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RESUMO 

 

O presente estudo propôs-se a investigar os impactos gerados na comunidade após a 

inauguração da biblioteca do Morro do Andaraí. Descreve e analisa quem são os atores 

sociais por trás desse equipamento cultural, analisando os interesses que estão em jogo 

naquele território; a complexa dinâmica entre os moradores, a polícia e a biblioteca 

também são descritos e analisados, baseados no trabalho de campo desenvolvido. A partir 

da fundamentação teórica, observações diretas, e das entrevistas semiestruturadas com as 

crianças que frequentam o espaço e dos profissionais que lá trabalham, procurou-se 

entender as dinâmicas que ocorrem para a construção diária da biblioteca. Os resultados 

do estudo apontam que há uma precariedade no que se refere à gestão do espaço, e, 

consequentemente do projeto das UPPs, porém, através das narrativas das crianças 

entrevistadas, pode-se perceber os benefícios que a biblioteca gera para a comunidade, 

que vão muito além da leitura e que produzem maior acesso a serviços e a informações 

que são fundamentais para a cidadania; também foi possível verificar a apropriação que 

as crianças desenvolveram com o espaço, através de vários usos não-programados da 

biblioteca. 
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ABSTRACT 

 

The present study proposed to investigate the impacts generated in the community after 

the inauguration of the Morro do Andaraí library. It describes and analyzes who the social 

actors are behind this cultural equipment, analyzing the interests that are at stake in that 

territory; the complex dynamics among the residents, the police and the library are also 

described and analyzed, based on the fieldwork developed. From the theoretical basis, 

direct observations, and semi-structured interviews with the children who attend the space 

and the professionals who work there, we sought to understand the dynamics that occur 

for the daily construction of the library. The results of the study indicate that there is a 

precariousness regarding space management, and consequently of the UPPs project, 

however, through the narratives of the children interviewed, one can perceive the benefits 

that the library generates for the community; benefits that go far beyond reading and 

produce greater access to services and information that are fundamental to citizenship; it 

was also possible to verify the appropriation that the children developed with the space, 

through several non-programmed uses of the library. 

 

Keywords: Library; Reading; SESI; Morro do Andaraí. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

        Desde o início das civilizações, a humanidade preocupa-se em registrar e armazenar 

grande parte do conhecimento por ela produzido. Na antiguidade, as bibliotecas ainda não 

possuíam um caráter público, sendo utilizadas mais para esconder os livros do que para 

armazená-los e difundi-los. As organizações dos acervos não permitiam que os livros 

fossem emprestados, pois ficavam literalmente trancados em estantes de madeira. O 

acesso às publicações era restrito, as mesmas eram utilizadas principalmente pelas elites 

clericais e políticas. De acordo com Santos (2012, p. 176) “Dentre as mais importantes 

Bibliotecas da Antiguidade pode-se citar a de Nínive, a de Pérgamo, as gregas, as romanas 

e, principalmente, a Biblioteca de Alexandria, a mais famosa e importante do mundo 

antigo. Essas instituições eram privadas e, portanto, muito restritivas. Seus projetos 

arquitetônicos foram pensados para justamente não permitir a saída de livros dos locais. 

      Para Santos (2012, p. 179) “A ideia de biblioteca pública parecida com as atuais foi 

invenção de Júlio César [...]. Depois de sua morte, um de seus partidários, Asínio Pólio e 

o escritor Públio Terêncio Varrão, levaram o projeto adiante e, em 39 a.C., foi construída 

no Fórum Romano a primeira Biblioteca Pública de Roma”. Apesar de continuarem 

restritas a uma elite intelectual, as bibliotecas começaram a emprestar livros em 

domicílios. Porém, ainda eram definidas muito mais como guardiãs dos livros, do que 

como disseminadoras das informações nelas contidas. Já na Idade Média, Santos (2012, 

p. 183) afirma que poderíamos identificar “três tipos de bibliotecas: as Monacais 

(desenvolvidas dentro de mosteiros e abadias, logo no início do período medieval), as 

Particulares juntamente com as Bizantinas e as Universitárias (já bem no fim da Idade 

Média) ”. Seus acervos permaneciam fechados para o público em geral, permanecendo 

assim o caráter elitista desses espaços. 

        Já no Renascimento, as bibliotecas começaram, de fato, a preconizar o seu papel de 

disseminadoras da informação, surgindo a figura dos bibliotecários como os profissionais 

responsáveis por esses locais. Apesar de uma abertura maior, as informações 

continuavam restritas as elites. Segundo Santos (2012, p. 186) ‘Nas áreas influenciadas 

pelo humanismo, sobretudo em seu berço, o norte da Itália, os acervos das bibliotecas 

particulares eram generosamente emprestados em círculos de relações das elites”. 
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     As bibliotecas eram financiadas com recursos privados, o que aumentava a influência 

desses poderes vigentes em relação a esses espaços. Santos (2012, p. 186) explica que 

“As bibliotecas dessa época contavam com o apoio de duques, mercadores e reis, tanto 

em recursos financeiros quanto humanos. [...] O que logicamente demonstrava a ligação 

real que se desenvolveu entre essa nova erudição e o exercício do poder”.  No que se 

refere ao Brasil, o autor (2012, p.189) explica que a “história das bibliotecas até o início 

do século XIX pode ser resumida em três etapas sucessivas. Inicia-se com as bibliotecas 

dos Conventos e Particulares, passa-se pela fundação da Biblioteca Nacional e chega-se 

até a criação da Biblioteca Pública da Bahia”, esta, com caráter verdadeiramente público. 

      Após décadas funcionando de forma precária, a Biblioteca Pública da Bahia tem o seu 

apogeu no ano de 1939. Para o pesquisador (2012, p. 192), isto se deveu ao fato de que 

“Jorge Calmon assumiu a direção da biblioteca. Através de três anos de trabalho e 

devotamento total à instituição, conseguiu dar-lhe vida nova, integrando-a nas modernas 

tendências do pensamento contemporâneo e justificando assim, o seu título de biblioteca 

pública”.  Ainda em 1939, Mário de Andrade 1defendeu a criação de uma rede de 

bibliotecas populares, visando dar acesso informacional a população urbana. De acordo 

com Suaiden (2000, p. 53, apud Andrade, 1939):  

 

 

A criação de bibliotecas populares me parece uma das atividades 

mais atualmente necessárias para o desenvolvimento da cultura 

brasileira. Não que essas bibliotecas venham resolver qualquer 

dos dolorosos problemas da nossa cultura, o da alfabetização, o 

da criação de professores do ensino secundário, por exemplo. 

Mas a disseminação, no povo, do hábito de ler, se bem orientada, 

criará fatalmente uma população urbana mais esclarecida, mais 

capaz de vontade própria, menos indiferente à vida nacional. Será 

talvez esse um passo agigantado para a estabilização de uma 

entidade racial, que, coitada, se acha tão desprovida de outras 

forças de unificação. 

 

       

                                                           
1 Mário de Andrade (1893-1945) foi um escritor brasileiro. Publicou "Pauliceia Desvairada" o primeiro 

livro de poemas da primeira fase do Modernismo. Estudou música no Conservatório de São Paulo. Foi 

crítico de arte em jornais e revistas. Teve papel importante na implantação do Modernismo no Brasil. Foi 

amigo inseparável de Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Foi diretor do departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo. Foi funcionário do Serviço do Patrimônio Histórico do Ministério da Educação. 

Seu romance "Macunaíma" foi sua criação máxima, levada para o cinema. Disponível em: 

<https://www.ebiografia.com/mario_andrade/>. Acesso em: 13 Mar. 2018. 

https://www.ebiografia.com/mario_andrade/
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O intelectual defendia que as bibliotecas comunitárias seriam espaços propícios para 

que as comunidades populares desenvolvessem o hábito de leitura. Espaços esses que 

também serviriam como centros de memórias sobre as formações daqueles territórios. Ao 

longo dos períodos históricos, poucas iniciativas vingaram no sentido de criar uma forte 

rede de bibliotecas públicas no Brasil. Durante a ditadura civil-militar, muitos espaços e 

profissionais foram censurados, considerados subversivos por propagarem conteúdos e 

livros contra o governo. A falta de investimentos em recursos materiais e humanos são as 

marcas que perpassam a área biblioteconômica nacional. A partir da década de 1990, 

iniciam-se os debates nos meios acadêmicos sobre a importância e as novas funções das 

bibliotecas modernas. Os espaços e os profissionais passam a focar mais nas demandas 

dos usuários e das comunidades, do que no tecnicismo da profissão. Os currículos 

acadêmicos começam a acompanhar essas mudanças, com disciplinas voltadas para as 

ações culturais, literaturas, filosofia e estudos de usuários. Para Maranhão (2015, p. 34): 

 

 

A literatura mais recente tem apontado para a necessidade premente de 

adaptação destes equipamentos culturais às Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) bem como para a ampliação da atuação destes 

espaços, que devem integrar diferentes públicos a fim de se 

estabelecerem como locais de acesso à informação, produção criativa e 

cidadania. 

