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Tecnologia e tradição para incentivar a leitura
Com aparelhos digitais e contadores de histórias, Maré dos Livros e Biblioteca Mirim fazem sucesso entre jovens

Lívia Brandão
livia.brandao@oglobo.com.br

● De um lado, a modernidade;
do outro, a tradição. Assim se
dividem os dois espaços infantis
da 15a- Bienal do Livro. Monta-
dos no Pavilhão Verde do Rio-
centro, a Maré de Livros e a Bi-
blioteca Mirim foram disputa-
díssimos no primeiro fim de se-
mana do evento — só a Maré re-
cebeu aproximadamente 13 mil
pessoas — e mantêm até domin-
go, encerramento da feira, a mis-
são de atrair o interesse das
crianças para o mundo da litera-
tura. Seja através das fábulas
transmitidas por contadores de
histórias, na Biblioteca, ou da si-
mulação de aparelhos eletrôni-
cos que possibilitam a leitura de
livros digitais, na Maré.

Curador da Maré de Livros, o
diretor de TV João Alegria reu-
niu diferentes experiências de
leitura em um só lugar, “como já
acontece na casa das pessoas”,
diz. Para isso, criou uma insta-
lação interativa com três am-
bientes, que misturam telas sen-
síveis ao toque e narração por
autofalantes. Na entrada, a
criança passa por estantes com
livros, que conduzem a uma es-
pécie de aquário, cercado por
tablets e e-readers, onde elas
podem formar textos com as
próprias mãos. Na saída, fica a
Mesa de Emoticons, onde tam-
bém podem criar textos a partir
dos símbolos que usam para se
comunicar na internet.

Muito concorrida, a mesa é
um teclado gigante cujos botões
são representados pelas “cari-
nhas” que resumem as emoções
dos jovens nos bate-papos pela
web. Quando símbolos como :)
ou :* são pressionados, o apare-
lho os decodifica em substanti-

vos, verbos e expressões, for-
mando frases em um telão.

— Os jovens podem experi-
mentar esses símbolos fazendo
um caminho contrário ao de
costume. Em vez de sintetizar
suas emoções em emoticons,
eles usam os emoticons e seus
significados para criar pequenas
histórias — diz Alegria.

Mesmo em meio a tanta tec-
nologia, Alegria não se preocu-
pa com a pouca atenção dada
pelo público infantil aos bons
e velhos livros em papel ex-
postos em sua instalação.

— Hoje em dia as crianças le-
em de diversas maneiras dife-
rentes e na Maré de Livros elas
têm contato com algumas des-
sas formas. A Bienal é dedicada
essencialmente aos livros de pa-

pel e tinta, elas têm todo um Rio-
centro para ter contato com eles
e se divertem muito com isso.

Um destes espaços é a Biblio-
teca Mirim, onde, por meia hora,
cerca de cem espectadores ou-
vem desde textos folclóricos
brasileiros, como “Por que o
mar tanto chora?”, até fábulas
da cultura judaica. Depois das
sessões, as crianças podem ain-
da se refestelar nos pufes espa-
lhados pelo espaço e ler alguns
dos 400 livros infantis que fazem
parte do acervo.

Em visita ao Riocentro, pais
aprovaram as atividades desti-
nadas aos filhos. Caso do profes-
sor de Educação Física Mario
Braga, de 38 anos, pai de Lara,
de seis. Encantado com o “vi-
sual espetacular” da Maré de Li-

vros, Braga também elogiou a
Biblioteca Mirim, onde deixou a
menina ouvindo contos como o
da princesa mentirosa.

