer
vo. Preservar um bem comum é um ato 
resultante de todo um processo de 
conscientização. Ao lado dos procedi
mento práticos (cobranças, inventá
rios ... ) está todo um trabalho de 
sensibilização do usuário, que ao per
ceber a importância de uma biblioteca 
passa a ser crítico, criativo e responsá
vel por ela. 

Maria do Canno Costa e Silva (MG) é bibliotecária da Biblioteca ffiblica Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte e do Colégio Mllllicipal Marconi. Maria do Canno Santos Maggi (MG) é também bibliote
cária da BPIJBH. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR COMUNITÁRIA: 
INFORMAÇÃO UTILITÁRIA 

Cresce, a cada dia, a necessidade de 
informação relacionada com a nossa 
sobrevivência e formação pessoal, ele
vando nosso nível profissional, admi
nistrando nossa casa, organizando 
documentos particulares, etc. Geral
mente, é atràvés de bate-papos que se 
obtém parte dessas informações re
queridas pela vida diária. Nas grandes 
cidades, obter informações através de 
canais informais, está cada vez mais 
complicado, pois, devido ao ritmo 
atual de vida, as pessoas estão se afas
tando dessas fontes de informação. Os 
cidadãos que possuem melhor nível 
sócio-econômico estão mais capacita
dos a obter informação de que necessi
tam e delas tirar vantagens. Aqueles, 
porém, que se encontram em posição 
desfavorável, ignoram onde obter in
formações e, seu próprio meio, por 
desconhecimento, não está habilitado 
a fornecê-las. 

Se as transformações ocorridas nas 
sociedades modificaram o comporta
mento das pessoas, também provoca
ram mudanças na biblioteca atual, que 
se vê envolvida nos programas sociais, 
principalmente das classes menos favo
recidas e, portanto, suas atividades de
vem estar voltadas para o homem e suas 
necessidades de informação em relação 
à sua vida profissional e ao seu dia-a-dia. 

regina míriam s. bruno 

Além dos serviços tradicionalmente 
oferecidos como empréstimo de docu
mento, manutenção e desenvolvimento 
de acervo, catalogação, disseminação da 
informação, etc., a biblioteca deve atuar 
também como centro de serviços infor
macionais utilitários. Será, portanto, um 
centro dinâmico, que além de espaço 
para a informação recreativa e cultural, 
fornecerá um serviço de informação uti
litária, que virá atender às necessidades 
do dia-a-dia da população contribuindo 
para que esta população possa ter real
mente condições para o exercício pleno 
de cidadania. 

Estas informações utilitárias, res
postas lógicas de uma necessidade de infor
mação sobre os recursos da comunidade 
que não são encontradas em material bi
bliográfico ou outro tipo de suporte, geral
mente, têm por objetivo resolver problemas 
do dia-a-dia do ddadão comum, referentes 
à saúde, alimentação, educação, cultura 
popular, lazer, habitação, transportes, etc. 
A biblioteca não tem por objetivo resol
ver problemas, mas, informar onde re
solvê-los. 

Tendo um controle das fontes de 
informação utilitária, através de um 
banco de informações, a biblioteca po
derá fornecer à comunidade, de manei
ra rápida, as informações que lhes 
sejam de utilidade rotineira e imediata. 

Regina Míriam S. Bruno (MG) é bibliotecária e chefe do Dept" de Educaçi'lo da Regional Pampulha . 

RELEITURA, OUT /NOV /DEZ- 92 • • • • • • • • G1J 



O CARRO-BIBLIOTECA E O SEU PAPEL JUNTO 
ÀS COMUNIDADES POPULARES 

marlene edite pereira de rezende 

O carro-biblioteca da Escola de Bi
blioteconomia da UFMG funciona des
de 1974, atendendo a comunidades 
sócio~onomicamente carentes da re
gião metropolitana de Belo Horizonte. 
Seu objetivo primordial é o de desen
volver o gosto pela leitura, além de 
proporcionar aos alunos do curso de 
graduação em biblioteconomia a práti
ca para os ensinamentos teóricos, pos
sibilitando .flinda a realização de 
pesquisas. 

Atualmente são atendidas as comu
nidades: Barragem Santa Lúcia, Sarze
do, São Benedito, Lindéia e Santa Luzia 
com uma média diária de 150 emprés
timos. A inscrição do leitor é feita me
diante a apresentação de documento 
de identidade (certidão de nascimento, 
caderneta escolar, cartão de vacina, 
etc.) e comprovante de endereço (conta 
de água, luz, carta, etc.). Com a inscri
ção, o leitor adquire o direito de em
préstimo de livro ou revista por um 
prazo de sete dias, que pode ser reno
vado, caso o material não esteja reser
vado para outro leitor. 

O acervo do carro-biblioteca é for
mado em sua grande maioria de litera
tura para lazer, além de livros 
informativos, enciclopédias, folhetos e 
material audiovisual. A faixa etária 
predominante entre os leitores é de 6 
aos 15 anos. Isto faz com que a literatu
ra infanta-juvenil que compõe a cole-
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ção sofra maior desgaste, justificada 
pela sua alta rotatividade. 

Além do empréstimo domiciliar, 
são realizadas atividades de incenti
vo à leitura como: hora do conto, dra
matização, recriação de textos 
através de pintura a dedo, colagem, 
etc. Para atender à demanda de infor
mações das comunidades são realiza
das palestras, onde especialistas são 
convidados para falarem sobre tema 
sugerido pela própria comunidade, a 
exemplo de questões como a AIDS, 
drogas, câncer de colo de útero e 
mama, cólera, o papel do professor e 
da biblioteca na formação do gosto 
pela leitura, etc. Uma outra alternati
va de manter a comunidade informa
da sobre esses e outros assuntos é a 
utilização do painel de informações 
úteis. São colocados no painel: folhe
tos, recortes, encartes, etc. sobre di
versos assuntos como: direitos 
humanos, saúde, campanhas de hi
giene, receitas caseiras de culinária, 
produtos de limpeza e higiene, etc. 

Através de relatos dos usuários, em 
conversas informais ou na coleta de 
dados para pesquisa, constatamos o 
quanto o carro-biblioteca é importante 
para as comunidades. É com base nes
ses relatos e na própria convivência do 
dia-a-dia que procuramos cada vez 
mais aprimorar o nosso trabalho junto 
às comunidades, conscientes de que o 
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papel da biblioteca, seja ela fixa ou am
bulante, é o de proporcionar às pessoas 
o acesso à leitura de lazer ou informa-

tiva, fazendo com que isto possa refle
tir em sua vida pessoal ou junto a so
ciedade. 

Marlene Edite Pereira de Rezende (MG) é bibliotecária do Centro de Extensão da Escola de Bibliote
conomia da UFMG - Carro-Biblioteca. 

A BIBLIOTECA E O VÍDEO 

A BPIJBH investe em recursos di
versos, concebidos dentro de um pro
cesso cultural integrador, levando em 
conta a vida da comunidade e sua di
versificação, tais como: oficinas de ar
tes e ofício, teatro, shows musicais, 
jogos educativos e vídeo. 

Esforços e iniciativas são mobiliza
dos a fim de se estabelecerem mais pon
tos de contato entre a biblioteca e seu 
público. Oferece-se o máximo de alter
nativas para que seu espaço deixe de ser 
exclusivo de livros, conquanto à priori
dade seja a incorporação de repeitórios 
de leitura de mundo. Faz-se, para isso, 
não só lugar de prestação de serviços, 
mas também de participação social. 

Identifica-se com um ambiente 
atrativo, baseado em valores de inven
tividade e beleza. Nesse contexto de 
entretenimento, o vídeo exerce função 
importante na BPIJBH. 

A incorporação da mídia e da ele
trônica, responde às tendências cultu
rais mais contemporâneas. 

Na BPIJBH, o recurso do vídeo in
sere-se nos processos de leitura áudio-
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silmara de lourdes ribeiro 
vania terezinha neiva e silva 
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visual. Pretende-se atrair o público 
apreciador de cinema; conquistar esse 
tipo de leitor e transformá-lo em usuá
rio. Com esse procedimento, a Biblio
teca deseja criar vias de contato entre 
leitores e o livro ou outros produtos 
culturais. 

