




Ottaviano De Fiore: "explosão educacional" não foi
acompanhada pelo aumento do hábito de leitura

"A biblioteca escolar é o patinho feio do sistema edu-
cacional brasileiro", resume Ottaviano De Fiore, profes-
sor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e
consultor do Instituto Brasil Leitor. Na sua avaliação, hou-
ve uma "explosão educacional" no país que não foi acom-
panhada pelo aumento no hábito de leitura. As bibliotecas
deveriam ser a "âncora institucional" do processo.

De Fiore já esteve envolvido em programas de leitura e
ações envolvendo bibliotecas, como secretário do Livro e Lei-
tura do Ministério da Cultura no governo Fernando Henrique
Cardoso. Para ele, a questão central para o funcionamento da
biblioteca é o material humano. Já haveria, acredita, uma eli-
te de professores com a consciência da importância do tema
- agentes difundindo experiências e ações que envolvem o
espaço privilegiado da biblioteca, não só para a leitura, mas
como uma porta de entrada para a cultura de modo geral.

"A formação de infoeducadores situa-se além da
biblioteconomia, bem como da ciência da informação ou
da educação", observa Edmir Perrotti, professor de pós-gra-
duação da ECA-USP. "A repartição tradicional dos saberes
não contempla necessidades científicas e profissionais
surgidas com os novos contextos contemporâneos." Para
ele, existe a necessidade de formação de uma nova catego-
ria de educadores, preparados para lidar com o exagero da
informação no mundo atual {leia entrevista na pág. 43).

De Fiore considera indispensável a formação de pólos de
excelência em bibliotecas. Experiências bem-sucedidas ga-
nham força e acabam se difundindo, argumenta. Atualmente,
ele critica diretores que "agem como se fossem donos de uma
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ONG" e trabalham à margem. "É preciso 'capturar' os direto-
res 'de vanguarda'", recomenda. "A biblioteca é a alma do
sistema escolar nos países civilizados." A melhor maneira de
atuação governamental seria o incentivo e a premiação de ações
inovadoras. O intuito seria fazer dessas ações uma "vitrine".

A Secretaria de Educação de Belo Horizonte (MG) tem
privilegiado a lógica defendida por De Fiore. Em 1994, uma
pesquisa deu início ao processo de reflexão que resultaria
em mudanças nas bibliotecas da rede. A maioria das instala-
ções tinha o acervo desatualizado, muitos livros didáticos e
poucos de literatura, além da falta de pessoal capacitado.
Desde 1997, a criação do Núcleo de Coordenação de Biblio-
tecas vem alterando o cenário. O trabalho começou com a
escolha de 35 bibliotecas-pólo. Todas têm de ser abertas à
comunidade, explica Maria Célia Pessoa Ayres Dias, coor-
denadora desse núcleo. Um bibliotecário se divide entre seu
pólo e até seis outras bibliotecas de escolas públicas no en-
torno. Em visitas semanais, ele orienta os colegas, que preci-
sam ter pelo menos o nível médio (leia texto na pág. 40).

Outros exemplos mostram que a falta de formação espe-
cífica é um empecilho tão grande quanto a escassez de livros
na montagem de bibliotecas escolares, mas é possível
contorná-lo. Foi o caso de Rita de Cássia Carraro Guima-
rães, diretora da Escola Estadual Professora Nail Franco de
Mello Boni, na Vila Esperança, bairro de São Bernardo do
Campo (SP), onde predominam famílias de baixa renda e
favelas. A escola possuía livros encaixotados e espaço físico
para manter uma biblioteca. Faltava fazê-la funcionar.

A ponte foi construída com a ajuda do Instituto Fernand
Braudel, que capacitou monitores entre crianças e adultos de
5a a 8a séries - a escola ofere-
ce Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). Alguns dos alunos
saíram da escola para cursar o
ensino médio. Mesmo assim,
eles continuam a frequentar a
biblioteca. A instituição cede
seu espaço para alunos de es-
colas públicas da região que
não têm bibliotecas.