 

 

 

       O ano de 2004 traz novas perspectivas para a área com o surgimento das Bibliotecas 

Parque colombianas. Maranhão (2015, p. 36) afirma que “as bibliotecas parque 

colombianas foram criadas com a proposta de integrar os bairros pobres à cidade na 

tentativa de reconstruir o tecido social, ampliando as perspectivas de jovens e adultos 

moradores destas áreas”. Essas bibliotecas foram instaladas em áreas antes dominadas 

pelo tráfico, sendo contemplados bairros com os menores índices de desenvolvimento 

humano de Medellín. A denominação “Parque” é então integrada às bibliotecas, pois 

esses espaços atuam como centros de lazer das comunidades, realizando diversas 

atividades culturais. Além das atividades, essas instituições passam a receber grupos 

culturais locais, associações de moradores e representantes de empresas prestadoras de 

serviços, configurando-se como espaços mais abertos do que as bibliotecas ditas 

tradicionais.  
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A tecnicidade e a sacralidade de outrora dão lugar a sociabilidade e a usabilidade. Em 

2009, uma comitiva política do Estado do Rio de Janeiro visitou as bibliotecas 

colombianas, posteriormente esse modelo foi importado para o município, com a 

inauguração da Biblioteca Parque de Manguinhos em 2010. Segundo Maranhão (2015, p. 

38): 

 

 

Nota-se que há uma série de semelhanças entre as iniciativas do estado 

do Rio de Janeiro e da cidade de Medellín. Com características muito 

parecidas, ambas enfrentaram e ainda enfrentam problemas estruturais de 

difícil resolução envolvendo questões como a violência urbana e a falta 

de políticas públicas de longo prazo que possam incluir áreas 

conflagradas pelo tráfico de drogas em um processo de melhorias urbanas 

e de serviços, sobretudo no âmbito da Educação, da Saúde e do Trabalho 

e Renda, com a formação de jovens para o mercado de trabalho. O próprio 

processo de Pacificação, com a instalação de UPPs, iniciado pelo 

Governo do Rio em 2008, também foi 'inspirado' em ações de segurança 

pública desenvolvidas na Colômbia. 

 

 

 

Entre 2012 e 2014 o Estado ainda inaugurou as bibliotecas parque da Rocinha, Niterói 

e a Biblioteca Parque Estadual, localizada no Centro da cidade. Os milhões de reais 

investidos não foram páreos para as crises financeira e política que se instalaram no país 

e no Estado, o que acarretou no fechamento das bibliotecas de Manguinhos, Rocinha e 

Da Biblioteca Parque Estadual. Os espaços que eram muito frequentados pelas 

comunidades, hoje viraram um amontoado de livros e pó.  A partir da chegada desse 

conceito de bibliotecas ao Brasil, outras iniciativas floresceram pelo território nacional. 

No Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2015, a FIRJAN em parceria com a Academia 

Brasileira de Letras e a Prefeitura do Rio de Janeiro, inauguraram treze bibliotecas em 

favelas pacificadas. As comunidades do Andaraí, Borel, Cidade de Deus, Complexo do 

Alemão, Formiga, Ladeira dos Tabajaras, Macacos, Mangueira, Morro Azul, Prazeres, 

Providência, São Carlos e Santa Marta foram as escolhidas para alocarem esses espaços. 
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Nesta pesquisa apresentada ao Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos 

Sociais do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (PPHPBC) 

do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas – CPDOC/FGV, proponho uma análise sobre os reais impactos 

da inserção de bibliotecas em favelas, a partir de um estudo de caso realizado na 

Biblioteca do Morro do Andaraí. A instituição faz parte de uma rede de 13 bibliotecas, 

denominadas “Indústrias do Conhecimento” e pertencentes ao Programa SESI Cidadania. 

O projeto foi criado em 2010 com o intuito de estimular a leitura nessas localidades, na 

tentativa de inserir crianças e jovens no universo literário.        

 A motivação inicial para propor este trabalho deveu-se ao meu envolvimento direto 

no projeto, em que atuei profissionalmente entre os anos de 2012 e 2016. Na época, esse 

foi o meu primeiro contato com a chamada Biblioteconomia Social, vertente da área 

responsável por estudar as relações entre bibliotecas, leitura e favelas. Após minha 

formação em 2010, era a oportunidade que eu sempre havia buscado dentro do mercado. 

Ao longo desses quatro anos, muitas questões afligiram não só a mim, como também a 

toda a equipe de trabalho. Inicialmente, as bibliotecas do programa tinham como foco 

realizar ações de estímulo à leitura. Porém, eram latentes todas as outras necessidades e 

demandas que não estavam diretamente ligadas à leitura e que partiam dos nossos 

usuários, tais como: impressão de documentos, mediação entre a comunidade, órgãos 

governamentais e empresas prestadoras de serviço, mediação de conflitos, reforço 

escolar, creche (algumas crianças passavam o dia inteiro no espaço), acesso a alimentação 

(algumas crianças nos pediam lanches) e etc. Além disso, as poucas pesquisas e produções 

acadêmicas relacionadas às bibliotecas em territórios vulneráveis corroboram para a 

importância deste estudo. A Biblioteconomia tem se pautado por trabalhos com temáticas 

tecnicistas, afastando-se das relações sociais entre bibliotecas e comunidades. Prova 

disso, é que ao acessarmos o site de produções acadêmicas Scielo2, encontramos apenas 

oitenta e três artigos abordando a temática geral “Bibliotecas”. Destes, grande parte 

aborda assuntos técnicos da área de Biblioteconomia e suas relações com as novas 

tecnologias, tema este que tem permeado as discussões da área há algum tempo.  

                                                           
2 Disponível em: < 

http://search.scielo.org/?q=BIBLIOTECA&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=su

mmary&fb=&page=1&filter%5Bin%5D%5B%5D=scl&q=%28ti%3A%28BIBLIOTECA%29%29&lang

=pt&page=1 >.  Acesso em: 07 Mar. 2017.                                                                                                                                    

http://search.scielo.org/?q=BIBLIOTECA&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%5Bin%5D%5B%5D=scl&q=%28ti%3A%28BIBLIOTECA%29%29&lang=pt&page=1
http://search.scielo.org/?q=BIBLIOTECA&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%5Bin%5D%5B%5D=scl&q=%28ti%3A%28BIBLIOTECA%29%29&lang=pt&page=1
http://search.scielo.org/?q=BIBLIOTECA&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%5Bin%5D%5B%5D=scl&q=%28ti%3A%28BIBLIOTECA%29%29&lang=pt&page=1
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     Essas questões me levaram a refletir sobre a biblioteca para além dos livros e da leitura. 

Afinal, talvez a instituição tivesse ou deveria ter outros usos, que não aqueles incialmente 

previstos pelo programa. Assim, esta pesquisa surgiu motivada pelas seguintes questões: 

Quais são as atividades realizadas pela biblioteca e quais os seus impactos junto aos 

usuários? Quais são os usos não programados no dia-a-dia da instituição que emergiram 

ao longo desses anos?  

      Para responder a tais questões, foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto 

aos usuários e à equipe da biblioteca, visando identificar os impactos deste equipamento 

nas rotinas diárias dos atores envolvidos ao longo dos últimos seis anos. Segundo Yin 

(2005), os estudos de caso representam a estratégia preferida, diante de questões do tipo 

"como" e "por que", quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos 

e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto 

da vida real. Já as entrevistas semiestruturadas, segundo May (2004, p. 145) são “[...] 

métodos para gerar e manter conversações com pessoas sobre um tópico especifico ou 

um leque de tópicos e as interpretações que os pesquisadores fazem dos dados resultantes, 

constituem os fundamentos do ato de entrevistar e das entrevistas”. Ao todo, foram 

realizadas oito entrevistas com usuários e duas com os profissionais que trabalham na 

biblioteca, pois de acordo com Alberti (2005, p. 31)  

 

 

A escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente 

orientada por critérios quantitativos, por uma preocupação com 

amostragens, e sim a partir da posição do entrevistado no grupo, 

do significado de sua experiência. Assim, em primeiro lugar, 

convém selecionar os entrevistados entre aqueles que 

participaram, viveram, presenciaram ou se inteiraram de 

ocorrências ou situações ligadas ao tema e que possam fornecer 

depoimentos significativos. 
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Além das entrevistas, realizei dois dias de observações participantes com foco nas 

dinâmicas entre o espaço, os moradores e o morro do Andaraí. Na primeira visita ao objeto 

de estudo, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2017, avisei previamente a equipe sobre 

a minha presença e sobre o trabalho de campo. Já no meu retorno, no dia 22 de fevereiro 

de 2018, optei por não avisar sobre a visita, visto que percebi algumas atitudes forçadas 

durante a primeira estadia. Durante as duas datas citadas, participei da rotina do espaço 

nos horários da manhã e da tarde, períodos em que também realizei as entrevistas com os 

usuários e com os profissionais da biblioteca. Essas visitas somadas aos três anos (2012 

– 2015) em que atuei diretamente na biblioteca do Andaraí, foram fundamentais para a 

coleta e análise dos dados de pesquisa.  