De maneira imediata, uma das fina
lidades dessa atividade é estabelecer 
relações entre a literatura e o cinema. 
Dá-se oportunidade de serem vistos 
filmes baseados em livros e histórias 
da literatura nacional e universal (Te
reza Batista, Vidas secas, Cinderela, O 
morro dos ventos uivantes, A bela 
adormecida, etc.). 

Essas exibições possibilitam uma 
mobilização significativa de público 
infantil, juvenil e adulto Após os fil
mes e dependendo da programação 
da Biblioteca, são oferecidas ativida
des que possibilitam o questiona
mento ou discussão de temas, 
linguagens ou sua interação com ofi
cinas de arte e teatro. Proporcionar o 
estímulo à reflexão e à recriação 
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acrescenta-se aos objetivos que justifi
cama presença do vídeo na Biblioteca, 
enquanto espaço cultural. 

Dentro das programações de lazer, 
a Biblioteca exibe diariamente filmes 
que constam do acervo próprio ou ou-

tros sugeridos pelo público e que são 
locados através de um convênio com a 
Companhia do Vídeo. Os filmes mais 
exibidos são: Crianças Criativas, Tra
palhões, A Bela Adormecida, Willow: 
na Terra da Magia. 

Silmara de Lourdes Ribeiro (MG) e V ania TerezinhaNeiva e Silva (MG) sao bibliotecárias da BPIJBH 
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maria antonieta antunes cunha 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

Se o poeta é, em geral, quieto e esquivo, cheio de pudor 
quanto à sua obra, Elza Beatriz é a típica poeta. 

Se acrescentarmos à classificação de poeta o legendário (len
dário?) silêncio mineiro sobre conquistas, vamos entender por 

que não é fácil arrancar de Elza Beatriz informações que de lon
ge possam soar como elogios a ela. 

Para dificultar a tarefa de falar sobre a artista, ainda um 
dado: embora mais agradecida do que precisaria ser aos que 

analisam seus poemas, e1a não é de fa7.er álbuns e dossiês com 
o material publicado a seu respeito. 

Ao conlrário dos outros cadernos bi(bli)ográficos, o de Elza 
Beatriz não contou, neste primeiro momento, com nossa tradi
cional entrevista, uma vez que a escritora está recuperando-se 

de uma cirurgia. 
Apoiamo-nos em dados conhecidos e entrevistas de Elza 

Beatriz, para uma homenagem, no primeiro aniversário da Bi
blioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 

RELEITIJRA, OUT /NOV /DEZ- 9'l • • • • • • • • GJ 



O poeta tem que trabalhar em vigi1ia e 
segurar também uma estrela. 

Quando eu for para o inferno, meu Deus, 
fazei com que eu não fique muito tempo 

por lá ... 
(Oração de Elza Beatriz em criança). 

A infância de Elza Beatriz não foi 
vivida toda, em Belo Horizonte, onde 
nasceu em 05.07.332

• 

Desse tempo a lembrança é de 
uma menina extremamente curiosa e 
invasora. Interessava-se por desven
dar ambientes e situações. Daí costu
mar, nas missas de domingo, ir 
colocar-se perto do padre, no altar, 
para ver o que ele, de costas para os 
fiéis, Jazia escondido. 

A menina ganhou fama de pintona 
e consta que, por isso, foi mandada ao 
internato Colégio Sacré-Coeur de Jé
sus, no Rio de Janeiro, e Stella Matuti
na, em Juiz de Fora. Ela nega esta 

versão do filho brincalhão: foi interna 
por tradição familiar. Mas não des
mente o espírito irrequieto. 

(Penso que talvez por ter gasto a 
travessura na época certa tenha se 
tornado uma dona-de-casa, cidadã 
e artista tranqüila. Tranqüila? Tal
vez não seja esse o termo para uma 
pessoa de inquietações existenciais 
e sociais tão marcadas e marcantes : 
injustiças sociais, discriminações, 
desacertos políticos, as peripécias 
do viver são constantes em sua poe
sia. Para a mulher de luta, e ao mes
mo tempo realista, o melhor 
adjetivo talvez seja pacificada.) 

Denúncia, se faço, é do desamor e por 
tremendo medo de que estejamos fabricando 

esta palavra no vocabulário da infância. 

Dado importante dessa infância é 
que ela foi povoada de livros, vindos 
através dos pais - o engenheiro Hol-
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mann Von Dõllinger e da professora 
Michol de Barros Von Dõllinger - so
bretudo das mãos paternas. 
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Af, o encantamento foi Cazuza, de 
Viriato Correia; toda a obra de Montei
ro Lobato, os clássicos Grimm e Ander
sen. Dessa época também ficou a 
religiosidade e a constante referência à 
Bíblia. 

Do colégio interno de freiras, acre
dita ter assimilado a disciplina e os pés 
no chão - seu lado alemão, como diz ela. 
Adolescente, veio fazer o Curso Clássi
co no Colégio Estadual, onde se tinha 
um ensino de excelente nível. 

Aos 17 anos, entra na Faculdade de 
Direito, ondê as mulheres eram muito 
poucas, na época. Gá se pode vislum
brar aí, no exemplo de vida, a Elza que 
viria a trabalhar também na arte as 
questões femininas. Não feministas -
ressalva Elza, a quem não agrada o 
feminismo, machismo às avessas). 

Nesse tempo, a leitura continua 
como uma grande atração para ela. 
Os livros prediletos foram: Jean 
Christophe, de Romain Rolan3; O 
feijão e o sonho, de Orígenes Lessa; 
A Pérola, de Steinbeck; Vidas secas, 
de Graciliano; Laços de família, de 
Clarice. E poetas, muitos poetas ... 
Destes, lidos e relidos até hoje, salien
ta Rilke, Fernando Pessoa, Bandeira e 
- lógico! - Drummond. 

Formada em Direito, exerceu por 
pouco tempo a profissão, apesar de 

ter convivido sempre muito de perto 
com ela: seu marido, Hudson, era ad
vogado. 

Até essa época, o fazer literário ain
da era tímido: escrevia crônicas para o 
jornal da Faculdade de Direito e teve 
alguns poemas publicados no jornal 
Estado de São Paulo. 

Na realidade, eram os projetos cul
turais que a fascinavam. Na adminis
tração do Prefeito Oswaldo Pierucetti, 
dirigiu o Departamento de Cultura da 
então Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Esporte. Em sua direção, foi 
criado um dos mais importantes con
cursos nacionais de Literatura Infantil: 
o João-de-Barro, ainda hoje realizado 
com sucesso pela Secretaria Municipal 
de Cultura. 

Foi também assessora da FUN
DEP /UFMG. Nessa função, sua gran
de luta foi pela manutenção, em Belo 
Horizonte, do presépio do Pipiripau. 
Morto seu criador, Raimundo Macha
do de Azevedo, e desinteressada a fa
mília em conservar sua obra, ia o 
presépio ser vendido para São Paulo. 
Elza Beatriz fez e executou um projeto 
de permanência definitiva do Pipiri
pau na capital mineira, resguardando 
esse nosso patrimônio extraordinário. 

De 1982 a 1987 dirigiu o Museu His
tórico Abílio Barreto. 

Amar se aprende na infância para depois ensinar. 

A partir daí, vem-se dedicando 
cada vez mais à sua escrita. 

Até o lançamento do primeiro livro 
em 1975, houve um longo percurso, 
recheado de leituras e escritos - crôni-
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cas, contos e sobretudo versos. Colabo
rou nos jornais locais, mas engavetou 
enorme produção. Não se aventurava 
a tentar publicação de uma obra sua. 
Não se animava sequer a mostrar seu 
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trabalho a amigos críticos importantes, 
como Fábio Lucas. 

Um dia, resolveu mostrar seus poe
mas a um mestre, que não precisaria 
enfrentar cara a cara. Enviou-os a Car
los Drummond de Andrade. A respos
ta não veio rápida. Mas a barreira já 
tinha sido vencida: no Rio, telefonou 
ao poeta, a pretexto de (só) pedir uma 
dedicatória. Drummond se lembrou 
do nome, convidou-a a ir a sua casa, 
incentivou-a muitíssimo. 

Daí nasceu não só o primeiro livro de 
Elz.a, como uma amizade sólida com o 
Poeta. (Aliás, no capítulo amizades, a vida 
de Elza tem sido fantástica: faz amigos 
com facilidade e os cultiva com sensibi
lidade e lealdade absoluta.) 