Os monitores trabalham de
maneira profissionalizada, com

Rita de Cássia Carraro
Guimarães, diretora da

Escola Estadual Professora
Nail Franco de Mello Boni:
capacitação de monitores

gerou grupos de leitura

direito a livro-ponto, além de receber acompanhamento social
e pedagógico. A iniciativa ajudou a quebrar tabus na escola,
afirma Rita de Cássia. Muitos pais de alunos também são estu-
dantes no período noturno. Pesquisa iniciada em sala de aula,
e que também teve auxílio da biblioteca, trabalhou a literatura
de cordel. Isso deu aos pais a oportunidade de interagir e trans-
por barreiras em relação aos demais estudantes e aos próprios
filhos, o que também se reflete na auto-estima dos estudantes.
O resultado do projeto foi exposto na biblioteca.

A autonomia de gastos é muito importante para a qualida-
de, explica a bibliotecária Marilucia Bernardi, coordenadora
do Grupo de Bibliotecas Escolares de Instituições Particula-
res, núcleo voluntário que realiza encontros e fóruns. Marilucia
é responsável pela biblioteca do Colégio Santa Maria, em São
Paulo (SP), há quase nove anos. Lá, gerência orçamento pró-
prio e apresenta relatórios à direção. Esse modelo contribui
para tornar mais ágil a atualização do acervo.

Marilucia defende também que os colégios particulares
abram seus acervos ao público. A experiência no Santa Ma-
ria, segundo ela, mostra que vale a pena. O público fre-
quentador da comunidade e formado por 60% de alunos da
rede pública e 40% de adultos moradores das redondezas.
Esse último grupo vai pelo prazer de ler, principalmente ro-
mances, mas também auto-ajuda e psicologia.

A preservação do silêncio na biblioteca do Santa Maria
conta somente com o bom senso dos visitantes. Não há placas
de advertência. Seis terminais de computadores permitem
acessar a internet. Outros recursos são fundamentais na com-
posição de uma biblioteca escolar hoje, destaca Marilucia: fo-
lhetos, catálogos, fitas de videocassete, DVDs, slides, artigos •
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de jornais digitalizados, revistas e mapas. "Isso tudo faz do
espaço um centro cultural", define. Exposições temáticas au-
mentam os atrativos - a biblioteca já abrigou mostras sobre
Monteiro Lobato e folclore, por exemplo.

O espanhol Juan Ramos Ballester, 84 anos, um dos
frequentadores casuais da biblioteca do Santa Maria, che-
gou ao Brasil aos 32. Nascido em Barcelona, ele se acos-
tumou a freqiientar bibliotecas públicas e teve sua educa-
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ção interrompida, aos 17 anos, pela Guerra Civil Espa-
nhola. Ele lutou contra o general Franco, ao lado dos re-
publicanos. Fez cursos por correspondência e conseguiu
trabalho em uma multinacional como eletricista.

Aos 21 anos, durante a II Guerra, ele foi convocado e pas-
sou três anos e meio no norte da África. De volta, teve a chance
de retomar sua função na empresa onde trabalhara, mas em
1949, casado e com um filho, passava necessidades. Na Amé-
rica Latina, vislumbrou a possibilidade de viver melhor. Tra-
balhou em várias empresas brasileiras e estudou engenharia,
de novo por correspondência. Ele também é escritor de livros
didáticos sobre as línguas espanhola, portuguesa e inglesa. Não
os publicou ainda por "dificuldades com editoras'".

Na biblioteca do Santa Maria, encontrou livros de apoio,
como dicionários e gramáticas. Ele também aprecia a leitura
de romances, inclusive em inglês. Ballester garante que a
leitura, para ele, é mais prazerosa do que a TV. E diverte-se
com o título de "leitor do bairro" que o colégio deu a ele. Em
retribuição, costuma doar exemplares.

"Cada livro que eu abro parece que estou entrando em
outro mundo", afirma Isabelle Simões de Campos, 13 anos,
estudante da T série do Santa Maria, que vai à biblioteca do
colégio "quase todos os dias", mas não sabia que era aberta à
comunidade. Ela afirma dedicar mais tempo à leitura do que
a filmes; às vezes, lê um livro inteiro em um só dia. O hábito,
segundo ela, ajuda em outras matérias.

Nas férias, além das sugestões dadas pela professora de
português, Isabelle pede outras dicas. Mas a biblioteca não •
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é o único lugar de leitura para ela: em casa, também dispõe
de acervo pessoal que inclui as coleções Harry Potter (de J.
K. Rowling) e Desventuras em Série (Lemony Snicket).