        Ao longo do trabalho de campo tive algumas dificuldades para a realização da 

pesquisa. A forte presença do tráfico armado dificultou a minha circulação pelo território, 

impedindo que eu entrevistasse um número maior de pessoas. Também não obtive 

resposta do SESI em tempo viável para que pudesse acessar os relatórios de atividades da 

biblioteca, bem como a frequência oficial do espaço e informações mais específicas sobre 

o acervo. Em campo, também me deparei com a dificuldade de entrevistar crianças. 

Muitas ficaram intimidadas em responderem algumas questões ou respondiam de forma 

evasiva. Algumas pouco falaram, outras nem quiseram participar do estudo.  

     O presente trabalho foi dividido em três capítulos principais. No primeiro, traço um 

breve histórico crítico sobre o chamado “Sistema S” e o Programa SESI Cidadania. Na 

segunda parte deste trabalho, apresento o objeto de estudo (biblioteca do Andaraí), 

baseado tanto nas informações disponibilizadas pela instituição como nas minhas 

observações de campo e entrevistas realizadas com os profissionais. No terceiro capítulo, 

trabalho os dados extraídos das entrevistas realizadas com oito crianças da comunidade e 

dois profissionais que atuam na biblioteca, em paralelo ao referencial teórico principal 

utilizado como base para este estudo. Esta pesquisa inspira-se em trabalhos que vem 

sendo realizados por pesquisadores como Michèle Petit, antropóloga francesa que se 

dedica a estudar as relações entre leitura, jovens, bibliotecas e seus impactos em favelas 

e áreas rurais da América Latina e do mundo. Trata-se de um tema de estudo pertinente, 

pois de acordo com Petit (2013, p. 42) “[...] a leitura é transgressiva: nela o leitor volta às 

costas aos seus, foge, ultrapassa a soleira da casa, do lugarejo, do bairro. A leitura é 

desterritorializante, abre para outros horizontes [...]”.  
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   A autora coordena um programa internacional sobre "a leitura em espaços de crise",3 

compreendendo tanto situações de guerra ou migrações forçadas como contextos de 

rápida deterioração econômica e grande violência social. Ainda segundo a citada autora 

(2013) o sujeito leitor quase sempre encontra a motivação e a força necessária para 

“escapar” das condições adversas em que possa estar inserido. Os trabalhos da autora se 

pautam exatamente por questões comuns a este estudo, demonstrando que os impactos da 

leitura e das bibliotecas, muitas vezes vão muito além do que se possa imaginar. Eles 

transcendem as paredes das instituições, permeando a vida daqueles que as frequentam. 

A antropóloga já publicou diversos livros que permeiam a questão das bibliotecas em 

territórios vulneráveis. Obras como: Os jovens e a leitura (2009); A arte de ler ou como 

resistir a adversidade (2009) e Leituras: do espaço íntimo ao espaço público (2013) 

serviram como referencial teórico principal desta pesquisa. Portanto, esta pesquisa está 

pautada pela hipótese básica de que a biblioteca em questão impacta positivamente a 

comunidade em que está inserida por meio de usos não-programados do equipamento. 

Esses usos produzem maior acesso a serviços e a informações que são fundamentais para 

a cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 SOBRE o autor. Disponível em: < http://www.editora34.com.br/detalhe.asp?id=550>. Acesso em: 09 

Mar. 2017. 

 

http://www.editora34.com.br/detalhe.asp?id=550
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1. O SESI NA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

 

 

         De acordo com Figueiredo (1991, p. 13) “a década de 1940 no Brasil foi marcada 

pelo fim do Estado Novo e pela onda de redemocratização que varreu a Europa e que 

chega ao país com o fim da Segunda Guerra Mundial. ” Além da pauperização decorrente 

da Guerra, os trabalhadores também sofriam com um processo acelerado de 

industrialização, marcado pelo alto nível de exploração da força de trabalho. É justamente 

contexto histórico que surge o SESI. O Serviço Social da Indústria (SESI) é 

nomeadamente uma instituição privada destinada a promover a qualidade de vida dos 

trabalhadores da indústria e seus familiares. Criada no dia primeiro de julho de 1946, pelo 

então Presidente Eurico Gaspar Dutra, através do Decreto-Lei nº 9.4034, está presente nos 

vinte e seis estados da federação. Após a assinatura deste decreto, ficou estabelecido que:  

 

 

Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional da Indústria o 

encargo de criar o Serviço Social da Indústria (SESI), com a 

finalidade de estudar planejar e executar, direta ou indiretamente, 

medidas que contribuam para o bem-estar social dos 

trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, 

concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país, e, 

bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o 

desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes.  

 

 

      De acordo com Rego (2002, p. 14) “SESI e SESC foram instituídos com a missão de 

promover a "paz social", isto é, de se contrapor ou atenuar a agitação sindical baseada na 

insatisfação do operariado com as condições de trabalho e com os salários recebidos. ” 

Ainda de acordo com o autor (2002), com a precarização (baixos salários, rotinas 

extenuantes e excesso de acidentes de trabalho) da vida dos trabalhadores em meados da 

década de 1940, os sindicatos, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e as militâncias 

operárias ganham força junto ao proletariado, fato que preocupava o governo e as classes 

dominantes.  

                                                           
4 BRASIL. Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9403-25-junho-1946-417689-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9403-25-junho-1946-417689-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9403-25-junho-1946-417689-publicacaooriginal-1-pe.html
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         Durante o governo Vargas houve inúmeras movimentações do proletariado, na 

tentativa da melhoria das condições precárias de trabalho. As elites econômicas nacionais 

temiam que esses movimentos ganhassem força e se estabelecessem como, por exemplo, 

os movimentos operários europeus. Mediante essas ameaças, Getúlio Vargas estabelece 

uma política pautada na conciliação entre os diversos setores sociais. As questões sociais 

passam a serem enfrentadas para além das vias policiais, sendo incorporadas como 

políticas estatais. De acordo com Bulla (2003, p. 6): 

 

 

O Estado adotou, a partir daí uma política de proteção ao 

trabalhador, incentivando o trabalho e o aumento da produção. 

Criou o Ministério do Trabalho [...]. Em 1942, foi criada por 

Decreto-lei a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que 

serviria como órgão de colaboração junto ao Estado, para cuidar 

dos Serviços de Assistência Social. Ainda em 1942, foi instituído 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Em 

1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Em 1946, foram fundados mais dois órgãos importantes 

para o atendimento dos trabalhadores: Serviço Social da Indústria 

(SESI) e o Serviço Social do Comércio (SESC). 

 

 

 

         Nesse sentido, a criação do SESI pode ser vista como uma tentativa capitaneada por 

governo e Indústrias, de amenizar a desigualdade entre trabalhadores x industriários, 

através da oferta de serviços voltados para as áreas da educação, saúde e lazer. Rego 

(2002, P. 17) diz que a criação do SESI também pode ser interpretada como uma tentativa 

dos atores já citados de “combater a agitação operária de inspiração "comunista" ou 

"revolucionária", além de neutralizar as críticas da classe média, de que o governo era 

influenciado pelo empresariado. ” Para o autor (2002), tais iniciativas corroboram com a 

ideia de complacência entre os empresários e o governo, visto que o SESI passou a 

receber recursos financeiros para a promoção de ações voltadas para os trabalhadores, o 

que de forma mais ampla possibilita aos mesmos influenciarem e obterem ganhos 

políticos através da natureza de sua missão. Desta forma, a instituição surge para (2002, 

p.18) “ [...] minimizar a problemática social, e tendo como clientela especificamente 

definida os trabalhadores (e seus familiares) dos respectivos setores contribuintes, 

indústria para o SESI, comércio e serviços para o SESC. ” 
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    Segundo o autor (2002), a empresa faz parte de um ideário liderado pela elite 

econômica, na tentativa da criação de uma versão nacional do Estado de Bem-Estar 

Social. Rego (2002, p. 19) afirma que “Na leitura marxista deste modelo de Estado, o 

governo assume uma maior intervenção no domínio econômico e social condicionado por 

dois fatores preponderantes: o provimento das condições para o desenvolvimento 

econômico e a neutralização do movimento operário. ” Desta forma, o SESI surge para 

“combater” o segundo fator (neutralização do movimento operário), visto que “oferece 

serviços” que vinham de encontro com as reivindicações dos operários. A problemática 

posta é a de que a instituição dispõe de autonomia para a aplicação das verbas destinadas 

as suas ações, o que acaba por delegar aos empresários uma prerrogativa que 

constitucionalmente cabe ao Estado. Essas relações (Estado x Empresas privadas) não 

deixam muito claras os limiares entre a atuação de um ou de outro. De acordo com o 

pesquisador (2002), essas afinidades escusas marcam as interações políticas do Estado 

brasileiro, principalmente a partir de meados da década de 1990. O autor (2002, p. 29) 

afirma que: 

 

 

 

A preocupação com o bem-estar e com a redução das 

desigualdades sociais foi progressivamente incorporada por 

agentes da sociedade civil, preocupação que também se refletiu 

na visibilidade adquirida pelo conceito e pelas práticas da 

responsabilidade social junto aos meios acadêmicos e de 

comunicação. Desta forma, à revisão do papel do Estado 

enquanto provedor de atenção aos problemas sociais, uniu-se a 

concepção de que esta atenção poderia e deveria ser incorporada 

por outros agentes da sociedade: empresas, cidadãos e suas 

associações livres. 