Mesmo com esse aval, não é de publi
car com pressa. (Embora escreva com
pulsoriamente, persegue a poesia por 
uma questão vital.) É extremamente exi
gente com sua escrita, o que torna sua 
obra um exemplo de rigor intelectual e 
busca de aperfeiçoamento/burilamento 
constante. Serve perfeitamente para ela 
sua própria imagem de poeta: em vigília, 
segurando uma estrela. 

Com efeito, a simplicidade de sua 
poesia é resultado. A contenção, a sín
tese, o despojamento que os críticos 
unanimemente vêem em sua.obra sur
gem do cuidado, da longa fase de ela
boração. Desde suas primeiras 
publicações tem recebido o aplauso da 
crítica de todo o Brasil. E dos poetas 
também. 

Em 1980, lançou âncora num porto 
novo - e complicadíssimo: o da litera
tura infantil. E a partir de Pare no P da 
Poesia tem publicado, sobretudo, para 
o público jovem. E esse campo, mais 
talvez do que os próprios livros de 
adultos, a fez conhecida no Brasil intei
ro. Dele deram notícias os grandes no
mes da crítica brasileira, como Mário 
da Silva Brito. 

Essa mulher (Elza Beatriz), de apurada 
sensibilidade, autora de belos e admiráveis 
poemas para adultos, viu-se compelida, não 
de repente, mas porque mãe e artista, pela 
necessidade de distribuir o sutil maná da 
poesia pelos seus filhos ... ( .. .) Pare no P da 
Poesia. Obedeci à ordem e encharquei-me 
de beleza e emoção. 

Procuro conversar no sem-tamanho da infância. 
Quando consigo, sinto que reaprendo o jogo da vida. 

Sobre a feitura dos poemas desse 
livro (delícia mais deliciosa, no dizer de 
Drummond), a autora relata: 

Foi uma tardinha de maio de 1978, que 
me veio uma espécie de febre para escrever 
este livro, cujas idéias estavam dançando 
em minha cabeça, há tempos. Saiu como 
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jorro, em dois dias, quando escrevi sem 
parar, seguindo uma estranha compulsão 
que me acompanha desde menina. Depois 
veio a burilação que me permitiu aprimorar 
mais o texto. 

Deixou-a feliz a repercussão da 
obra: foi selecionada para o programa 
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Ciranda do Livro, teve várias edições 
especiais, tendo superado 200.000 
ex~mplares em 13 edições, feito ex
traordinário, considerando-se o pre
conceito contra a poesia dita infantil. 
Teme um pouco a exploração indevida 
dos textos na escola, através de fichas 
de editoras ou receitas de entendidos. 

Não vê facilidade no dirigir-se à in
fância. Opina: 

Muita gente pensa que a criança tem o 
mundo enrolhido. Ao rontrário, acho que 
ele é muito maior, menos preso a visões 
estruturadas de vida, um mundo que se 
movimenta no reino do lúdiro, da poesia, 
da invenção. 

Lembra os filhos (Luiz Henrique e 
Ana Luísa) pequenos, criando pala
vras, na falta do vocabulário oficial. 
Um, esquecido de calcanhar, queixou
se de uma dor no cotovelo do pé. 

Outras obras infantis vieram, sem 
atropelos. As duas últimas merecem 
citação especial. Sol com chuva, publi
cada em 1988 pela RHJ, é uma narrati
va em prosa. (Mas o dedo - ou o 
coração? - do poeta percorre o livro, 
uma delicada história de amor). É de
dicada a Hudson, o marido recém-fa
lecido à época da publicação. (A 
dedicatória, tão adequada à história é: 
Ao Hudson, metade ancorada). Caderno 
de segredos, editada pela FfD em 
1989, tem também uma história: os 
poemas foram escritos num caderno, 
ilustrados pela própria autora, com a 
dedicatória para a mãe, cujo retrato 
aparece na página. 

Elza Beatriz confessa, com muita re
serva, que fez o curso de Desenho e 
História da Arte e que gosta de dese
nhar sem compromisso. Chegou a fa
zer estudos de capas para alguns livros 
seus - por diversão. 

O que entendo por consciência social e todas as 
demais é inquirir, tirar a limpo, pôr a nu. 

Sua última publicação, belíssima 
produção não comercializada, é uma 
homenagem póstuma a seu filho Luiz 
Henrique, falecido em acidente auto
mobilístico, em 1991. É uma retomada 
da literatura para adultos - embora de
dicada a um jovem - que logo serão 
brindad0s com mais uma obra: Esta
ções do amor.4 

(Com certeza, o novo livro mos
trará cada vez mais cabalmente a sa
bedoria dessa artista, que compõe em 
tom menor e que por isso mesmo con-
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segue criar com seus leitores - adultos 
ou crianças - uma intimidade de velhos 
amigos). 

Essa quase surdina, em que con
ta alegria e tristeza e reafirma suas 
posições filosóficas, religiosas, so
ciais, dá a dimensão humana dessa 
pessoa/ poeta extraordinária cha
mada Elza Beatriz Von Dõllinger 
de Araújo. 

Em 06.02.92 . 
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PUBLICAÇÕES DE ELZA BEATRIZ 

1973 - Tempo suspenso - Imprensa Oficial, Belo Horizonte. 
1975 - Fio terra - São José, Rio de Janeiro. 
1978 - Silêncio armado - Comunicação, Belo Horizonte. 
1980 - Pare no P da poesia - Vigília, Belo Horizonte. 
1982 - Um, dois, feijão com arroz - Vigília, Belo Horizonte. 
1982 - Futebol da bicharada - Vigília, Belo Horizonte. 
1983 - Líquido e certo - Vigília, Belo Horizonte. 
1985 -A menina dos olhos - Miguilim, Belo Horizonte. 
1988- Sol com chuva - RHJ, Belo Horizonte. 
1990- Caderno de segredos - FfD, São Paulo. 
1991 - Quatro noturnos e um inventário da manhã - Independente. 

PARTICIPAÇÃO EM OBRAS COLETIVAS (ANTOLOGIAS) 

1976 - Rockbotton Magazin - Wudborn Press, Santa Bárbara/ Califórnia (USA). 
1979 - Palavra da mulher - Poesia Brasileira Feminina. 
1982 - A cor dã: onda por dentro (poesia infantil) - Pirata, Recife. 
1989 - Crônicas mineiras - Ática, São Paulo. 
1989 - Poetry Magazin - Micromegas - Brazilian Poetry-port. Tradutor: Robert 
Krueger. 

Maria Antonieta Antunes Cunha (MG) é diretora da BPIJBH, presidente da Câmara Mineira do Livro, 
especialista em literatura infantil e diretora da Ed. Miguilim. Promoveu e coordenou o ENCONTRO 
INTERNAOONAL DE LEJTURA. 

NOTAS 

1. Este trabalho tinha a intenção de ser uma homenagem em vida a Elza Beatriz. Infeliz
mente, sai após o seu falecimento, em 17 /03/92. 
Mas ela chegou a ler o texto. Corrigiu algümas informações e me recebeu, mesmo 
debilitada, para uma entrevista. Ocorrida em 21/02, deve ter sido a última concedida. 
Falou com prazer por quase duas horas, mostrou fotos, originais, a paisagem descorti
nada da janela de seu escritório, quadros compostos por ela. 
O texto é publicado como referendado por Elza. 

2. Seu pai, engenheiro e empreiteiro da Central do Brasil, mudava-se muito com a famflia: morou em 
Sorocaba e lbiá, entre outras. 

3. Servidão Humana de Maughan. 
4. Como continua sem pressa de publicar, tem dois livros praticamente prontos. Um é de poesia 

circunstancial: Entre amigos. Outro é Estações do amor, homenagem a Hudson. 
Coerentemente, como tudo que vem dela, Elza explica que esperou que a dQT assentasse, virasse dor 
liter4ria, para acabar a obra. 
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Reunião /ntet{\Qt\\)~~ 
JJ! ~!tos Nacio~~~\J~\~~ 

ltN Jl!Jédca lo\\~~~\~ 

Rio de Janeiro, 22 a 26 de outubro de 1992. 

