
ode não haver um momento certo, mas não exis-
te lugar melhor que a escola para se conhecer
e praticar a cultura da solidariedade. Foi com
base nesta premissa que o Colégio Mobile, ins-
talado na zona sul da capital paulista, envolveu

seus alunos em um projeto que, desde 2003, arrecadou
mais de 3 mil livros, entre didáticos e de literatura, e
também gibis e revistas.

O resultado do Cultura de Mão em Mão, como foi
batizado o projeto, pode ser visto em seis instituições
e comunidades do Estado de São Paulo. No Centro de
Apoio da Polícia Militar da Zona Leste, na Associação
de Assistência ã Criança Santamarense Arte-Educação,
na Creche Adélia Curi, na Comunidade de Moradores
do Edifício Prestes Maia, no Quilombo de Ivaporun-
duva e na Associação Gente é para Brilhar foram ins-

taladas pequenas bibliotecas, cujos acervos



foram montados pelos estudantes do Mobile, que
também visitam as instituições para sessões de leitura
e confraternização.

Cleuza Vilas Boas, diretora do Ensino Fundamental,
destaca que a formação de cidadãos com responsabili-
dade social é uma das questões envolvidas no processo
educacional da escola. "Com o Cultura de Mão em Mão,
e outros projetos de caráter comunitário que criamos,
fazemos os nossos alunos exercitarem essa preocupação
com o próximo. Aprender com o outro enriquece o
crescimento pessoal", define a diretora.

Ela garante que essa troca de experiências entre
jovens e crianças de comunidades e níveis sociais tão di-
versos permite aos alunos colocar em prática atitudes de
respeito e cooperação, levando-os a tomar consciência
de que suas ações fazem a diferença. "Eles sabem que
temos um problema e que é preciso agir", diz Cleuza. E
completa: "Para a escola, é uma possibilidade concreta
de alavancar as metas de aprendizado/'

Na prática, as atividades do Cultura de Mão em Mão
são desenvolvidas duas vezes por ano, uma no primeiro
semestre e outra no segundo. O passo inicial é dado pelos
próprios professores, responsáveis por fazer um levan-
tamento de entidades que atendem a jovens e crianças,
mas que não estão equipadas com bibliotecas.

Uma vez escolhidos os beneficiados, os educadores
levam aos alunos as propostas de formação de acervo,
além de apresentar filmes, fotografias e materiais
informativos sobre as instituições. Também cabe aos
professores estabelecer um cronograma das ações,
determinando prazos para coleta, catalogação e en-
trega das obras arrecadadas. Detalhe: os títulos devem
estar de acordo com a faixa etária da comunidade que
receberá o acervo.

A partir daí, os estudantes assumem as rédeas do
processo, trabalhando por meio de equipes que são
formadas para coordenar as ações. "A montagem das
bibliotecas é liderada por alunos de 2°, 4° e 8º anos
do ensino fundamental. Eles são responsáveis pela di-
vulgação do projeto para as demais séries, solicitando
doações de livros", explica Cleuza, ressaltando que os
exemplares devern estar em perfeito estado de con-
servação. Os estudantes também confeccionam caixas
para acondicionar as obras. "E, numa segunda etapa,
promovemos um encontro entre nossos estudantes e os
beneficiados pelo Cultura de Mão em Mão."

Neste ano, para reforçar a importância do acompa-
nhamento dos trabalhosjá realizados, duas instituições
beneficiadas em 2007 serão atendidas novamente: o
Quilombo de Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, extre-
mo sul do Estado de São Paulo; e a Associação Gente é
para Brilhar, na zona sul da capital paulista. "Além de
montarmos as bibliotecas, sabemos que é necessário
mantê-las. Por isso, voltamos às instituições para ver
se o projeto está em andamento e de que forma ainda
podemos ajudar", justifica a diretora.

Aluna do último ano do ensino fundamental, a es-
tudante Ana Clara Cardoso, de 13 anos, participou da
entrega de livro aos quilombolas no ano passado. Para
ela, a experiência serviu não só para ter contato com
outras realidades, mas também para reforçar vínculos
dentro do próprio colégio. "Acho que o projeto mostra
que é preciso conviver com as diferenças e tentar levar
conhecimento a outras pessoas que não têm as mesmas
oportunidades que meus colegas e eu temos. Isso ajuda
a formar o caráter de cada um e ensina que há coisas im-
portantes a fazer fora do meio em que vivemos", relata.

De acordo com Eíiana Braga, educadora c coordena-
dora dos projetos comunitários do Mobile, a iniciativa
ganhou forma depois que o corpo docente notou, a
partir do fim dos anos 1990, um aumento significativo
na utilização da biblioteca do colégio, tanto em relação
à freqüência dos estudantes quanto ao empréstimo de
livros. "Foi diante dessa constatação que decidimos nos
mobilizar para promover o acesso de outras crianças e
jovens à leitura", conta Eíiana.

Para Cleuza, o envolvimento natural dos alunos com
o projeto mostra que a leitura não pode ser apenas uma
obrigação. "O Cultura de Mão em Mão só dá certo porque
as crianças têm uma relação afetiva com os livros. Elas
acreditam que o ato de lei' tem um valor em si e querem
passar isso adiante", avalia. Tanto é assim que, desde 2000,
a escola promove um concurso literário entre seus alunos.
Além disso, em 2004 o Mobile passou a realizar sua Se-
mana Literária, abrangendo atividades como contação de
histórias, leituras dramatizadas e uma feira de livros.

A partir dessa preocupação geral com os livros,
afirma Eíiana, o objetivo do Cultura de Mão em Mão
se abriu para além do estímulo à leitura proporcionado
pelo contato dos estudantes com as obras. "Como afirma
o crítico literário Antônio Cândido, os bens culturais
promovem a inserção das pessoas na sociedade, possi-



bilitando que tomem consciência de seu papel social
e de seu direito à cidadania plena. A escola tem um
papel fundamental nesse processo de aprendizagem.
Precisamos canalizar a energia transformadora do jo-
vem, prepará-lo para olhar além dos muros escolares,
ampliar sua visão e apurar sua atuação no mundo",
sustenta a diretora.

Nesse sentido, além de já ter envolvido mais de 900
alunos do Mobile e outras centenas de beneficiados nas
entidades, o projeto acabou despertando o interesse das
próprias famílias dos estudantes. "Os pais apoiaram a

iniciativa desde o início. Muitos entram em contato com
a escola indicando entidades para serem atendidas. Eles
também sào parceiros milüplicadores, arrecadara livros
com outros parentes e vizinhos", observa Cleuza.

A estudante Ana Clara confirma essa mobilização em
cadeia. "Antes de mim, meu irmão já tinha participado
e pedido ajuda a todos aqui em casa. Quando chegou
a minha vez, fui atrás de tios e primos para conseguir
mais livros", lembra a aluna.
. Ainda que o Cultura de Mão em Mão consiga a

adesão de voluntários fora dos domínios escolares, está
claro para a diretora que a iniciativa, isoladamente,
representa apenas um passo no sentido de resolver o
problema da educação e do acesso ao livro no Brasil.
"Estamos trilhando um caminho. Se cada um fizer sua
parte, conseguiremos ajudar mais", acredita Cleuza.

Para ela, é preciso levar em conta também o contexto
de vida dos beneficiados e as oportunidades que eles já
tiveram. "A partir do momento em que os estudantes en-
tregam os livros e contam histórias para as crianças que os
estão recebendo, isso estimula o interesse pela leitura e cria
um encantamento. A biblioteca e os livros, assim, passam
a ter um valor além do material", conclui Cleuza.
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