Aluna do 2o ano do ensino médio na Escola Estadual Ibraim
Nobre, Eliane Costa dos Anjos, 17 anos, frequenta a biblioteca
do Santa Maria por indicação de uma professora de português
que lecionava em ambos os colégios. Embora a Ibraim Nobre
tenha biblioteca, são poucos os títulos disponíveis e nenhum
funcionário para auxiliar na busca. Assim, ela costuma retirar
livros no Santa Maria - chega com o título pedido por seus
professores, sabe localizar no computador onde está o volume
e pronto. Não faz pesquisa no acervo, não usa a internet. E tem
algum receio em pedir ajuda aos monitores.

Carrinho de
supermercado
vira biblioteca
em escola
municipal de
Oswaldo Cruz
(SP): acervo
itinerante
controlado
pelos alunos

Em algumas circunstâncias, até mesmo um carrinho
de supermercado pode substituir uma biblioteca, como
ocorreu na Escola Municipal Alice Bernardes Silva, em
Oswaldo Cruz (SP). Ao participar de um curso de gestão
oferecido pela Fundação Lemann e pelo Instituto
Protagonistés, a diretora Maurícia Simões dos Santos Pa-
lácio ouviu essa ideia e, na hora, imaginou que poderia
aplicá-la. As professoras da 4a série aderiram imediata-
mente ao projeto, mas avaliaram que, além de livros, os
alunos tinham carência de CDs, gibis e revistas.

A iniciativa deu certo: a escola tem sala de leitura e
recebe livros por meio do programa Biblioteca na Es-
cola, enquanto o acervo itinerante é obtido em caixas
de doação na cidade. O próprio carrinho foi obtido em
regime de empréstimo com um supermercado, mas a
fome de comida (e de lucros) falou mais alto do que a
de cultura. Em 2004, o carrinho circulou somente de
agosto a outubro, pois teve de ser devolvido ao super-
mercado para reforçar o atendimento aos clientes no
final de ano - a justificativa foi que um carrinho novo
custaria R$ 350.

"Cidade pequena é complicada", observa Maurícia. Em
junho, porém, a escola conseguiu novamente o carrinho
emprestado. Desta vez, as professoras esperam mantê-lo
até o fim do ano letivo, em novembro. São os próprios
alunos da 4a série que controlam os empréstimos do carri-
nho. E, como incentivo, o acervo itinerante recebeu doa-
ção de cem gibis da Maurício de Sousa Produções.
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ESTAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Pesquisador propõe que bibliotecas se tornem
"ambientes de informação" e privilegiem também a aprendizagem

Professor de pós-gra-
duação na Escola de Co-
municações e Artes da

Universidade de São Paulo (ECA-
USP), autor de Confínamento Cul-
tural, Infância e Leitura (Summus,
112 págs., R$ 20,50), Edmir Perrotti
combate a política da simples dis-
tribuição de livros e atenta para a
importância da mediação e dos es-
paços de leitura no processo de
"apropriação cultural".

As escolas particulares já praticam
o concerto de "estação do conheci-
mento" ou têm ainda uma postura
conservadora sobre bibliotecas?

O conceito de "estação do conheci-
mento" resulta de uma série de pesquisas
sobre ambientes de informação em educação por nós cria-
dos, implantados e desenvolvidos em cooperação com orga-
nismos educacionais e culturais diversos. Não houve tempo,
ainda, para sua circulação e incorporação social ampla. Há
um tempo para a pesquisa, outro para a apropriação social
dos resultados. Convém ressaltar, também, que esse concei-
to considera, mas ultrapassa, o de biblioteca escolar ou de
biblioteca pública. É ambiente de informação, destinado não
somente ao acesso, mas, sobretudo, a aprendizagens
informacionais e culturais próprias e específicas dos tempos
atuais, de excesso de informações. As escolas precisam to-
mar consciência desse fato e introduzir tais preocupações em
suas agendas, com urgência.

Como tem se desenvolvido esse conceito?
A partir de pesquisas de equipe interdisciplinar sob mi-

nha coordenação na ECA-USP. Temos trabalhado em conta-
to com várias equipes, nacionais e internacionais. O concei-
to é síntese de diferentes contribuições e, sobretudo, de nos-

sa forma especial e pouco usual de fazer
pesquisa na academia: a pesquisa coo-
perativa. Buscamos parceiros institu-
cionais e, com eles, a partir de hipóteses
claramente definidas, desenvolvemos
ambientes informacionais ainda inexis-
tentes no país. Para nossos parceiros, tra-
ta-se de implantação de avançados ser-
viços educativos e culturais. Para nós, de
oportunidade de criação científica origi-
nal, indispensável ao país.