Membros do CERLALC 

1. POR QUE UMA POLÍTICA NACIONAL 
DE LEITURA 

O exercício real da deµiocracia exi
ge que cada latino-americano tenha a 
possibilidade de informar-se, comuni
car-se, discutir e participar. Neste sen
tido, a leitura não deve ser entendida 
somente como realização intelectual 
do indivfduo mas também como base 
fundamental do desenvolvimento eco
nômico e social. 

A crise econômica e social na Améri
ca Latina e Caribe se evidencia no campo 
da leitura como produto de práticas d.is-

RELEllURA, OlIT /NOV /DEZ - 92 • • 

criminadoras que não oferecem igual
dade de oportunidades para o desen
volvimento cultural de seus povos. 

Em sociedades industrializadas, a 
capacidade de ler e escrever deixou de 
ser um privilégio para se converter em 
uma necessidade básica, pois que a lei
tura deve ser matéria de preocupação 
nacional na perspectiva da superação 
dos problemas do desenvolvimento. 

Nossa distância em relação ao mun
do industrializado não é só de ordem 

• • • • • ·~ 



econômica mas, sobretudo, a falta de 
informação não nos permite questio
nar as decisões que se tomam em rela
ção a nosso presente e futuro. Neste 
quadro, a leitura é uma ferramenta in
dispensável para melhorar a produti
vidade e a eficiência de nossas 
economias assim como para sua inser
ção no contexto internacional. 

Por um lado, a leitura não pode ser 
entendida como um assunto que se cir
cunscreve a eruditos e iniciados. Por 
outro, permite o acesso à criatividade 
e ao conhecimento científico e tecnoló
gico básicos para o crescimento econô
mico. A tecnologia e a ciência podem 
gerar níveis melhores de vida e de se
gurança para as pessoas; a leitura e 
escrita podetn contribuir para modifi
car comportamentos e elevar os índi
ces de conceituação teórica. 

É oportuno esclarecer que a leitura 
deixou de ser mera decodificação de sig
nos gráficos - reconhecimento de letras e 
palavras do discurso - para converter-se 
em interpretação do texto enquanto diá
logo entre leitor e obra. A prática de ler, 
também é bom lembrar, não se restringe 
apenas a textos escritos, mas incorpora 
também outras linguagens. 

Além disso, o gosto pelo livro surge 
fundamentalmente das possibilidades 
que oferece ao leitor de um diálogo 

pessoal, sem que alguém pretenda 
guiar ou orientar esse prazer. Este diá
logo consolida a autonomia, a liberda
de e a democracia. O livro, em 
particular, recolhe e preserva a memó
ria das sociedades, acessa informação, 
estimula a imaginação e possibilita a 
identificação, freqüentemente com
prometidas pelas práticas escolares 
tradicionais. 

Um alto índice de crianças na Amé
rica Latina vive a experiência do fra
casso escolar. Esta situação afeta 
particularmente os filhos de famílias 
de menores recursos e uma grande 
porcentagem abandona a escola nos 
primeiros níveis de educação. O qua
dro se agrava com o analfabetismo 
funcional, que impede os indivíduos 
de incorporarem-se aos processos pro
dutivos. 

A condição para lutar contra a exclu
são escolar e o analfabetismo absoluto e 
funcional é a tomada de consciência do 
problema. Neste sentido, o compromis
so dos países da América latina e Caribe 
deve orientar-se para a consolidação da 
alfabetização como um passo definitivo 
para a aquisição do conhecimento e o 
estímulo à sensibilidade de crianças e 
adultos a partir do domínio da leitura e 
da escrita. 

2 ANTECEDENTES GERAIS 

Na América Latina se realizaram 
ações múltiplas e diferenciadas na ten
tativa de criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento da capacidade de ler 
entre crianças, jovens e adultos. No en-
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tanto, é evidente a necessidade em con
tinuar a busea de meios mais eficazes 
para alcançar este objetivo. 

As ações de escolas e bibliotecas são 
insuficientes para um incentivo à leitu-
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ra. Devem comprometer-se a família, a 
comunidade, os meios de comunica
ção de massa para ampliar o espectro 
da promoção da leitura. Trata-se, pois, 
da necessidade de formular políticas 
nacionais de leitura. 

O grande número de esforços 
isolados, públicos e privados, se di-

lui por falta de continuidade e de re
cursos permanentes. É preciso, por
tanto, uma política nacional que 
valorizealeituraearticule as iniciati
vas de organismos não governa
mentais, apóie as experiências 
descentralizadas e dê coerência e 
continuidade a estes esforços. 

3. O ESTADO E AS POLÍTICAS DE LEITURA 

Uma política nacional de leitura 
deve ser concebida como uma ação do 
Estado, mobilizadora e articulada nas 
experiências e esforços da sociedade 
civil e do governo. Deve estabelecer 
prioridades, associar recursos e inves
tir em programas coordenados que 
multipliquem seus efeitos, descentrali
zem as iniciativas e facilitem a exten
são dos benefícios a toda população. 

Existe o risco de que a ação cultural 
do estado se torne totalizadora e ho
mogeneizante. No entanto, a demanda 
de uma política não deve, necessaria
mente, significar a ordenação de ações 

verticais e autoritárias. É função pri
mordial do estado ocupar-se dos direi
tos básicos da população e de seu 
desenvolvimento econômico e social. 
A leitura constitui um desses direitos e 
contribui para o desenvolvimento. O 
que se pede ao estado é a vontade po
lítica para articular, estimular e apoiar 
experiências qualificadas. 

O estado e a sociedade devem, pois, 
tornar viáveis as condições para que a 
população participe do patrimônio 
cultural e social e consiga contribuir 
para o desenvolvimento econômico e 
político dos povos. 

4. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UMA POLÍTICA 
NACIONAL DE LEITURA 

Tradicionalmente, tem correspon
dido às áreas de educação e cultura a 
responsabilidade de formar leitores e 
promover a leitura. Porém, levando 
em conta que a leitura transcende 
tanto o âmbito educativo como cultu
ral, a tarefa de contribuir para uma 
sociedade leitora requer o compro
misso decidido de todos os setores do 
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A leitura: responsabilidade de todos. 

estado e da sociedade civil. Por isso 
mesmo,asaçõesorientadasno sentido 
de favorecer o acesso a distintas lin
guagens e em particular à língua escri
ta devem orientar-se a todos os setores 
da sociedade. Por acesso deve enten
der-se a possibilidade de expressar-se 
e interagir com as diferentes lingua
gens. 
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Portanto, cada uma das pessoas e 
entidades que formam uma comunida
de tem um papel fundamental para 
que se alcance este objetivo. 

Nesta perspectiva, é importante de
finir alguns princípios básicos que 
guiam a formulação de uma política 
nacional de leitura nos países da Amé
rica Latina e Caribe, como os que se 
seguem: 

1. DEMOCRATIZAÇÃO 

Deve-se entender a democratização 
como a oportunidade de acesso gratui
to à leitura e à informação que, por sua 
vez, forme um cidadão reflexivo, críti
co, participativo, conhecedor de seus 
próprios di}-eitos e que considere os 
direitos dos demais no exercício pleno 
da democracia. 

2. DIVERSIDADE CULTURAL 

A diversidade se refere ao respeito 
e valorização das culturas em suas di
ferentes manifestações. Os países lati
noamericanos estão formados por uma 
heterogeneidade étnica, lingüística e 
histórica que não pode ser desconheci
da por uma política de leitura. Por sua 
vez, essa diversidade deve ser promo
vida com fim de enriquecer e fortalecer 
as ações desta política. 

3. VALORIZAÇÃO DA LEITURA 

É necessário criar condições para 
que se desenvolva a consciência social 
sobre a importância da leitura como 
atividade para o exercício da liberda
de, conhecimento próprio, respeito 
pela vida e melhoria da produtividade. 
É preciso que os povos se conscienti-

GJ • • • • • • 

zem de que o domínio da leitura e da 
informação proporciona os instrumen
tos indispensáveis para alcançar o de
senvolvimento econômico e favorecer 
a capacidade crítica de ação e transfor
mação da sociedade. 