       

 

          

       Neste contexto de descentralização dos papéis do Estado, o SESI surge como uma 

empresa privada que possui inúmeras finalidades públicas. Para Rego (2002), o 

surgimento dessa instituição representa a quebra de um modelo estatal centralizador, 

passando para uma visão mais pluralista no que se refere às ações do Estado. O mesmo 

deixa de ser o centro, para ser apenas mais um agente envolvido nessas ações. Outro fator 

importante destacado pelo autor (2002) são as mudanças nas condições de vida dos 

trabalhadores entre as décadas de 1940 (criação do SESI) e os tempos atuais. Para ele (p. 

30): 
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Os menos favorecidos aos quais originalmente se destinavam 

SESI e SESC eram constituídos pelas massas trabalhadoras 

urbanas, cujos correspondentes atuais gozam de condições de 

vida em muito superiores àqueles que hoje não têm acesso sequer 

a emprego formal, que é a condição mínima necessária para 

ingresso na categoria de beneficiários dessas entidades. 

 

 

   

 

      Outro ponto sensível a respeito do SESI é o seu orçamento. Por lei, os recursos são 

recolhidos de forma compulsória junto a agentes privados (Indústrias), para uma outra 

empresa privada (SESI), que possui finalidades públicas. Sendo o governo o responsável 

legal pelo repasse da mesma, Rego (2002, p. 31) faz as seguintes indagações:  

 

 

 

 

(...)recursos recolhidos por força de lei não devem ser 

considerados públicos? Sendo públicos os recursos, tem sentido 

sua gestão por agentes privados? Sendo os recursos garantidos 

por força de lei – e, portanto, presumidos de interesse geral – tem 

sentido a sua aplicação restrita a um subconjunto da população 

brasileira – no caso, o formado pelos trabalhadores (...) e seus 

dependentes? 

 

 

 

 

    Essas questões não sofreram alterações significativas desde a criação da instituição. 

Rego (2002) levanta outras críticas à instituição, principalmente no que se refere a uma 

majoritária defesa dos interesses dos sindicatos patronais, deixando de lado as demandas 

da classe trabalhadora. Câmara (2015) aponta problemas oriundos do sistema de 

arrecadação que é repassado para o SESI. A pesquisadora (p. 67) afirma que: 
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A maior parte do orçamento arrecadado pelas entidades do 

“Sistema S”, advém das contribuições sociais do fundo público 

que incide sobre a folha de pagamento e são repassadas ao 

consumo, sendo paga, portanto, pela sociedade de maneira, mas 

principalmente os trabalhadores e os mais pobres. Essa 

contribuição deveria vir das empresas para compor a receita do 

“Sistema S” e não ser paga pelo conjunto dos trabalhadores, que 

na maioria das vezes não tem acesso as entidades do sistema, ou 

ainda, tem que pagar para acessar os serviços prestados. 

 

 

 

        Mediante as informações pesquisadas acima, pode-se perceber uma espécie de 

“privatização de direitos”, visto que as massas de trabalhadores mantem o sistema, para 

que uma pequena parte possa “usufruir” dos serviços prestados pelo SESI. Serviços esses 

que de acordo com a Constituição Federal de 1988, são prerrogativas do Estado. Outro 

problema identificado pela autora (2015, p. 68) é que a “(...) maior despesa na maioria 

das entidades pesquisadas, está relacionada ou a administração, desenvolvimento 

institucional ou patrimonial”. Grande parte desses recursos deveriam estar sendo 

empregados na promoção de ações voltadas para o lazer, educação e saúde dos 

trabalhadores da indústria. Porém, segundo a pesquisa de Câmara (2015), é perceptível 

que essas empresas empenham a maior parte dos seus recursos em sua própria máquina 

burocrática, o que nos leva a questionar a legalidade, transparência e funcionalidade do 

SESI, corrobora Câmara (2015, p. 74) afirmando que ““Sistema S” foi criado para 

garantir qualidade de vida aos trabalhadores, entretanto o faz com pouca presteza e 

dedicação não vendo o trabalhador como prioridade. ”  A prestação de contas da empresa 

também é ponto passível de críticas. Pois como recebe recursos públicos, deveria 

apresentar em seu site oficial todos os relatórios detalhados de orçamento e gastos, fato 

que infelizmente não ocorre. A falta de transparência acaba por ferir as diretrizes de uma 

boa administração pública. De acordo com Câmara (2015, p. 75), isso fica evidente pois:   

 

 

Ao estudar as contas do “Sistema S”, é de notável expressão o 

montante arrecadado por tais entidades. E o que causa mais 

espanto é que, mesmo sendo beneficiária de toda esse recurso, 

não há prestação de serviço gratuito, não há divulgação correta 

de suas contas, não há compromisso com a sociedade brasileira e 

seus trabalhadores, que são afinal o que pagam a conta e 

financiam o sistema. 
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      Durante a década de 1960, o Brasil vivia uma crise econômica e social, o que gerou 

inúmeras mobilizações por parte dos trabalhadores, fundamentalmente durante o ano de 

1961. Arrochos salariais e péssimas condições de trabalho eram as principais bandeiras 

levantadas pelos sindicatos. Diante dessas dificuldades, forças políticas civis e militares, 

orientadas por uma perspectiva autoritária e principalmente anticomunista, conseguiram 

depor o presidente João Goulart. Tinha início um novo formato estatal no Brasil: uma 

ditadura burguesa-militar liderada pelas Forças Armadas. Importante também destacar a 

atuação política e econômica do chamado “Sistema S” durante a ditadura civil-militar de 

1964. Seja através de lobby ou do próprio financiamento dos órgãos de repressão, o 

empresariado nacional foi ator fundamental para a instalação e a manutenção do regime 

ditatorial. Apesar de ter sido criado na década de 1940, período anterior ao regime, o SESI 

foi um dos braços da ditadura civil-militar, visto que para Câmara (2015, p. 29): 

 

 

A estratégia da ditadura militar foi usar as políticas sociais como 

amortecedoras de uma conjuntura muito desfavorável aos 

trabalhadores. Em outras palavras, uma forma de obtenção de 

“harmonia social” junto a uma classe que tivera seus direitos 

trabalhistas reduzidos e até mesmo extintos (por exemplo, a 

estabilidade no emprego) e estava impedida de organizar e 

participar da vida política do país. 

 

 

    De acordo com Sporh (2011) a preocupação das elites com os ideários comunistas no 

Brasil fez com que se criasse uma espécie de rede empresarial-militar para combater tais 

ideias. Como o apoio do governo americano, essas articulações levaram ao golpe 

desferido no então Presidente João Goulart. Para a autora (2011, p. 52) “Tal preocupação, 

unida ao avanço do capitalismo no Brasil e no mundo fez com que a construção do 

caminho para o golpe de 1964 ganhasse um caráter civil-militar. Caráter esse objeto de 

diferentes pesquisas presentes na historiografia sobre o período”. O envolvimento 

americano não se restringiu ao apoio político e financeiro, mas também se pautou pelo 

envio de tropas ao solo brasileiro. Militares brasileiros e americanos, grandes empresários 

e figuras políticas formaram a base que lideraram o golpe. Sporh (2011, p. 54) afirma que 

“O certo é que 4968 norte-americanos chegaram ao Brasil no desembarque em 1962. O 

número baixou em 1963 para 2463, talvez em virtude de restrições do Itamaraty. A 

maioria daqueles norte-americanos era oficial das Forças Armadas, instruídos e 
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treinados[...]”. Durante a ditadura os grandes empresários participaram diretamente do 

governo, assumindo diversos cargos no seio do Estado, como corrobora Sporh (2011, p. 

58) ao afirmar que de fato “houve a expansão dos espaços de atuação dos empresários 

dentro do poder Executivo assumindo cargos em agências estatais”. Já no período da 

redemocratização do Brasil, as associações empresariais também atuaram fortemente 

defendendo os seus interesses através de lobbies. Sporh (2008, p.58) explicita que após a 

redemocratização “Nota-se uma expansão de atuação dos empresários tanto no poder 

Executivo quanto no poder Legislativo”. Ao longo décadas de 1990 e 2000 os industriais 

permanecem com forte influência sobre os legisladores, seja através de lobby direto ou 

financiando campanhas políticas Brasil afora. A autora (2011, p. 62) resume a atuação 

das indústrias na política da seguinte forma: 

 

 

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI), ainda em meados 

dos anos de 1990, também procurou adaptar-se às mudanças. A 

entidade criou a Coordenadoria de Assuntos Legislativos 

(COAL) com o objetivo primordial de acompanhar os trabalhos 

de interesse do empresariado industrial no poder Legislativo, 

encaminhando diretamente aos parlamentares não somente 

dados, mas também sugestões da classe. [...] A CNI também se 

preocupava com a nova formatação política. Em 1996, criou a 

Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) para assuntos 

empresariais internacionais tidos como necessários para uma 

agenda de política externa que se tornava cada vez mais influente. 