O senhor tem atuado em pro-
gramas do MEC?

Venho participando das discussões
sobre as políticas de leitura, tanto na se-
cretaria que se ocupa da educação básica
como na que se ocupa da alfabetização e
educação de jovens e adultos. Ambas dis-

tribuem materiais de leitura e precisam redefinir seus postu-
lados e práticas. Por mais importante que seja, distribuir sim-
plesmente livros não é sinônimo de promover acesso à leitu-
ra. Menos ainda sinônimo de inclusão dos sujeitos nos cir-
cuitos da escrita. Além da distribuição, são indispensáveis
outras formas de mediação para a apropriação cultural.

O trabalho de incentivo abrange quais aspectos?
A leitura é ato e gesto, conforme nos ensinou Robert

Escarpit. Há uma dimensão que é pessoal, única,
intransferível do sujeito. Há outra que complementa e é
complementada por essa, de natureza sociocultural. Em
suma, é preciso olhar o leitor, mas igualmente as condi-
ções histórico-culturais em que o ato de ler ocorre. Se a
leitura envolve aprendizagem, é preciso cuidar dos ele-
mentos de diferentes ordens que fazem a mediação entre
as informações e os leitores: materiais de leitura, institui-
ções [bibliotecas, salas, cantos de leitura, livrarias] e me-
diadores devidamente preparados. •
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PELA AÇÃO ORGÂNICA
Ausência de políticas públicas claras leva, segundo
professor, a atuação desorganizada do país na área cultural

Autor de A Casa da Invenção (Ateliê Edi-
torial, 271 págs., R$ 38) e de Biblioteca
(Ateliê Editorial, 120 págs., R$ 28), o pro-

fessor Luís Milanesi, diretor da Escola de Comunica-
ções e Artes da Universidade de São Paulo, lamenta
que, nos últimos anos, tenha crescido o desinteres-
se pela educação e cultura - "aliás, indissociáveis".

A primeira biblioteca brasileira surgiu da inicia-
tiva privada. Hoje, estamos fadados a depender
somente da atuação do Terceiro Setor nessa área?

Não. O governo, com a sociedade, deve definir políticas
públicas e implementá-las. O diálogo permanente com seto-
res da população, de preferência organizado, é fundamental.
Em alguns casos, o governo deve ser mais forte porque a
sociedade é mais fraca. Em outros, quando há sólidas formas
de organização, deve assumir papel mais regulatório e me-

Cada instituição avalia o que pode oferecer e o que não
pode. Abrir a porta a todos é uma ação generosa e... inteli-
gente. Mas nem todos são inteligentes e... generosos.

A política cultural brasileira tem se tornado, como
o senhor costuma dizer, um "feixe de eventos"?

Ainda estamos mais preocupados com eventos isola-
dos. A ideia orgânica de ação cultural não se firmou. Por
isso, a cultura é ação desorgânica ou desorganizada. Fal-
tam políticas culturais claras.

O senhor diz que "centro cultural" é um álibi
para a pasmaceira cultural. Como avalia o projeto
dos CEUs construídos pela Prefeitura de São Pau-
lo na gestão de Marta Suplicy (PT)?

Muitas vezes, as prefeituras criam espaços culturais que
funcionam como "cartões postais" da cidade, mas se es-
quecem do conteúdo. Os CEUs, vinculados como ideia ao
pensamento de Darcy Ribeiro, têm o DNA correto. Deve-
riam ser constantemente avaliados, aperfeiçoados... O es-
forço pela educação é a salvação da lavoura do país. Não se
deseja aplicar bilhões na transposição do rio São Francis-
co? Por que também não se aplicam bilhões para irrigar as
regiões pobres com escolas de alto nível? Morre-se de ig-
norância mais do que de fome.

Que experiências o senhor apontaria como
possíveis núcleos irradiadores de mudança nas
bibliotecas tradicionais?