— A Maré de Livros é um es-
paço muito bacana e interativo.
O contato que as crianças têm
com as telas realmente desperta
a curiosidade deles. Mas a leitu-
ra e a contação de histórias são
incomparáveis e insubstituíveis
por transportarem as crianças
para um mundo de fantasia, o
que estimula mais o desenvolvi-
mento da criatividade infantil. ■
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a Acompanhe a cobertura completa
da Bienal
oglobo.com.br/bienal2011

Ana Branco

CRIANÇAS NA Maré dos Livros, espaço infantil com tablets e e-readers instalado no Pavilhão Verde da Bienal
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Lobão em dia de Lobão
Michele Miranda

michele.miranda@oglobo.com.br

● Se “Lobão tem razão”,
como diz a música de Cae-
tano Veloso do disco “Zii e
zie”, não se sabe. A única
certeza é de que o cantor
causa polêmica indepen-
dentemente da ocasião. E
não foi diferente na tarde
desta quinta-feira, na Bie-
nal do Livro. De cara, co-
mo de costume, já afinou o
som da conversa com os
leitores no estande da Sub-
marino e alfinetou grandes
nomes, de Caetano a José
Saramago.

— Eu me dou a petulân-
cia de dizer que escrevo
muito bem. Muito melhor
do que o Caetano Veloso,
por sinal. Saramago até sa-
be escrever bem, mas pen-
sa errado. Eu detesto gen-
te que é talentosa, mas

não sabe pensar. Ele tinha
inveja dos pobres, eu de-
testo isso — disse o com-
positor.

O tema do debate era a
autobiografia “50 anos a
mil” (Ediouro), escrita em
parceria com o jornalista
Cláudio Tognolli e lançada
no ano passado.

O cantor começou cal-
mo, ao falar da escrita do
livro, mas logo passou às
palavras ácidas, principal-
mente ao comentar o rock
nacional.

— O rock no Brasil não
existe. Isso aqui é um grande
arraial agro-brega.

Lobão, a la Lobão, ainda fa-
lou mal do culto à malandra-
gem carioca e da Lapa.

— Eu não suporto essa
coisa de samba de raiz, es-
ses caras hippies que vão
para a Lapa ouvir chorinho
medíocre.

Hoje na Bienal
● CAFÉ LITERÁRIO: Às 16h,
“Velhas e novas afetividades —
Redefinições contemporâneas das
identidades”, com Marcos Ribeiro,
Alberto Goldin e Carla Rodrigues.
Mediação: Clarisse Fukelman. Às
18h, “Apresentando o livro digital”,
com Carlo Carrenho, Daniel Pinsky
e Giselle Beiguelman. Mediação:
Cristiane Costa. Às 20h, “O Brasil
pelo avesso”, com Leandro Narlo-
ch, Beto Silva e Isabel Lustosa.

Mediação: Joelle Rouchou.
● LIVRO EM CENA: Às 18h30m,
leitura de trechos de obras de Ru-
bem Braga, por Marcello Antony.
● ENCONTRO COM AUTORES:
Às 19h30m, com William P. Young.
Mediação: Celina Portocarrero.
● M U L H E R E P O N T O : Às
19h30m, “Elas não envelhecem
mais (as novas velhas)”, com Mí-
riam Goldenberg e Heloisa Seixas.
Mediação: Sócrates Nolasco.

Somos um
time inteiro
de defensores
do Preço Baixo
TodoDia.
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conversor
DIGITAL
integrado

TV32"
L D

Batata
Kg• R$0,85

TV LED 32"
HDMI•

À vista R$ 1.398,00
18x

R$93,16

Total a prazo com juros de 1,99% a.m.
e 26,67% a.a. R$ 1.676,88

Fabricação
própria.

Óleo de soja
Soya

PET•
900 ml•

R$2,37
cada

Café Pilão
Almofada•
ou a vácuo
500 g•

R$5,88

Bebida de
soja Ades

Sabores•
1 L•

R$2,98
cada

Bombons
Especialidades
Nestlé

Sortidos•
400 g•

R$6,30
Frango
assado

Unidade•
R$10,00

Papel higiênico
Neve

Folha dupla•
12 rolos de 30 m•
cada

R$10,80
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Coxinha da
asa de frango
Perdigão

1 kg•

R$4,95
cada

Cerveja Heineken
Barril•
5 L•

R$49,90
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.




