
INSTALADA NA ÁREA DO ANTIGO
CARANDIRU, A BIBLIOTECA DE
SÃO PAULO TERÁ ESTRUTURA

ADAPTADA PARA TODOS OS TIPOS
DE DEFICIENTES E SE APROXIMA

DO CONCEITO DE ESPAÇO DE LAZER
DAS GRANDES LIVRARIAS

mos anos. São lojas acolhedoras,
que nasceram com a ambição de
ser mais que simples locais de
venda de livros, e, rapidamente,
foram adotadas pelos paulista-
nos como pontos de encontro.

Fazem parte desse grupo a
Livraria Cultura, que ocupou
com uma loja de três andares o
espaço do antigo cine Astor no
Conjunto Nacional; e a Livraria
da Vila da alameda Lorena, na
qual o afamado arquiteto Isay
Weinfeld criou um ambiente
sofisticado, com café, auditório
e uma área dedicada às crianças.

No teto da
nova biblioteca,

instalações feitas
com reproduções

de livros e histórias
em quadrinhos

Na segunda (dia 8), a cidade
ganha outro endereço do gêne-
ro: a Biblioteca de São Paulo. Só
que, desta vez, trata-se de um
equipamento público. Instalada
no parque da Juventude, na área
da antiga Casa de Detenção do
Carandiru, a nova biblioteca se
inspirou no conceito das gran-
des livrarias da cidade para con-
quistar seus leitores. "A idéia é
que ela pareça uma 'megastore'
pública", diz o secretário de Cul-
tura do Estado, João Sayad. "Ela
deve ter tudo aquilo que essas
lojas oferecem, mas estará aber-
ta para atender a todos."

A biblioteca custou cerca de
R$ 12,5 milhões (R$ 10 milhões
do Estado e R$ 2,5 milhões do
Ministério da Cultura). E, para
atrair seus futuros usuários,
não investiu apenas na compra
de novos livros. Além de dispor
de outras mídias, como CDs
e DVDs, o projeto centrou es-
forços na decoração do prédio,
na oferta de tecnologia e em
uma estrutura completamen-
te acessível e preparada para
atender aos deficientes físicos.

ma nova catego-
ria de livrarias
mudou o cenário
cultural de São
Paulo nos últi-





Iguais, mas diferentes
Os serviços especiais para defi-
cientes incluem mesas regulá-
veis, que se adaptam a qualquer
tamanho de cadeira de rodas, fo-
Iheadores automáticos de pági-
nas, para aqueles que perderam
os movimentos das mãos, e tam-
bém computadores com telas,
teclados e mouses adaptados.

Usuários cegos terão ainda
mil títulos de "audiobooks" e
um equipamento que, instanta-
neamente, é capaz de transpor
obras literárias convencionais
para faixas de áudio ou placas
em braile. "Isso deve ampliar
muito as opções de livros para
cegos", afirma Adriana Ferrari,
gestora do projeto e assessora
da secretaria de Cultura.

Uma equipe de atendentes
também está sendo treinada
para recepcioná-los. "Não dá
para ser um atendimento pa-
drão. Não pode ser invasivo
nem muito distante", diz ela.
"Temos que tratar a diferença
para que eles sejam incluídos."

A tentativa de satisfazer ne-
cessidades e predileções de to-
dos os públicos levou o projeto
a abarcar itens normalmente
deixados de lado. Em uma sala
reservada, o visitante terá aces-
so a um material proibido para
menores de 18 anos. São livros
e periódicos com conteúdo vio-
lento ou de teor erótico. "Não
queremos censurar nada. As
pessoas devem encontrar aqui
tudo o que estão buscando",
afirma Adriana. "Por isso, tem
que ter a 'Playboy' também." A
inspiração para este e muitos
outros serviços oferecidos pela
instituição, ela explica, veio da
Biblioteca de Santiago, no Chile.



Assim como na congênere
sul-americana, a Biblioteca de
São Paulo dedica grande par-
te de seus 4.200 m2 aos mais
jovens. Todo o andar térreo
está dividido em alas para três
faixas etárias: até três anos,
de quatro a 11 anos e de 12 a 17
anos. Ali, poltronas coloridas
e pufes se misturam a estantes
baixas -projetadas sob medi-
da- nas quais livros, discos e
filmes ficam misturados e ex-
postos diretamente ao público.

Também estarão à disposição
cem computadores, com livre

acesso à internet, dezenas de
jogos eletrônicos e um aparelho
Kindle, o livro digital da Ama-
zon. "É uma tentativa de atrair
o não leitor", afirma Sayad. "Se
o hábito de ler voltar a ser moda
algum dia, podemos fazer uma
biblioteca escura, austera. Hoje,
para conquistar o público de não
leitores, ela precisa ser assim."

Estratégia de sedução
O esforço para seduzir os fre-
qüentadores pautou a escolha
do espaço -próximo ao metrô-
e o projeto arquitetônico, que



contemplou um café, uma va-
randa com espaço para shows
e saraus e um auditório. "Te-
remos uma programação de
cursos e oficinas voltada, inclu-
sive, para temas que não estão
ligados à literatura, como o gra-
fite", conta a diretora da biblio-
teca, Magda Montenegro.

Ela também promete um ho-
rário expandido de atendimen-
to - pelo menos até as 21h de
segunda a sexta, e até as 19h, aos
sábados, domingos e feriados.
"Não dá para fechar na mesma
hora da repartição pública. A in-
tenção é que as pessoas venham
para cá depois do trabalho."

A busca pelo público não pa-
rou por aí. Para selecionar o acer-
vo de 30 mil livros e 4.000 CDs e
DVDs, a equipe da biblioteca le-
vou em conta, essencialmente, a
popularidade das obras.

Os cânones literários foram
contemplados. Mas, assim co-
mo ocorre nas livrarias comer-
ciais, Victor Hugo e Fernando
Pessoa terão que dividir as
prateleiras e as atenções com
os best-sellers e os líderes das
listas dos mais vendidos.

Não ficaram de fora os con-
troversos livros de autoajuda, os
romances de temática espírita

nem os recentes hits do merca-
do editorial, como os volumes
da saga "Crepúsculo". Jornais
e revistas, nacionais e estran-
geiros, completam a oferta.
"Não dá para medir por quan-
tos Paulo Coelho uma pessoa
precisa passar para chegar a
um Machado de Assis", ponde-
ra a coordenadora do projeto.
"Queremos que todos leiam
aquilo que tiverem vontade."

Após a inauguração, explica o
secretário, a intenção é que a ins-
tituição passe a funcionar como
uma central para as 961 biblio-
tecas públicas dos municípios
paulistas. Sua administração
ficará a cargo da Poesis, a mes-
ma organização social que está
à frente do Museu da Língua
Portuguesa e da Casa das Rosas.

Cerca de R$ l milhão será
investido anualmente na aqui-
sição de novas obras. "Não se
trata de acumular muitos li-
vros, mas de renová-los cons-
tantemente", defende Sayad.
"O segredo do sucesso dessa
biblioteca é saber comprar os
livros sem nenhuma intenção
professoral." Oferecer obras
para todos os gostos e em to-
dos os formatos para fisgar o
inquieto leitor do século 21.

Text Box
Fonte: Revista da Folha, São Paulo, ano 17, n. 901, p. 10-15, 31 fev. 2010.