[...]  Em 2003, criou o Fórum Nacional da Indústria formado por 

50 presidentes das principais associações nacionais setoriais; 

presidentes de Conselhos Temáticos Permanentes da CNI; sete 

membros escolhidos pelo presidente da CNI e empresários 

membros do Conselho Nacional de Política Industrial – CNPI 

Uma das principais realizações do Fórum Nacional da Indústria 

foi a elaboração, em 2005, do “Mapa Estratégico da Indústria 

2007-2015” contendo uma proposta que visava um ajuste na 

institucionalidade do país e o crescimento econômico, abordando 

temas diversificados como sustentabilidade, saúde e atuação do 

poder Judiciário na regulamentação de atividades econômicas. 
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     Desde a redemocratização e ao longo da década de 2000, o SESI tem tentado se 

articular como Estado, mercado e terceiro setor. Segundo Câmara (2015, p. 58) “a 

negação de estado cria o entendimento de terceira forma de propriedade, que ao lado do 

Estado e do mercado, a “pública não estatal” passaria a ser o “terceiro setor” da economia, 

ou como muitos chamam sociedade civil”.  Essa tendência pode ser observada a partir 

dos governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, principalmente com as reformas 

de cunho neoliberal, na qual diversos serviços que são prerrogativas do Estado passaram 

para as mãos da iniciativa privada. De acordo com Câmara (2015, p. 58):  

 

 

Com o intuito de minimizar as atuações do Estado no combate à 

questão social, a contrarreforma do Estado ocorrida no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, centralizou as suas ações no 

voluntariado, na solidariedade e ajuda mútua. No entanto para 

conseguir abarcar o tripé da Seguridade Social (saúde, 

previdência e assistência social), a estratégia utilizada pelos 

reformistas neoliberais foi: a parte da saúde e da previdência 

ficaram por conta dos grandes empresários, para que estes 

privatizassem boa parte desses serviços, já a parte da assistência 

social ficou aos cuidados do “terceiro setor”, que por sua vez 

presta quase que exclusivamente serviços de cunho 

assistencialista àquelas populações que se encontram privadas 

majoritariamente dos seus direitos. Esta estratégia ainda que não 

tenha sido anteriormente premeditada, fica bastante clara quando 

se trata de um contexto de pós ditadura 1990. 

 

 

 

    Para a autora (2015) podemos entender que as entidades do chamado “Sistema S”, em 

que pesem não terem sido objetos próprios da Reforma do Aparelho do Estado realizada 

na década de 1990 e 2000, se articulam e se posicionam de forma a prestarem serviços 

diretos para o Estado, em uma espécie de privatização de direitos ligados as áreas da 

saúde, cultura, educação e lazer. Para a pesquisadora (p. 59) é evidente que os Serviços 

Sociais das Indústrias de todos os estados: 
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[...] Se enquadram no conjunto de instituições sem “fins 

lucrativos” no âmbito do “terceiro setor” e atuam como gestoras 

e repassadoras de recursos do fundo público, principalmente por 

meio de convênios celebrados com o Estado. As entidades são 

diretamente vinculadas as representações sindicais das empresas 

e atuam na prestação de serviços sociais de saúde, educação, 

lazer, cultura, alimentação e de promoção da cidadania, entre 

outros. 

 

 

 

        Podemos verificar esta articulação na atuação do SESI-RJ após o início do processo 

de “pacificação” de algumas favelas cariocas. Após a entrada das forças policiais em 

alguns desses territórios em 2010, o SESI firmou uma parceria com os governos estadual 

e municipal, de forma a se tornar a instituição responsável por promover nessas 

comunidades serviços ligados a saúde, educação, lazer e cultura. Tal parceria originou o 

“Programa SESI Cidadania”, uma espécie de privatização dos direitos, presente hoje em 

32 favelas do município. Como se pode ver nesta seção, existem inúmeras questões 

passíveis de críticas no que se refere ao SESI e aos industriários em geral. Suas atuações 

políticas classistas permeiam a história do Brasil, nos levando a questionar se realmente 

os governos estão a serviço daqueles que mais precisam. Através dos lobbies, as grandes 

empresas sempre conquistaram isenções milionárias em impostos, em contrapartida as 

classes populares historicamente sempre padeceram na busca por saúde, lazer, educação 

e segurança de qualidade. Não obstante, o objeto de estudo desta dissertação está 

diretamente ligado as questões acima, pois trata-se de uma biblioteca que faz parte de um 

programa da instituição. O Programa SESI cidadania possui atualmente 11 bibliotecas 

denominadas “Indústrias do Conhecimento”. No próximo tópico é explicitada a visão 

institucional sobre o referido programa. 
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1.1. A visão institucional sobre o Programa SESI Cidadania e a Rede 

de Bibliotecas Indústrias do Conhecimento 

 

Após o início da política de “pacificação”5 de algumas favelas na cidade do Rio de 

Janeiro, foi realizada uma parceria entre os governos estadual, municipal e o Sistema 

FIRJAN6, com o objetivo de “levar educação, cultura e lazer” aos moradores dessas 

localidades. Assim surgia o Programa SESI 7Cidadania. De acordo com o site da 

instituição: 

  

O programa SESI Cidadania foi criado em 2010 para levar educação, 

cultura, saúde, esporte e lazer a moradores das comunidades pacificadas 

do Rio de Janeiro, isto é, aquelas que possuem uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP). As atividades e os serviços sociais são oferecidos de 

forma gratuita e com base em pesquisa prévia sobre a comunidade, de 

maneira a identificar as principais carências locais. Os chamados 

"agentes SESI Cidadania" ajudam nesse sentido: são moradores dessas 

comunidades que divulgam, explicam e inscrevem seus vizinhos 

conforme as necessidades e os interesses de cada um deles.  

 

      As ações têm como foco questões relacionadas à cidadania, trabalhadas por 

intermédio de diversos projetos que contemplam temas como alimentação, saúde, 

educação, esportes, cultura e lazer. Para isso, contam com uma equipe multidisciplinar de 

profissionais, bem como um setor específico dentro da empresa, responsável pela 

                                                           

5  Implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, no fim de 2008, o Programa das UPPs 

(Unidades de Polícia Pacificadora) - planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração 

Operacional - foi elaborado com os princípios da Polícia de Proximidade, um conceito que vai além da polícia 

comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de 

Segurança Pública. O Programa engloba parcerias entre os governos – municipal, estadual e federal – e diferentes 

atores da sociedade civil organizada e tem como objetivo a retomada permanente de comunidades dominadas 

pelo tráfico, assim como a tentativa de proximidade entre o Estado e as favelas. GOVERNO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. UPP: o que é? Disponível em: < http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso 

em: 19 jul. 2017. 

 
6  Federação das Indústrias do Rio de Janeiro: instituição privada que tem como principal missão representar 

politicamente as indústrias instaladas no Estado, contribuindo para o desenvolvimento das mesmas. Fazem 

parte do Sistema as instituições: SESI, SENAI, CIRJ e IEL.  
7  Serviço Social da Indústria: instituição privada pertencente ao Sistema Firjan, tendo como missão ofertar 

educação, saúde e bem-estar para o trabalhador industrial e seus respectivos familiares. 

 

 

http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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operacionalização destas atuações. Em sua página na web, o programa destaca os 

seguintes projetos:  

 

Atleta do Futuro: atividades esportivas para crianças e adolescentes com 

o objetivo de incentivar a formação de futuros atletas, a especialização e 

o exercício da cidadania; Cozinha Brasil: aulas sobre como aproveitar 

alimentos integralmente e a usá-los de forma saudável, melhorando os 

hábitos alimentares de milhares de brasileiros; Cultura: oficinas de 

grafite, fotografia, percussão, hip hop, teatro, caravanas culturais e vasta 

programação cultural; Educação básica: engloba ensino fundamental e 

médio para jovens e adultos, pré-Enem, reforço escolar e diversos cursos 

(inglês, espanhol, informática, educação orçamentária, português e 

matemática); Educação profissional: são cursos gratuitos, oferecidos 

em unidades fixas ou móveis do SENAI. Inclui orientação profissional, 

aulas teóricas e práticas; Indústria do Conhecimento: espaço com 

biblioteca, jornais, revistas, DVDs, vídeos e acesso à internet. Nele são 

realizadas oficinas, palestras e atrações culturais; Programa SESI 

Terceira Idade: visa incentivar um estilo de vida ativo e saudável por 

meio de atividades gratuitas para pessoas com mais de cinquenta anos;  

     

 

       Esses projetos continuam atuando dentro das favelas, mesmo diante da crise 

econômica nacional. Através das parcerias citadas, eles são realizados em quadras 

poliesportivas, associações de moradores, igrejas e demais estruturas disponibilizadas 

pela Prefeitura do Rio ou pelo Governo do Estado. Atualmente (2018) o Programa SESI 

Cidadania está presente em 32 favelas da cidade8, localizadas nas zonas Norte, Sul, Oeste 

e região central. As equipes de trabalho são formadas majoritariamente por residentes 

dessas localidades, que têm entre as suas atribuições profissionais, a realização da 

divulgação e inscrição dos moradores nas diversas atividades apresentadas. Em 2018 o 

programa foi atualizado, voltando o seu foco para ações voltadas ao mercado: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8      FIRJAN. SESI Cidadania: atividades e serviços sociais gratuitos para quem mora nas comunidades 

pacificadas. Disponível em:< http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/sesi-

cidadania/default.htm.>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/sesi-cidadania/default.htm
http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/sesi-cidadania/default.htm
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Programa SESI em Ação: ações pontuais para atendimento gratuito a 

moradores de uma determinada comunidade. São realizadas atividades 

com: recreação, documentação, inscrições em cursos, oficinas, escovação 

preventiva, entre outros. 

