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N o primeiro mês de
funcionamento, a
moderna Biblioteca
deSão Paulo, noPar-

que da Juventude, em Santa-
na, zona norte, conseguiu um
de seus principais objetivos:
atrair leitores. Doze mil pes-
soas estiveram em seu prédio
no período, deleitando-se
com alguns dos 30 mil livros
disponíveis, utilizando um
dos 80 computadores conec-
tados à internet ou assistindo
aos vários DVDs do acervo.
“Muito se diz que o Brasil não
tem tradição de leitores. Sur-
preendi-me com o número de
frequentadores”, admite a di-
retora da instituição, Magda
Montenegro.

A roupagem descolada da
biblioteca – colorida, cheia de
pufes e sem ninguém fazendo
“psiu” ao menor barulho –
tem atraído leitores jovens.
Prova disso é que os dois títu-
los mais procurados pelos 4
mil usuários que já fizeram
carteirinha são best-sellers in-
fanto-juvenis (Querido Diário
Otário, de Jim Benton, com

54 locações; e Harry Potter e o Cá-
lice de Fogo, de J. K. Rowling, 25
retiradas).

Entretanto, nem tudo é perfei-
to na instituição, inaugurada
com pompa pela Secretaria de
Estado da Cultura sob o rótulo
de “modelo”. Dois repórteres do
Estado estiveram no local –
sem se identificar como jornalis-
tas – duas vezes cada um nas últi-
mas quatro semanas e tentaram
usufruir de toda a sua estrutura.

As primeiras impressões são
positivas. Difícil não usar a frase
“nem parece que estou em uma
biblioteca” – referindo-se, ób-
vio, ao padrão sisudo vigente des-
de sempre, responsável por asso-
ciar à biblioteca a pecha da chati-
ce. A Biblioteca de São Paulo tem
cara dessas livrarias megastore,
com estantes atraentes e funcio-
nários simpáticos – dos 51 que
atuam ali, 23 ficam só no atendi-
mento – prontos a lhe recomen-
dar a leitura adequada ao seu per-
fil. O acervo também tem seus
atrativos, por mesclar os clássi-
cos com lançamentos.

Mas – e, sejamos justos, talvez
pelo fato de a abertura ser recen-
te – os problemas não demoram
a aparecer. Para a simples confec-
ção da carteirinha, uma espera
de 22 minutos, por exemplo.
Quer usar um dos oito leitores
digitais que a biblioteca tem? Di-
fícil. Nas duas vezes, o repórter
ouviu que eles “estão guardados
em uma sala porque ainda falta
definir como serão usados”.
“Volte daqui a alguns dias”, acon-
selhou a atendente. Da segunda
vez – três semanas depois –, a
questão foi passada de funcioná-
rio para funcionário até, meia ho-
ra mais tarde, a resposta ser a
mesma. “Realmente ainda não
descobrimos como oferecer es-
sa tecnologia para o público”,
afirma a diretora. “Em 20 dias,
isso estará resolvido.”

Outra negativa quando o re-
pórter tentou pegar empresta-

dos três livros do acervo, para es-
trear sua carteirinha – Rasif, de
Marcelino Freire; O Livro Amare-
lo do Terminal, de Vanessa Bar-
bara; e Nunca Antes na História
deste País, de Marcelo Tas. “Eles
ainda não estão catalogados, por
isso não podem ser retirados”,
informou a moça do balcão. “Os
2 mil livros comprados mais re-
centemente não foram para o sis-
tema. Levaremos 30 dias para in-
cluí-los”, confirma Magda.

Acessibilidade. Uma das ban-
deiras da biblioteca, muito divul-
gada em sua inauguração, era
que ela nascia preparada para
atender pessoas com deficiên-
cia. O Estado avaliou esses as-
pectos. Com boas-vindas: para
chegar até a porta, chão tátil; lo-
go na entrada, mapa em braile.

A Biblioteca de São Paulo tem
alguns dos equipamentos mais
modernos para garantir a acessi-
bilidade. Contudo, eles ainda
não podem ser plenamente usa-
dos. Entre os recursos: mesas

adaptadas para cadeirantes, am-
pliadores de textos para pessoas
com baixa visão e um acervo de
títulos em braile e em áudio.

Aotestar osequipamentos vol-
tados aos leitores cegos, a repor-
tagem encontrou problemas em
todos. Há uma impressora capaz
de imprimir em alto-relevo dese-
nhos feitos em uma folha espe-
cial. A máquina, entretanto, não
está em uso, principalmente, se-
gundo os funcionários, por cau-
sa do alto custo das folhas (R$ 12
a unidade).

Outro dos equipamentos mo-
dernos é um scanner que conver-
te imediatamente em áudio qual-
quer livro impresso. Embora o

aparelho permita que defi-
cientes visuais possam aces-
sar qualquer obra do acervo,
há a ressalva: o livro só pode
ser lido ali, já que o funcioná-
rio alegou não ser possível
gravar o conteúdo em um pen
drive, conforme o repórter
propôs.