4. SETORES A QUE SE DIRIGE A 
POLÍTICA NACIONAL DE 
LEITURA 

Os setores sobre os quais uma polí
tica nacional de leitura deverá proje
tar-se de forma prioritária são, por um 
lado, os que configuram o âmbito do 
leitor como a família, a escola, a biblio
teca e outros espaços na comunidade 
em que a leitura possa divulgar-se. E, 
por outro, o setor da criação, produção 
e circulação dos materiais de leitura. 

A)A FAMfLIA 

Para a família, como núcleo funda
mental da sociedade e responsável 
pela formação de princípios e valores, 
uma política nacional de leitura deve 
considerar as seguintes ações: 

• desenvolver campanhas de pro
moção da leitura através dos meios de 
comunicação de massa; 

• criar as condições para que as 
bibliotecas possam facilitar o em
préstimo de livros e outros materiais 
para o lar; 

• capacitar aos responsáveis, casas 
e creches para que possam servir como 
mediadores eficientes no processo de 
aprendizagem das crianças; 

• produzir materiais que permitam 
estimular a leitura e o desenvolvi
mento de distintas manifestações da 
linguagem. 
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B) A ESCOLA 

Para a escola, como instituição for
mal da aprendizagem e promoção da 
leitura, devem-se desenvolver as se
guintes ações: 

• transformar a escola em um cen
tro de produção cultural, onde se pro
cesse e de onde se projete a arte, a 
ciência e a tecnologia. Nesse sentido, a 
escola deve revalorizar a leitura e o 
livro como elementos básicos da trans
formação social; 

• introdu~ir inovações nos currícu
los para formação de docentes de todas 
as áreas, que lhes permitam transfor
mar sua prática pedagógica em relação 
à leitura e à escrita; 

• desenvolver programas de atuali
zação e aperfeiçoamento dirigidos a 
professores e bibliotecários escolares 
sobre a natureza e o desenvolvimento 
dos processos de leitura e escrita para 
crianças e jovens e o conhecimento dos 
seus interesses; 

• garantir o acesso a materiais de 
leitura que estimulem o empréstimo 
circulante e as atividades em salas de 
leitura e bibliotecas escolares; 

• realizar ações de continuidade e 
retroalimentação do desenvolvimento 
da educação formal e não formal em 
relação à leitura e à escrita. 

C) COMUNIDADE 

Para a comunidade, como espaço 
de interação entre grupos e indivíduos, 
devem-se levar a cabo as seguintes 
ações: 

• desenvolver estratégias que esti
mulem a participação comunitária 
com o propósito de que a comunidade 
assuma a apropriação da língua escrita 
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e uma maior aproximação a outras lin
guagens; 

• impulsionar os processos de alfa
betização e de educação permanente 
como alternativa para alcançar formas 
de vida mais humanas especialmente 
nos setores de extrema pobreza; 

• produzir materiais de divulgação 
de interesse geral nas mais diversas 
áreas para uso das comunidades; 

• criar espaços de leitura em hospi
tais, prisões, parques, empresas e ou
tros lugares públicos; 

• criar condições nas localidades 
. que permitam a seus membros resga
tar e valorizar seu próprio fazer, pen
sar e reconhecer o valor da oralidade e 
da língua escrita; 

• desenvolver pesquisas que dêem 
conta do impacto da política. 

D) A BIBLIOTECA 

Para a biblioteca, como espaço ha
bitual de acesso gratuito a diferentes 
manifestações da linguagem e infor
mação, devem-se procurar as seguin
tes ações: 

• criar e fortalecer sistemas de bi
bliotecas pública~; 

• buscar condições para que todos 
os municípios tenham biblioteca pú
blica e garantam a atualização dos 
seus acervos; 

• garantir às comunidades que não 
tenham acesso à bibliotecas públicas, 
maior aproximação com a leitura atra
vés de serviços de extensão como: cai
xas-estantes, carros-bibliotecas, salas e 
casas de leitura; 

• desenvolver programas de atua
lização e aperfeiçoamento para bi
bliotecários com ênfase no tema da 
leitura . 
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E) O LIVRO 

Uma política nacional de leitura 
também deve contemplar ações orien
tadas para o estímulo da criação, pro
dução e circulação do livro e outros 
materiais de leitura. 

1 - Para escritores e ilustradores 
(criadores) se propõe: 

• estimular o trabalho criativo atra
vés de diferentes meios; 

• proteger os direitos da produção 
intelectual. 

2 - Para o setor da produção de 
m~teriais de leitura (editores) se pro
põe: 

• estimular o desenvolvimento de 
pequenas e médias indústrias do livro; 

• conseguir o apoio para a publi
cação de materiais culturais e cientí
ficos; 

• apoiar a realização de conferên
cias e reuniões nas quais participem 
editores de várias regiões. 

3 - Para estimular a circulação co
mercial do livro (distribuidores e li
vreiros) se propõe: 

• desenvolver programas de capa
citação para livreiros; 

• apoiar feiras e outros eventos de 
promoção do livro. 

5. ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DE UMA 
POLiTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA LEITURA 

Para ser possível uma política na
cional de leitura, é necessário configu
rarem-se estratégias em dois níveis. O 
primeiro é constituído do plano de es
tratégias básicas para colocar em mar
cha e executar a política; o segundo 
contém as estratégias que dinamizam 
o processo. 

1 - Primeiro nível: 
• institucionalizar a política nacio

nal de leitura através da promulgação 
de uma legislação que garanta sua apli
cação e permanência; 

• criar uma instância de coorde
nação interinstitucional formada 
por representantes dos diversos se
tores do estado e da sociedade civil. 
Tal instância deverá formular e ajus
tar a política nacional de leitura, de
senhar um plano operacional que 
estabeleça metas a curto, médio e 
longo prazo; 
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• criar um órgão autônomo, execu
tor da política nacional de leitura; 

• incorporar a política nacio~ de 
leitura no plano nacional de desenvol
vimento; 

• garantir recursos orçamentários, 
linhas de crédito e buscar fontes alter
nativas de financiamento que assegu
rem a execução da política. 

2 - Segundo nível: 
• assinar e fomentar acordos inter

nacionais que apóiem a execução de 
políticas nacionais de leitura e o inter
câmbio entre os países; 

• criar uma rede entre os organis
mos oficiais e não governamentais que 
promovam a leitura, para o intercâm
bio de informação e de experiências; 

•desenhar mecanismos de avaliação 
permanente que permitam determinar 
os efeitos da política na fonnação de 
leitores e a qualidade dos programas. 
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laura sandroni 

Desde 1982, com o Projeto Ciranda de Livros, a Fundação Roberto Marinho 
desenvolve projetos de estímulo à leitura. 

A Ciranda teve o apoio técnico da Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil, recursos financeiros da Hoechst e a duração de 4 anos. 

De 1982 a 1985, foram distribuídos 1.800.000 livros de ficção a 30 mil escolas 
de lê a 4i séries, em todo o país, em conjuntos de 15 livros de diferentes autores 
e editores, acondicionados em display plástico, exibindo suas atraentes capas 
coloridas. 

Os professores não foram esquecidos: em cada Ciranda havia um guia de 
leitura a eles dedicados, contendo informações sobre cada livro, dados sobre 
literatura e hábito de leitura e a bibliografia disponível no mercado. 

Houve ainda cursos para professores em todas as capitais do país. 
Nos anos 88/89, outro projeto foi lançado, também objetivando estimular o 

hábito de leitura na população jovem. Chamou-se Viagem da Leitura e contou 
com a assessoria técnica do Instituto Nacional do Livro e da FNLIJ e recursos 
financeiros da RIP ASA, Celulose e Papel. Nesta ocasião, as 3.500 bibliotecas 
públicas de todo o país receberam, cada urna, 60 diferentes títulos de literatura 
juvenil, além dos bibliotecários e encarregados de bibliotecas terem participado 
de cursos específicos sobre técnicas de estímulo à leitura. 
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Convencidos de que a leitura de jornais é também um caminho para a descoberta 
do prazer. da leitura, a Fundação decidiu aceitar, em 1989, o convite do jornal O 
Globo, do Rio de Janeiro, para desenvolver o projeto Quem lê jornal sabe mais, 
como uma continuação lógica dos programas já desenvolvidos na área da leitura. 

Nosso objetivo principal é o de formar cidadãos conscientes e participantes 
da vida pública, através da leitura critica das informações transmitidas pelos 
diferentes meios de comunicação, principalmente o jornal. 