SESI Empreender: projeto com foco em identificar potenciais 

empreendedores em comunidades com vulnerabilidade social e oferecer 

cursos gratuitos para estimular o empreendedorismo como ferramenta de 

geração de trabalho e renda. As primeiras turmas estão voltadas para o 

segmento alimentício e são oferecidas em módulos: aproveitamento 

integral de alimentos e alimentação funcional, em parceria com o 

Cozinha Brasil; culinária geral; Empreendedorismo e desenvolvimento 

humano, com foco em reforçar os valores sociais dos participantes como 

cidadãos, em oficinas temáticas, para potencializar o seu papel como 

profissional e futuro empregador em prol da melhoria da sociedade. 

SESI Faça Acontecer: pequenos e microempreendedores de 

comunidades são selecionados para participar de turmas com foco em 

desenvolver e ampliar sua capacidade de planejamento estratégico, por 

meio de aulas que abordam temas empresariais. As aulas reforçam a 

autoestima dos participantes e buscam fomentar e potencializar os 

negócios nas regiões contempladas. 

 

 

No caso específico das bibliotecas, os serviços ofertados são: acesso aos 

computadores com rede de internet, oficinas de trabalhos manuais, exibições de filmes, 

rodas de leitura, palestras sobre diversos temas, passeios a equipamentos culturais da 

cidade, exposições e etc. O objetivo principal destes espaços é estimular a leitura entre 

crianças e jovens locais. Seus acervos são formados por mais de 1.000 títulos cada9, 

abrangendo clássicos das literaturas estrangeiras e nacional (adulta e infantil), além de 

cd’s de músicas, dvd’s de filmes e assinaturas de algumas revistas de grande circulação. 

Até o presente momento (2017) as treze bibliotecas estão localizadas nos seguintes 

territórios: Andaraí, Borel, Cidade de Deus, Fazendinha, Formiga, Ladeira dos Tabajaras, 

Macacos, Mangueira, Morro Azul, Prazeres, Providência, São Carlos e Santa Marta. Nos 

próximos capítulos, serão apresentados os dados coletados durante as vivências e as 

entrevistas realizadas sobre o objeto deste estudo.  

 

                

                         

                                                           
4 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. SESI Indústria do Conhecimento. Disponível em: 

<http://www.unisesi.org.br/portal/header/index.php?modo=bemvindo>. Acesso em: 02 jan. 2018. 

                                                                                                                                                        

http://www.unisesi.org.br/portal/header/index.php?modo=bemvindo
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2. A BIBLIOTECA DO MORRO DO ANDARAÍ 

 

A favela do Andaraí está localizada na Cidade do Rio de Janeiro, mais 

especificamente na Zona Norte, região hoje conhecida como a “Grande Tijuca”. De 

acordo com a Superintendência de Territórios do Governo do Estado do Rio de Janeiro - 

SuTer 10(2013), durante os séculos XVII e XVIII a região hoje ocupada pela favela era 

fragmentada em inúmeras fazendas, que tinham como objetivo a produção de insumos 

agrícolas, tais como a cana-de-açúcar e o café. Em meados do século XX, com o avanço 

do processo de industrialização no país e o consequente declínio da produção agrícola, as 

propriedades rurais foram loteadas e vendidas, sendo então ocupadas por pequenas 

fábricas. Como os operários não possuíam recursos para pagarem os aluguéis praticados 

no bairro, estes, foram então ocupando as encostas do morro, principalmente na região 

conhecida hoje como Arrelia. Surgia assim, devido a uma forte especulação imobiliária, 

o que conhecemos hoje como o Morro do Andaraí. Segundo a própria SuTer (2013), seu 

nome deriva da expressão “Andirá-y”, proveniente da língua tupi falada pelos índios 

Tamoios (primeiros moradores da região) que significaria “Rio dos Morcegos” (hoje 

conhecido na região por Rio Joana). O morro está localizado geograficamente entre os 

bairros do Grajaú, Engenho Novo, Vila Isabel e Tijuca, ocupando uma área total de 449.84 

m2. O Complexo do Andaraí é formado pelo próprio Morro do Andaraí, Nova Divinéia, 

Parque João Paulo II, Juscelino Kubitschek, Jamelão, Santo Agostinho, Borda do Mato, 

Rodo e Arrelia. Ainda de acordo com o último censo do IBGE (2010), estima-se que a 

sua população total é de 9.685 habitantes, destes, existem cerca de pouco mais de 1.500 

crianças 11e jovens. 

 

 

 

 

                                                           
10 Órgão subordinado a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que em 2013 

realizou um trabalho de pesquisa junto a inúmeras favelas, com o objetivo de resgatar junto a seus 

moradores as memórias e as histórias referentes à formação de cada território. Disponível em: 

<www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=1941772>. Acesso em: 02 abr. 2017. 

 

 
11 BAIRROS cariocas: Andaraí. Disponível em: 

<http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm>. Acesso em: 01 abr. 2017. 

http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=1941772
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm
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        Em termos de educação e cultura, dados levantados pelo Instituto Pereira Passos 

(IPP, 2012) 12nos revelam que existem seis creches (Creche Municipal (CM) Galdino 

Manoel da Silva, Creche Municipal (CM) Nova Divinéia, Creche Municipal (CM) Papa 

João Paulo II, Creche Municipal (CM) São Sebastião – Arrelia, Creche Municipal 

(CM) Winnie Mandela e Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Prof. Lucia Mª 

Quitete de Carvalho Amaral)  e uma escola municipal (Escola Municipal (EM) Afrânio 

Peixoto) no entorno da favela. Não é citada a existência de nenhuma biblioteca pública 

na região, fato relevante para este estudo. Em julho de 2010 foi inaugurada no Morro do 

Andaraí a 10ª Unidade de Polícia Pacificadora. 13  Comandada pelo Capitão Gian Silva 

Santos, conta com um efetivo de 219 policiais militares, oriundos do 6º Batalhão de 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BPERJ). A sede desta unidade foi instalada 

na Rua Santo Estêvão, sem número. No espaço também se encontram uma quadra 

poliesportiva, uma academia de jiu-jitsu, sedes de grupos culturais da região, alojamentos, 

rancho e academia para os policiais, e a biblioteca do Morro do Andaraí, meu objeto de 

estudo. Além da presença policial, os espaços são frequentados por crianças, jovens e 

adultos da região, que vão em busca das diversas atividades citadas acima. Importante 

frisar que esses serviços são capitaneados por órgãos comunitários, municipais, estaduais 

e empresas privadas, tendo iniciado seus respectivos funcionamentos após o processo de 

“pacificação” no ano de 2010.  

 

 

 

                                                           
12 INSTITUTO PEREIRA PASSOS. Armazém de dados. Disponível em: 

<http://portalgeo.rio.rj.gov.br/amdados800.asp?gtema=15>. Acesso em: 01 abr. 2017. 

 

 

13
 A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um dos mais importantes programas de Segurança Pública 

realizado no Brasil nas últimas décadas. Implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, 

no fim de 2008, o Programa das UPPs - planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e 

Integração.Operacional - foi elaborado com os princípios da Polícia de Proximidade, um conceito que vai além 

da polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área 

de Segurança Pública. 

O Programa engloba parcerias entre os governos – municipal, estadual e federal – e diferentes atores da sociedade 

civil organizada e tem como objetivo a retomada permanente de comunidades dominadas pelo tráfico, assim 

como a garantia da proximidade do Estado com a população. Disponível em: 

<http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em: 01 abr. 2017. 