Os computadores que deve-
riam ter programas para uso
de deficientes visuais não fun-
cionavam nos dias em que o
Estado lá esteve. A funcioná-
ria apontada como responsá-
vel pela acessibilidade da bi-
blioteca não foi encontrada
nas duas vezes em que a repor-
tagem foi ao local.

A diretora da biblioteca re-
conhece que os recursos de
acessibilidade ainda não são
usados adequadamente. De
acordo com ela, em breve os
funcionários receberão trei-
namento de 40 horas de uma
ONG especializada em acessi-
bilidade. “Só então vamos po-
der implantar a utilização de
tudo”, diz Magda, frisando
que ainda não há data defini-
da para que isso aconteça.

A diretora admite que exis-
tem poucos funcionários pre-
parados para lidar com o pú-
blico deficiente, mas afirma
que está à procura de pessoal
qualificado. “Para lidar com a
pessoa com deficiência, tem
de ser um funcionário espe-
cial”, afirma. Só então a Biblio-
teca de São Paulo terá um uso
tão completo quanto sua es-
trutura sugere.

N uma casa ao lado da Livra-
ria da Vila, na Rua Fradi-
que Coutinho, 915, e hoje
à livraria incorporada,

uma placa informa: “Nesta casa,
em 14 de junho de 1970, foi preso
pela última vez o grande ladrão Am-
leto Gino Meneghetti.” Ele estava
com 92 anos de idade. A placa regis-
tra como fato histórico uma ocor-
rência policial e qualifica Mene-

ghetti como “grande”, que, em outros
e recuados tempos, seria classificado
apenas como ladrão. Mas o ancião há
muito já entrara no imaginário da po-
pulação paulistana como herói popu-
lar, população que torcia por ele e não
pela polícia.

Ele nascera em 1878, em Pisa, na Itá-
lia, e faleceria, em São Paulo, em 1976,
seis anos depois dessa última prisão,
com quase 100 anos de idade. Era filho

de um operário. Seus primeiros delitos
foram praticados na adolescência, por
causa dos quais fugiu para a França, de
onde, anos depois, foi deportado para
cá. Era mais comum do que se pensa a
suposição de que mandar alguém para
o Brasil constituía castigo duro.

Chegara aqui com 35 anos de idade.
Desembarcou em Santos, em 1913, vin-
do morar com uma tia em São Paulo.
Ao chegar, já era conhecido da polícia

daqui, informada previamente pela po-
lícia italiana de seus delitos por lá. Me-
nos de um ano depois de chegar, foi
preso por roubo e condenado a 8 anos
de prisão. Daí em diante, sua vida será
uma sucessão de prisões, fugas, escapa-
das espetaculares por muros altos e te-
lhados, mudança de cidades, manipula-
ção de recursos teatrais para mudar de
cara e de aparência, de modo a não ser
reconhecido. Tinha um fôlego impres-
sionante e escapava da polícia com faci-
lidade. Era admirado nas conversas de
calçada dos bairros operários.

Ficou famoso e popular não só por
isso, mas também porque só roubava
os ricos. Sua fama deveu-se, ainda, às
notícias sobre maus-tratos recebidos
na cadeia, frequentemente castigado e
recolhido à solitária. Tinha medo de
ser envenenado na prisão, o que o leva-
va, na solitária, a lavar a comida na
água da privada, antes de comê-la.

O povo reconhecia nele um dos seus

e via em sua história de vítima da
polícia sua própria história. Ficara
profundamente gravada na memó-
ria social a repressão violenta à gre-
ve geral de 1917, quatro anos depois
da chegada de Meneghetti. Naque-
les tempos, o tratamento repressivo
às chamadas classes perigosas não
fazia propriamente distinção entre
delinquentes e proletários. Do mes-
mo modo que um ladrão como Me-
neghetti não só agia em nome do
que era, no fundo, a luta de classes,
como invocava em sua vida símbo-
los dessa luta.

Raptara aqui em São Paulo Con-
cetta Tovani e com ela casara. Dos
cinco filhos que tiveram, sobrevive-
ram dois: Espártaco e Lenine, dois
nomes altamente simbólicos da lu-
ta de classes, nomes que comunis-
tas gostavam de dar a seus filhos.
Eram os tempos da consciência so-
cial difusa.
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O TESTE DA
MAIS MODERNA
BIBLIOTECA
Repórteres foram ao local como usuários comuns, verificar o que funciona
(ou não) na instituição inaugurada no mês passado, no Parque da Juventude

Livros novos não
podem ser emprestados
‘porque ainda não fazem
parte do catálogo’

Ambiente multicor. Decoração da biblioteca inova, com pufes, e não há ninguém fazendo ‘psiu’ ao menor barulho feito por um visitante: título mais retirado é ‘Querido Diário Otário’
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O grande ladrão

Usuário. Roupagem descolada tem atraído leitores jovens
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