Para atingi-lo, desenvolvemos, com os professores das escolas inscritas -
cinqüenta a cada ano - um trabalho que os habilita a usar o jornal em sala de aula, 
como um instrumento pedagógico. Isto é feito de diferentes maneiras: 

•a primeira, diz respeito à organização da informação no jornal; 
•a segunda, à utilização das informações na aprendizagem das diferentes 

disciplinas; 
• a terceira, numa perspectiva de estímulo à leitura em geral. 
O projeto se desenvolve em duas etapas. A primeira, a que chamamos inten

siva, dura um mês. As turmas de 6i!, ~ou 8i! séries das 50 escolas selecionadas, 
na cidade do Rio de Janeiro, recebem gratuitamente exemplares de O Globo -1 
para cada 5 alunos - e fazem uma visita guiada às instalações do jornal. Na 
segunda elapa, um exemplar do jornal continua a chegar à biblioteca da escola 
para consulta e leitura de todos. A biblioteca de bairro também continua a .receber 
seu exemplar. Em 1990, atingimos 3.400 alunos e 600 professores de 45 escolas. 
Em 91, tivemos 4.500 jovens em 50 escolas. Os dados de 92 são semelhantes. 

Durante toda a duração do projeto, a equipe pedagógica da Fundação Roberto 
Marinho, composta de dois professores e uma coordenadora, visita as escolas e 
organiza reuniões de avaliação e acompanhamento. No primeiro encontro, nas 
escolas, são distribuídos materiais impressos preparados especialmente: um para 
os professores, um para as famílias e um para os estudantes. Há, ainda, um 
Boletim Informativo que divulga novas sugestões de atividades que podem ser 
desenvolvidas com jornal na sala de aula. 

Uma das criticas mais freqüentes feitas à escola concerne a que sua ação 
educativa está dissociada do mundo exterior. Os conteúdos ensinados não têm a 
ver com a vida cotidiana dos alunos. O jornal é, enquanto recurso pedagógico, 
uma maneira eficaz de vencer esse problema. A imprensa revela o mundo e suas 
contradições, de modo vivo e que pode interessar aos jovens. 

A Fundação Roberto Marinho realiza o projeto Quem lê jornal sabe mais na 
esperança de que, cada vez mais, estudantes brasileiros possam aproveitar desse 
estimulante contato com a informação que lhes oferece, todos os dias, o panorama 
do que vai pelo mundo. 

Laura Sandroni (RJ) é Coordenadora de Projetos da Ftmdaçilo Roberto Marinho; participou do 
mini-curso Biblioteca e Promoção da Leitura e integrou a mesa redonda A Promoção da Leitura no 
Brasil: programas institucionais, no ENCONTRO INTERNAOONAL DE LEITURA. 
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ESPAÇO ABERTU 

cr) cr) cr) cr) cr) cr) cr) ~ cr) 

cr) cr) ~ cr) ~ LIVRARIAS PARA 
CRIANÇAS E 

cr) cr) cr) cr)JOVENS, NA FRANÇA* 

As livrarias especializadas em crian
ças e jovens têm-se desenvolvido, na 
França, a partir de 1975. Existem atual
mente cerca de 50, das quais 44 se agru
pam numa associação criada em 1981. 
São espaços que só vendem livros para 
crianças (de O a 14 anos) e que represen
tam pequenas estruturas econômicas: 
movimento de meio milhão a 4 milhões 
de francos, empregando de 1 a 5 pessoas. 
Freqüentemente, uma parte importante 
das vendas é efetuada junto à coletivida
de como escolas e bibliotecas (40 a 60% ), 

alain fievez 
(Tradução de Leny Wemeck) 

ou coletividades que se beneficiam de 
descontos (10 a 15% ). 

Como podem unidades econômi
cas desta dimensão interessar aos edi
tores? Uma primeira análise tenderia a 
classificá-las como um elo frágil na ca
deia do livro. No entanto, um olhar 
mais acurado sobre as modalidades de 
suas práticas profissionais demonstra, 
ao contrário, uma força não negligen
ciável que se apóia sobre 3 vetores: 
memória, paixão e uma certa idéia da 
infância. 

1. A MEMÓRIA E A GESTÃO DO TEMPO 

Não existe outra memória que 
a memória afetiva. Todo livreiro 
deve memorizar, permanentemen
te, os títulos das obras, os nomes 
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dos autores, dos ilustradores, 
das coleções, dos editores, dos 
distribuidores ... mas também o 
conteúdo de seus livros. 
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Nós tentamos ler o máximo de ál
buns e de romances, nos lembrando 
melhor dos livros cativantes em que a 
história é rica e forte. 

Para nós, a novidade importante re
side no conteúdo e não na data de pu
blicação. Petit bleu et petit jaune, de 
Léo Llonni, publicado na França pela 
L'Ecole des Loisirs em 1970 ou La belle 
Iisse poire du prince de Motordu, de 
PEF,. publicado pela Gallimard em 
1980, representam livros cuja história e 
o grafismo evocam mais a novidade do 
que o último livro datado de 1992. 

Esta aptidão em dar vida a um fundo 
de edição, de valorizar obras mais anti
gas, e mesmo de aconselhar títulos esgo
tados que é preciso tomar emprestado 
numa biblioteca, nos diferencia do tra
balho promocional do editor. Neste, to
das as ações publicitárias levam a novos 
títulos, novas coleções e nunca a títulos 
importantes mais antigos. 

Memória seletiva porque afetiva: 
nem todos os títulos nos tocam da mes
ma maneira. Mas esta memória consti
tui uma força, porque levamos um 
elemento suplementar aos que são em
pregados pelos editores. 

A importância do trabalho da me
mória condiciona a natureza das rela
ções com o sistema de informação dos 
editores. 

Nós esperamos que os representan
tes nos apresentem um livro completo 

e não a simples capa de uma obra.. Nós 
queremos ver, tocar, ler o livro. Des
confiamos das apresentações sempre 
demasiado elogiosas das obras, antes 
de sua aparição. 

O ideal consiste em receber o livro 
em consignação, a fim de se poder lê-lo 
(e de fazê.lo ser lido pelos membros 
dos comitês de leitura que existem em 
nossas livrarias). 

Um titulo que não nos convém deve
ria poder ser devolvido imediatamente 
sem esperar o prazo mfnimo de3 meses, 
muitas vezes fixado pelos edilores para 
o retorno dos livros depositados. 

Nosso papel de livreiro-conselheiro 
toma difícil a venda de uma obra deqüe 
não gostamos. No sentido contrário, um 
livro apreciado mareará nossa memória 
e será aconselhado muilosanosapóssua 
primeiraaparição(elesetomalogo,para 
nós, um livro de fimdo!). 

O livro de criança raramente é pe
dido por seu Utulo (devido à pouca 
publicidade, em geral). É preciso nos 
dar o tempo de apreciar as obras publi
cadas. Nenhuma novela publicada em 
novembro ou de7.elllbro será vendida 
na época do Natal: ninguém a conhece, 
nós não temos tempo de ler e, como 
conseqüência, os livros ficam nas cai
xas, em lugar de ocupar um espaço 
ineficaz nas prateleiras.. 

Momento de publicação, tempo de 
apreciação, memória do livreiro. 

2 UMA PAIXÃO SEM TRÉGUA E SEMLJMITE 

Com a paixão da literatura e da 
infância, nós desejamos que cada 
criança possa reencontrar essas vozes 
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que vêm de longe, as dos autores, e 
descobrir as artes gráficas, daqui e de 
longe. 
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Mas sabemos que nem todas as 
crianças entram pela porta das livra
rias. Nós devemos ir ao encontro delas. 
Sair para expor/vender livros nas es
colas, nas creches e nos jardins de in
fância, nos centros de lazer, nas 
bibliotecas ou nos lugares mais inespe
rados (cinemas, estações, ruas, praças 
públicas ... ) 

Conforme nossos desejos e nossa 
competência, nós organizamos deba
tes consagrados à literatura para jo
vens, encon~ramos pais de alunos e 
professores para informá-los sobre 
esses clássicos literários de hoje e de 
amanhã. Gostamos de ir contar e ler 
histórias junto aos públicos mais di
versos. 