 
 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/amdados800.asp?gtema=15
http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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          Este ano (2010) marca o início da trajetória do nosso objeto de estudo. No dia 11 

de dezembro, a Biblioteca do Morro do Andaraí era inaugurada numa sala dentro da sede 

da Unidade de Polícia Pacificadora (Rua Santo Estevão, S/N – Morro do Andaraí). A ação 

fazia parte de uma parceria entre o Sistema Firjan14, Governo do Estado, Prefeitura do 

Rio de Janeiro e Academia Brasileira de Letras (responsável por selecionar o acervo). O 

acordo previa a instalação de bibliotecas denominadas “Indústrias do conhecimento” nas 

favelas recém “pacificadas”.  

           No Andaraí, em um espaço de pouco mais de 40m2, estantes modernas estavam 

recheadas com aproximadamente 1011 exemplares, onde aproximadamente 50 crianças 

poderiam desfrutar diariamente15 de clássicos da literatura. Além de CDs com repertório 

musical variado e DVDs de filmes voltados para crianças, jovens e adultos. Completando 

o layout da biblioteca, estavam dispostas quatro mesas para leitura, além de seis 

computadores com acesso à internet. A instituição passaria a funcionar de segunda a 

sábado, no horário de dez da manhã até às sete da noite. A equipe de trabalho era formada 

por uma Coordenadora pedagógica, uma Bibliotecária e um auxiliar de biblioteca, este, 

morador do Andaraí. 16 O principal objetivo do equipamento cultural era o de estimular a 

leitura, através de diversas ações pedagógicas. Seguem abaixo algumas fotos dos espaços 

principais da biblioteca: 

 

                                                           
14 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 
 
15 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. SESI Cidadania: atividades e serviços sociais gratuitos para quem 

mora nas comunidades pacificadas. Disponível em: < http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-

vida/sesi-cidadania/default.htm>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

 
16 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. SESI Indústria do Conhecimento Andaraí. Disponível em: 

<http://www.unisesi.org.br/industriadoconhecimento/portal/header/index.php>. Acesso em: 08 jul. 2017. 

 

 

http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/sesi-cidadania/default.htm
http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/sesi-cidadania/default.htm
http://www.unisesi.org.br/industriadoconhecimento/portal/header/index.php
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Figura 1- Espaço para utilização dos computadores.

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 2 – Espaço para leitura. 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 



35 
 

                    

Figura 3- Espaço para leitura e produções artísticas.

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 4- Estação de trabalho da equipe da biblioteca. 

 

Fonte: O autor (2017). 
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          Em outubro de 2012 começou a minha relação com o objeto de estudo, quando fui 

contratado para me juntar a uma equipe de aproximadamente vinte profissionais. Éramos 

oito Bibliotecários (apesar de apenas três atuarem diretamente nas Indústrias do 

Conhecimento), onze auxiliares de biblioteca (todos moradores das localidades em que 

as bibliotecas estavam inseridas), e uma Coordenadora específica para o projeto.    

           Ao chegar à sede da Firjan no dia 18 de outubro de 2012, fui apresentado a minha 

nova equipe de trabalho. Informaram-me que o projeto já estava presente em onze favelas: 

Andaraí, Borel, Cidade de Deus, Formiga, Fazendinha, Ladeira dos Tabajaras, Macacos, 

Morro Azul, Providência, São Carlos e Santa Marta. Fui orientado sobre as minhas 

funções (administrar e idealizar projetos de incentivo à leitura) em quatro bibliotecas 

(Andaraí, Borel, Cidade de Deus e Fazendinha – Região dentro do Complexo do Alemão) 

especificamente. 

           Outra recomendação constante era a de sempre subir os morros trajando a blusa 

do projeto, bem como a utilização do crachá de identificação. Tratava-se de uma medida 

de segurança, pois eu ainda não era conhecido nas comunidades e apesar das recentes 

“pacificações”, o tráfico de drogas ainda se fazia presente. Recebi então cinco camisas do 

projeto, crachá com foto, uma tabela com os endereços e pontos de referência para chegar 

a cada biblioteca, além dos meus horários de trabalho (terça a sábado – 10h às 19h). 

           Ao subir pela primeira vez o morro na referida data, cheguei em poucos minutos 

ao prédio da UPP Andaraí. A edificação possuía dois andares, com uma quadra 

poliesportiva cheia de crianças jogando bola em seu topo. Avistei ainda do lado de fora, 

centenas de policiais andando apressados de um lado para o outro. Aproximei-me, 

perguntando para um policial localizado na entrada do prédio, onde ficava a biblioteca. 

Apesar de estar usando o uniforme da empresa e um crachá com identificação, fui levado 

até o responsável pelo plantão do dia. Expliquei para ele que era o novo Bibliotecário do 

local e ele prontamente anotou meu nome, documentos, bem como os dias e horários em 

que eu estaria no prédio.   

           Ele me deu as boas-vindas, explicando que o procedimento era questão de 

segurança, pois muitas pessoas circulavam no prédio (antigo refúgio de traficantes). Após 

a conversa, ele me levou para conhecer o prédio, onde ficavam alguns projetos sociais 

que operavam na favela. Havia aulas de jiu-jitsu para crianças, companhia de dança, 

companhia de teatro, academia e a biblioteca. Chegando ao espaço, apresentei-me a Fábio 

Batista, auxiliar da biblioteca, além de coreógrafo e Presidente do Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Flor da Mina.  
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             Era praxe a empresa contratar pessoas “influentes” na comunidade, pois na visão 

da Coordenadora do projeto, isso facilitaria tanto no trabalho diário com as crianças, 

quanto na obtenção de uma maior aceitação dos moradores em relação à biblioteca. Para 

isso, estabeleceu-se como um dos requisitos para a contratação (além da confirmação de 

residência no local), que o candidato comprovasse a prévia participação ou 

desenvolvimento de projetos sociais dentro da favela. Era a minha primeira experiência 

trabalhando em favelas, anteriormente só havia estagiado em bibliotecas ditas 

“tradicionais”, em que o silêncio reina ao ponto de dar sono em quem não tem muito foco 

na leitura. Também havia trabalhado dois anos em uma livraria da zona sul carioca. 

Portanto não sabia o que esperar, apesar da visível animação por finalmente conseguir 

trabalhar na área da chamada Biblioteconomia social. As primeiras semanas de trabalho 

na biblioteca do Andaraí foram muito confusas. Nem a equipe e muito menos as crianças 

sabiam lidar com tanta novidade. Era a primeira biblioteca inserida na região. Grande 

parte dos usuários nunca tinha entrado em um equipamento cultural parecido com aquele.  

            Eu atuava no espaço duas vezes por semana, visto que também era responsável 

por outras unidades. A rotina de trabalho se iniciava às nove horas da manhã, quando 

tínhamos que explicar para uma fila de aproximadamente trinta crianças, entre cinco e 

treze anos, que a biblioteca só abriria às dez horas conforme o regulamento. Do lado de 

fora, as crianças gritavam e esmurravam a porta, não muito satisfeitas com a nossa 

explicação. O Capitão da UPP sempre chamava a nossa atenção, a fim de findarmos com 

aquela “bagunça”. Argumentávamos que não podíamos abrir antes do horário previsto, 

pois no período compreendido entre nove e dez horas, preparávamos a lista de presença 

do dia, bem como conversávamos sobre que tipo de atividades nós faríamos ao longo da 

semana, selecionando livros e materiais necessários para as mesmas. Mas ao abrirmos as 

portas diariamente, todos os nossos planejamentos não faziam mais sentido.  

          Isso porque percebemos que havia uma distância muito grande, entre o que a 

empresa pensava para o projeto, e a realidade daquelas crianças e jovens. Como estimular 

a leitura, se grande parte dos nossos usuários não frequentavam a escola? E os que 

frequentavam, muitos relatavam que nunca haviam lido um livro sequer. No início, o 

sentimento de frustração e os conflitos eram inevitáveis, pois haviam muitos interesses 

para um pequeno espaço.  
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          Poucas crianças queriam ler, a maioria queria acessar jogos na internet, escutar 

proibidões, 17correr, dormir ou apenas beber água (tínhamos bebedouro moderno com 

água gelada). Todos os dias explicávamos que o espaço era uma biblioteca, enumerando 

e mostrando as regras de uso18, e as condutas para um melhor convívio entre todos. Com 

o passar dos dias, as crianças e a equipe foram se conhecendo, e estabelecendo uma 

relação de confiança, de modo que os conflitos diminuíram bastante. Foram criadas regras 

de convivência em conjunto com os usuários, ao ponto que eles mesmos passaram a se 

cobrar quando ocorriam atitudes “inadequadas”. Após a grande confusão inicial, aos 

poucos a biblioteca foi criando uma rotina de funcionamento. Na parte da manhã, 

fazíamos mediação temática de leitura, momento em que contávamos as histórias do dia 

e convidávamos os usuários a participarem da ação. Para aqueles que não sabiam ler, 

eram utilizados livros somente com imagens, para que cada um criasse as suas próprias 

histórias. Depois das rodas de leitura, eram confeccionadas produções artísticas, que 

posteriormente viravam pequenas exposições dentro da biblioteca.  

           A parte da tarde era dedicada a jogos educativos nos computadores. Também eram 

realizadas pesquisas sobre diversos temas, além de cursos básicos de Word e Excel. 