Peço a todos que me ajudem a encontrar experiên-
cias extraordinárias no âmbito das bibliotecas. Parece-
me que houve um momento de imaginação forte e reali-
zações entre os anos 80 e 90. Depois, o refluxo. Fala-se
pouco em bibliotecas no Brasil, mas muito na produção
de livros, o que me parece contraditório e pouco inteli-
gente. O gosto pela leitura nasce na escola. Mas escolas
sem bibliotecas e sem professores leitores são o maior
perigo para a indústria do livro. Os países mais desen-
volvidos têm políticas de leitura muito mais fortes do
que nos países menos desenvolvidos. Deve haver algu-
ma relação causa/efeito.
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Os colégios particu-
lares têm a responsabi-
lidade de abrir suas bi-

bliotecas e centros cultu-
rais à comunidade?

Não. Seria ótimo se eles cui-
dassem dos serviços de infor-

mação e de ação
cultural para os
seus professores

e alunos. Isso, infelizmente,
nem sempre acontece.

matriculados. Esse com-
portamento não ajuda a

perpetuar uma educação
para a dominação?

bairro, mas com prio-
ridade para os alunos

tecas aos moradores do

Algumas instituições par-
ticulares abrem suas biblio-



Escolas recorrem a empresas especializadas
na montagem de acervos e na administração de bibliotecas

Como a implantação e o gerenciamento de uma
biblioteca escolar demandam conhecimentos
específicos, diversas escolas recorrem aos ser-

viços de empresas especializadas para garantir a seguran-
ça do investimento. A Prima Informática, por exemplo,
atua há 12 anos nesse mercado, desenvolvendo softwares
específicos para a gestão de bibliotecas, acervos de mu-
seus e escolas. Os produtos são atualizados periodicamente
e incorporam sugestões dadas pelos usuários. O software
SophiA Biblioteca foi criado para se adaptar a bibliotecas
de instituições com os portes mais variados.

A experiência com o SophiA deu origem ao Philos,
software exclusivo para bibliotecas escolares, que utiliza
linguagem de consulta inspirada na internet, para aproxi-
mar leitores mais jovens. Aliás, a consulta pela rede é uma
de suas ferramentas para atender esse público e, ao mesmo
tempo, expandir a biblioteca para além dos limites da esco-
la. A maleabilidade é outra característica anunciada pela
empresa. O aluguel mais barato do sistema sai por R$ 90
para um colégio com até 500 alunos e 4 mil exemplares em
acervo. Para completar o pacote de facilidades aos colé-
gios, o Philos oferece suporte de bibliotecários graduados e
parcerias com empresas fornecedoras de códigos de barras
e outros equipamentos para bibliotecas.

A formação adequada de um acervo também pode trazer
dores de cabeça aos gestores de instituições de ensino. Biblio-
tecários são especialistas em mediar a informação, e não em

compor qualquer tipo de acervo, explica Patrícia Maria de
Lima Chaves, bibliotecária de Juazeiro do Norte (CE). Ela
trabalha no Colégio Fiúza, que decidiu ampliar suas ativida-
des até o ensino superior, movimento de expansão comum
durante os últimos anos em diversas regiões do país. Nasceu,
então, a Faculdade Paraíso, mas foi preciso montar acervos
específicos nas áreas de direito e administração.

A medida atende a uma exigência do Ministério da
Educação, que não indica como formar o acervo, mas ava-
lia o resultado final. A toque de caixa, Patrícia afirma ter
organizado e etiquetado toda a biblioteca para se subme-
ter à avaliação da comissão nomeada pelo MEC. Ao final,
obteve conceito A, não só do ministério, mas também, no
caso dos livros de direito, da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). Sua experiência indica que um dos papéis
atualmente desempenhados por bibliotecários é "fazer a
ponte" entre o professor e a biblioteca.

Para a aquisição de livros, foi importante, segundo ela,
a ajuda da SGE Distribuidora de Livros, que também se
especializou na indicação de acervos acadêmicos. Marcos
Fiorellini, responsável pelo marketing da empresa, explica
que o proprietário da SGE, Samir Gomes Elias, pesquisa
minuciosamente os títulos mais indicados para cada disci-
plina. Além disso, a empresa está estruturando um departa-
mento para cuidar exclusivamente da tarefa. Fiorellini vis-
lumbra que a formação de acervos específicos constitui novo
campo de especialização para bibliotecários. •
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