E que as crianças encontrem criatu
ras apaixonadas pela literatura, fora de 
~~e~~~m~~ri~~~~epro
fessores): isto possibilita, às vezes, o 
despertar de apetites de leitura deixa
dos adormecidos por muito tempo. 

Nós somos, muitas vezes, os únicos 
a promover o prazer de ler no exterior 
de nossas livrarias. 

Poder-se-ia imaginar que os edito
res apóiem o esforço desses livreiros 

ativos, fora de suas livrarias: informa
ção de imprensa para os livros em ex
posição a todos os ventos, participação 
financeira nos custos dos stands. 

Podem-se imaginar ajudas freqüen
tes e também mais estáveis e duráveis, 
como um desconto comercial de bom 
nível, como reconhecimento ao traba
lho qualitativo de promoção. 

É sempre preferlvel dar aos livrei
ros os meios para uma promoção autô
noma do livro a transformá-los num 
porta-voz transparente do editor. Al
guns editores, por seu material de 
apresentação, pela criação de clubes, 
imaginam fazer do livreiro um inter
mediário de sua própria marca. 

Resistência selvagem de nossa parte. 
Resistência, liberdade e autonomia 

são os ingredientes fundamentais de 
nosso trabalho em favor da valoriza
ção da literatura para crianças e jovens. 
Fornecendo aos livreiros os meios de 
desenvolver e aumentar a promoção 
de todas as formas de literatura, cada 
editor receberá a sua parte, em retomo. 

Alguns já trabalham neste sentido; 
que os outros venham ao seu encontro, 
breve. 

3. UMA CERTA IDÉIA DA INFÂNCIA 

Sem dúvida, o livro não é um pro
duto perigoso. A leitura de um livro de 
má qualidade não leva à morte. Quan
tos crlticos literários contemporâneos 
tiveram urna juventude alimentada 
por séries que hoje são vilipendiadas, 
por álbuns atualmente rejeitados. 
Nada disso atrapalhou o desenvolvi
mento da perspicácia analítica deles. 
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Entretanto, nossa prática profis
sional vai além da simples função 
mercante. A maior parte dos livreiros 
especializados querem manifestar e 
viver uma outra relação adulto-crian
ça, diferente da que é habitualmente 
praticada na sociedade. Qual é o lu
gar da criança, em nossas casas, em 
nossas cidades? 
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Se nos esforçamos para sermos 
competentes, lendo o máximo de li
vros, é por honestidade profissional, 
sem dúvida, mas também por respei
to à criança-leitora: o saber, a tecnici
dade e a memória do adulto postos a 
serviço dos que são mais novos do 
que nós. 

O espaço de nossas livrarias deseja 
ser acolhedor para esse público jovem: 
livro~ à altura das crianças, possibili
dade de tocar e olhar todos os livros, 
circulação espaçosa para que os jovens 
pais possam circular com os carros de 
seus bebês, espaço-repouso com almo
fadas macias. 

Outra manifestação deste respeito 
pela infância: a seleção das obras. Nós 
ousamos lançar um olhar novo e um 
julgamento sobre o trabalho do editor. 

Se por um lado pensamos que todos 
os estilos gráficos devem ser mostra
dos às crianças, por outro lado recusa
mos as histórias mal escritas, sem 
estruturação dinâmica, onde nada 
acontece. 

Rejeitamos os documentários que 
contêm erros, uma falta de rigor e de 
clareza, ou ainda os documentários 
que informam sobre tudo e sobre nada, 
ou os que apresentam imprecisões ico
nográficas. 

Este segundo olhar lançado sobre a 
produção editorial, longe de valer as 

iras do mundo editorial, amplia nossa 
capacidade de trocas com as equipes 
de criação e reforça nosso papel de li
vreiros-mediadores. 

Se falamos do conteúdo das obras 
com um diretor comercial, ele rapida
mente se conscientiza que nosso co
nhecimento técnico não se situa sob o 
mesmo registro de lógica dele. Deslo
cando a natureza do terreno, é possível 
marcar pontos nesse jogo diftcil que é 
o das relações editores-livreiros. 

Se nos opomos regularmente ao 
fato de ser a livraria uma simples vitri
ne do editor, ao jogo da transparência 
perfeita, se contestamos as práticas 
editoriais de vendas diretas ao público 
(e seguidamente às coletividades), não 
temos a impressão de conduzir um 
combate de retaguarda em desespero, 
de uma profissão em risco de naufrá
gio, mas ao contrário, afirmamos em 
alto e bom som que o livro não poderá 
dispensar uma rede densa de livreiros 
apaixonados. 

Nosso sucesso econômico deve ser 
o corolário da afirmação de que esses 
três vetores (memória, paixão e cuida
dos com a infância) constituem nossa 
força . 

É com livreiros operando com um 
máximo de liberdade que o mundo se 
beneficiará de uma esperança maior de 
desenvolvimento. 

Alain Fievez (França) é secretário da Association des Libraires spécialisés pour la jeunesse e Livreiro 
- LIBR'ENFANT 48. me Colbert / 37000 Tours /Fax: (33.16)47208713. 

•Texto de conferência apresentada no seminârio Distribuiçiio do livro pllTll crillnÇllS e juvms n11 Europ11 
e nos Estlldos Unidos, realizado na 29" FEIRA 00 LIVRO PARA CRIANÇAS, em Bolonha/191J2. 
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os CONTOS TRADIONAIS 
NA PRÁTICA DA PSICOLOGIA 

femanda araújo porto de miranda 

Contar histórias sempre foi uma prática usual nas famílias e nas escolas. Dentre estas 
histórias, encontramos os contos tradicionais que carregam um conteúdo fantástico, 
incorporando reis, rainhas, princesas, fadas e bruxas. Este conteúdo prende a atenção, 
tornando este gênero muito apreciado pelas crianças. 

Pensando nestes aspectos, resolvemos desenvolver com turmas do 3g período da Escola 
Balão Vermelho, um trabalho na área da língua escrita, aliando nosso objetivo pedagógico 
ao prazer do contato das crianças com os contos. Como objetivo, tínhamos claro tornar 
observável para as crianças as características dessa modalidade textual, que elas já 
conheciam por sua experiência cultural. 

A língua escrita é organizada em diferentes registros, de acordo com as circunstâncias de 
uso. Para que as crianças compreendam as funções sociais desses registros, é necessário 
colocá-las em contato com livros diversos, jornais, cartas, embalagens, cartazes, etc., em 
situações de uso significativo. A experiência que passamos a relatar favoreceu às crianças a 
apropriação da linguagem formal dos contos tradicionais, os quais possuem uma estrutura 
canônica, a saber: ambientação; surgimento de um conflito; resolução desse conflito. 

RELATO DE EXPERIÍNCIA 

1) Leitura das obras pela professora 
Esta etapa guiou todo o processo, pois neste momento é que se estabelece o vínculo 

das produções escritas, garantido pela apreciação estética do livro, desde a capa até as 
ilustrações, passando pelo índice e a apresentação das histórias em diferentes edições e 
versões. 

Nesta primeira leitura, discutimos em roda as impressões pessoais deixadas e a opinião 
das crianças a respeito do comportamento dos personagens, da resolução dos conflitos e 
outros aspectos que se fizeram de interesse para elas. 

2- O reconto 
Uma vez estabelecido o vinculo, a professora deixa o papel de leitora, se colocando 

como contadora de histórias. Nesta hora, a criança passa a observar a similaridade entre 
a linguagem dos livros e a linguagem da professora, aprendendo assim a contar histórias .• 
Deve haver, por parte da professora, um compromisso com o uso da linguagem formal 
do conto. Recontar é contar novamente a história a um público determinado, onde o 
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cqntador terá o compromisso de colocar seu discurso a serviço da circunstância e do 
público ouvinte. 

Num segundo momento, as crianças assumem o papel do contador de histórias. 
Tivemos como empreendimento, a visita dos alunos a várias turmas da escola, onde esta 
tarefa era desenvolvida. O 311período ficou conhecido como a turma dos contadores de 
histórias. Este rótulo muito os agradou, e mais ainda, deu significado à tareia desenvolvida. 

No ato de contar, várias questões a respeito do texto foram objeto de nossa intervenção 
pedagógica: 

- uso correto dos plurais; omissão de fatos que comprometiam o desenvolvimento da 
trama; concordância e regência de verbos; coerência textual; uso e apreciação das marcas 
lingüísticas características dos contos tradicionais. 

A R\edida em que os recontos iam acontecendo, estes aspectos eram discutidos entre 
as crianças, tendo a professora como mediadora do processo. Os recontos se tornaram 
cada vez mais refinados, do ponto de vista da coerência e da estética. Expressões formais 
eram largamente usadas na medida em que se tornaram familiares . 

• ... O príncipe foi se alimentando de frutas silvestres, enquanto procurava sua amada 
Rap~el...' (Alexandre) 

• ... Duas lágrimas caíram-lhe pelo rosto, vindo parar nos olhos do príncipe que 
recuperou sua visão ... • Oúlia) 

3) A produção escrita 
Criou-se a nece~sidade, depois de todo o processo vivido pelas crianças, de·registrar 

estas histórias. Propusemos, então, a reescrita. Neste momento, as crianças se colocaram 
como escritoras e outros elementos puderam ser observados pela professora: a organiza
ção das idéias no papel; as questões ortográficas; a revisão do texto para uma edição final. 

Estas reescritas foram feitas em dupla, onde os papéis eram bem definidos: o que dita 
(garante o discurso) e o que escreve, (garante o registro). Nestas condições, há um grande 
espaço para a interação. Os conhecimentos são checados e avaliados até que se chegue a 
um consenso sobre o que colocar no papel. Após a edição final, estas produções foram 
apresentadas aos pais e a toda comunidade escolar. 

4 -Avaliação 
O sucesso da atividade se deveu ao seu caráter social, tornando possível um trabalho 

não escolarizado (uso artificial dos recursos), na medida em que havia um empreendi
mento dando significado real ao projeto. 

Abriu-se, a partir daí, um espaço de reflexão e análise sobre as características do gênero 
em questão, possibilitando a apropriação da linguagem literária que futuramente entrará 
em uso, quando as crianças se tornarem produtoras deste gênero de texto. 

Os contos tradicionais são complexos, o que quebra a visão da escola simplista, que 
faz uso de textos com estrutura mais simplificada e adaptada para crianças e que se tornam 
objetos de uso estritamente escolar. 

Fernanda Araújo Porto de Miranda (M\.) é psicóloga, professora e membro integrante do Conselllo 
Educacional da F.scola Balllo Vermelho . 
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Fiquei encantada com a Revista Releitura. Postura e artigos diferentes de 
outras revistas que tenho lido. São gostosos de ler; são informações com enfoque 
bastante original e inteligente. Peço, por favor, enviar os números atrasados. 

Maria cb Glória Martins 
Bibliotedria-Vitó~S 

Gostaria de agradecer o envio da Revista Releitura. Os artigos realmente são 
de interesse 4e profissionais ligados à educação e interessados em melhorar cada 
vez mais o ensino no Brasil. 

Sugiro ser criado na revista um cantinho de troca de correspondência entre os 
leitores referente a experiências em sala de aula. Publicar artigos sobre a utiliza
ção do vídeo e cinema na Educação, sobre interdisciplinaridade, construtivismo, 
prática de sala de aula, etc. Criar um cantinho da bibliografia de interesse do 
professor. 

Cristina dos Santos Nunes 
Professora -São Paul~P 

Adorei a Revista Releitura. Achei um excelente trabalho, diante das dificul
dades que o país atravessa. Espero que vocês não desistam deste projeto. 

Joselita L. Santos 
Professora - Santosf'SP 

É com muita alegria que registramos o recebimento de centenas 
de cartas de professores e outros interessados de todos os Estados 

do Brasil que nos solicitam o envio da Releitura, pedem 
informações ou nos apresentam críticas, sugestões, opiniões. 

Informamos que os números O, 1 e 2 da Releitura já se esgotaram, 
mas estaremos enviando os próximos números a todos os 
interessados inscritos em nosso cadastro. Temos também 

atendido pessoalmente os pedidos de orientação sobre Literatura 
Infantil e Juvenil e Arte Educação, indicação de leitura teórica, 
seleção de obras, oferta de cursos e oficinas, programação da 

Biblioteca, etc. 

Ma.ria LUÍN Brina 
Setor de Conespondêncú e 

Apoio ao Professor cb BPIJBH 
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RECICLAGEM 

BIBLIOTECA PÚBUCA INF ANilL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE 

Dia 07 de fevereiro de 1993, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de 
Belo Horizonte completou 2 anos de existência. 

PROGRAMAÇÃO DE MARÇO 

• Curso de Poesia Infantil: reflexão e crítica. 
Professora: Ilza Matias de Sousa 
Dias: 06 e 13 de março, de 9 às 11 horas 
• Oficina de Ilustração de Poemas 
Professóra: Maria Luísa Brina 
2•quinzena 
• Oficina da Palavra 
Professora: Bernadete Patrus Ananias Pothakos 
Dias: 8 a 12 de março, de 9 às 11 horas 
Para interessados a partir de 9 anos 
• Encontro de Poetas, com bate-papo e lançamento coletivo das obras 
de poetas com trabalhos editados, inclusive com produções independentes. 
Dia 20 de março, a partir das 9h30m. 

30ª- FEIRA DE UVROS PARA CRIANÇAS DE BOLONHA 

• de 15 a 18 de abril de 1993. Informações: Câmara Mineira do Livro. 
Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - 30.330.240 - Belo Horizonte -
MG - Fone (031) 344-2944. 

RESULTADO DE PR~MIOS . 

PR~MIO MINAS DE CULTURA 

• XVI Prêmio Guimarães Rosa - Ficção (Romance ou Novela) 
Antônio Barreto (MG), com o romance Lona. 
• XVI Prêmio Guimarães Rosa - Ficção (Contos) 
Francisco de Morais Mendes (MG), com o livro Escreva, querida. 
• XIV Prêmio Emz?io Moura (Poesia) 
Antônio Barreto (MG), com o livro Urro. 
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• V Prêmio Henriqueta Lisboa - Literatura Infantil 
José Carlos Marques (RJ), com a obra Morando em sonhos. 
•XIII Prêmio Diogo de Vasconcelos - Ensaio (História e Cultura Mineira) 
Carla Maria Junho Anastasia (MG), com a obra Corporativismo e 
Cálculo Político: o processo de sindicalização oficial dos trabalha
dores de Minas Gerais (1932-1937). 
• I Prêmio Grande Otelo (Texto de Dramaturgia) 
Eid Ribeiro (MG), com a obra Lágrimas de um guarda-chuva. 

PRBvrrO NAOONAL DE UTERA TURA ODADE DE BEW HORI
WNTE 

•Poesia 
Va~divino Braz (GO), com a obra A Trompa de Falópio - Rapsódia 
de Homero Canhoto. 
•Conto 
Francisco de Morais Mendes (MG), com a obra Escreva, querida. 
•Dramaturgia 
Jason Tércio (DF), com a obra Sonhos de uma noite de sufoco. 

CONCURSO NACIONAL DE UTERATURAJUVENILJOÃO DE 
BARRO 

• Juri Adulto 
Leonardo Antunes Cunha (MG), com a obra As pilhas fracas do tempo. 
• Juri Juvenil 
Ennio Décio Cabral (MG), com a obra A história de João Longe. 

242 CONCURSO UTERÁRIO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DIS
TRITO FEDERAL - PRÊMIO BRASÍLIA 

• Categoria Infanto-Juvenil 

Maria da Graça Rios (MG), com a obra Fantasia. 

PRÍMIO ESTÍMULO DO CONCURSO NOMA DE ILUSTRAÇÃO 
(JAPÃO) 

Marilda Castanha (MG), com o livro de imagens Pula, gato. 
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RELEITURA 
o 

Número especial, dedicado à ilustração na 
literatura infantil,.com opinião e discussões 
de pesquisadores e ilustradores. 

RELEITURA 
1 

A promoção da leitura: depoimentos, 
experiências e reflexões. 

RELEITURA 
2 

Panorama da literatura infantil brasileira: 
análise de obras significativas e de várias 
tendências. 

RELEITURA 
3 

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

RELEITURA 
5 

Encontro Internacional de Leitura (parte 
II): editoração e quadrinhos. 
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