Durante a semana a biblioteca recebia um público entre 30 a 40 usuários por turno 

(manhã, tarde e noite). Aos sábados aconteciam as sessões de cinema, dias em que se 

reuniam a maior quantidade de usuários no espaço (em torno de 50). Por mês, o 

quantitativo da biblioteca do Andaraí variava entre 600 e 700 visitas. Grande parte da 

frequência era de crianças e adolescentes, os adultos eram minoria e buscavam o espaço 

quase sempre para utilizar a internet. Como não havia um cadastro formal dos usuários, 

esses dados eram obtidos mediante observação diária, sendo repassados mensalmente aos 

gestores do projeto. Ao longo do ano, as crianças e adolescentes participavam das rodas 

de leitura, sessões de cinema, oficinas de trabalhos manuais, entre outras atividades.  

             Os meses de dezembro eram dedicados a passeios para equipamentos culturais 

da cidade. Fomos ao Museu da República, CCBB, Museu da Aviação, Museu das 

telecomunicações, Biblioteca Nacional, entre outros. Como as vagas eram limitadas, eram 

selecionadas de 20 a 30 crianças e adolescentes, utilizando-se como critério a frequência 

                                                           
17 Vertente do funk que faz apologia ao tráfico de drogas. 

                                                                                                                                                                   
 
18 Foram elaboradas pela empresa algumas plaquinhas com as regras do espaço: não poderia comer, 

beber, fumar, ouvir música sem fone e falar alto. 
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regular à biblioteca. Em outras ocasiões, os critérios iam variando entre frequência, 

comportamento, ranking de leitura, notas na escola e etc. Durante esses passeios, muitos 

nos relatavam estarem saindo da favela pela primeira vez. Ficavam empolgados durante 

todo o percurso, e o assunto rendia durante toda a semana após o evento. Isto porque 

conversávamos após essas experiências, com o intuito de reforçar as informações que os 

guias haviam nos fornecido. Como metodologia, eram utilizadas pesquisas na internet, 

leitura em grupo de livros do nosso acervo, jogos educativos, exposições artísticas e rodas 

de conversas sobre os passeios. Como a biblioteca do Andaraí é a única da região, 

fazíamos algumas parcerias pontuais, recebendo semanalmente creches e escolas locais. 

Os professores utilizavam a nossa estrutura para dar continuidade a algum conteúdo que 

estavam trabalhando. Os adultos (minoria entre os visitantes) frequentavam o espaço em 

busca de ajuda para questões pontuais. Geralmente solicitavam orientações para 

preenchimento de currículos, enviar e-mails, acessar sites de emprego, além de assuntos 

relacionados à Light,19 CEG20, Comlurb21, Prefeitura ou Associação de Moradores. Por 

muitas vezes tínhamos que explicar o papel da biblioteca dentro da favela, reforçando que 

se tratava de uma empresa privada, pois muitos moradores nos reivindicavam serviços 

que não nos cabiam, já que eram de responsabilidade de órgãos públicos, dentre eles: 

autenticação de documentos, encaminhamentos para hospitais e escolas, problemas nas 

contas de luz, gás, recolhimento de lixo e etc. Dentro da biblioteca também ocorriam 

algumas reuniões entre Associação dos moradores, UPP e outros órgãos governamentais. 

                

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Empresa privada de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 
20 Companhia Estadual de Gás. 

 
21 Companhia Municipal de limpeza urbana. 

 

                                                                                                                                                                         

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
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          O ano de 2013 marca um maior investimento da empresa nas bibliotecas. Tem 

início o Projeto “Seu Conto é a Nossa História”. De acordo com Vassalo (2013, p. 13): 

 

 

O projeto Seu Conto é a Nossa História, que dá nome ao livro, ofereceu 

às crianças e jovens oportunidades de expressão de suas vivências, de 

promover a estima por si e pela própria comunidade, de incrementar a 

consciência como cidadãos e experimentar a autoria de um projeto 

conjunto. Nas oficinas e atividades realizadas para construção da história, 

fomentamos práticas de estímulo à escrita, a partir de temas cotidianos. 

Cada autor da história falou, escreveu ou desenhou, livremente, a respeito 

de si, de seu dia a dia e/ou de sua comunidade. Proporcionamos a cada 

um, uma experiência de expressão e comunicação de suas ideias, sonhos, 

desejos e expectativas.  

                         

          

          Márcio Vassalo, jornalista e escritor22, e a equipe pedagógica das Indústrias do 

Conhecimento criaram este projeto. Através de oficinas de sensibilização imagética, as 

crianças produziam frases que geraram o livro abaixo. A obra narra diversas histórias, 

tendo como cenário as 11 favelas em que estão inseridas as bibliotecas. As oficinas 

ocorreram em três encontros com o autor. As dinâmicas seguiam da seguinte forma: 

enquanto as crianças assistiam a diversas imagens, elas tinham que pronunciar frases que 

vinham as suas cabeças. Essas frases foram anotadas durante os três encontros, e somadas 

a lugares de referências que cada criança escolheu sobre a sua comunidade. Assim foram 

formados os materiais brutos com que o autor trabalhou para o livro. Além de conduzir 

as oficinas, o escritor editou e ilustrou o material, que teve o seu lançamento realizado 

em 2013, na sede da Firjan, com a presença dos autores mirins e familiares. Foi impressa 

uma tiragem de 100 livros que foram distribuídos para as crianças participantes, seus 

familiares e bibliotecas da rede. Segue abaixo uma foto da capa do livro, com todos os 

seus respectivos participantes:  

 

 

 

 

 

                                                           
 
22 SOBRE O AUTOR. Disponível em: < https://marciovassallo.wordpress.com/>. Acesso em: 10 jul. 

2017.                                                                                                                                                              

https://marciovassallo.wordpress.com/
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Figura 5 – Capa do livro que resultou do projeto. 

 

Fonte: O autor (2013) – Acervo da biblioteca. 

 

 

           Na foto abaixo os autores da biblioteca do Morro do Andaraí, que foram 

selecionados pelo comportamento e assiduidade a biblioteca no ano anterior (2012). Ao 

todo participaram deste projeto 16 jovens entre 7 e 13 anos de idade. Nem todos 

participaram das 3 oficinas, pois os horários as vezes conflitavam com a escola ou com 

outros afazeres. Mas no final da obra, todos os inscritos tiveram seus nomes registrados 

como coautores do livro.  
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Figura 6 – Contra capa do livro. 

 

Fonte: O autor (2013) – Acervo da biblioteca. 

 

         O livro e seu respectivo lançamento geraram uma grande repercussão na mídia, com 

matérias em jornal, rádio e televisão. Alguns veículos de comunicação foram à biblioteca 

do Andaraí para entrevistar os pequenos autores. Segue abaixo um trecho do livro que 

retrata o Morro do Andaraí:  

 

Figura 7 – Trecho do livro que retrata a lenda da região da Pedra da Mina – 

Morro do Andaraí. 

 

 Fonte: O autor (2013) – Acervo da biblioteca.   
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           Ainda durante o ano de 2013, em parceria com o Consulado do Japão no Brasil, a 

biblioteca do Andaraí participou do Projeto Wonder Eyes.  23 O espaço recebeu durante 

dois dias, uma oficina de fotografia para jovens. A japonesa Hikaru Nagatake, fotógrafa 

profissional com trabalhos em todo o mundo24, ensinou aos jovens participantes diversas 

técnicas fotográficas. As camêras para a ação foram cedidas por uma empresa 

multinacional de eletrônicos. Após as aulas teóricas e práticas com as máquinas, os 20 

jovens selecionados percorreram durante uma tarde o Morro do Andaraí.              

         A instrução da mediadora era para que eles registrassem tudo o que na visão deles, 

representassem o lugar em que viviam. Ao final da oficina eles puderam imprimir duas 

fotos para recordação. A profissional selecionou 5 fotos dentre cerca de 400 registros. 

Fotos que dois anos mais tarde (2015) estariam no Museu da República, participando da 

exposição fotográfica “Conexões de Olhares”. A exposição ficou aberta ao público de 04 

de março a 03 de maio de 2015. Além dos usuários da biblioteca do Andaraí, a exposição 

era formada também pelas fotos das crianças das outras bibliotecas da rede.         

 

Figura 8 – Exposição Conexões de Olhares – Museu da República. 

 

Fonte: O autor (2015). 

                                                           
23 Um projeto fotográfico criativo, educacional e sem fins lucrativos para crianças, com sede no Japão, 

começou por iniciativa de Hikaru Naotographygatake, fotógrafa. Os objetivos do projeto são dar às crianças 

a alegria da criatividade e da comunicação, ajudar a ampliar o alcance visual e abrir uma sensação de 

maravilha enquanto se comunicam com a natureza, gerando uma mente inquisitiva da cultura e da 

sociedade. WONDER EYES PROJECT. Disponível em: < https://www.wondereyes.org/etop.html>. 

Acesso em: 10. Jul. 2017. 

 
24 NAGATAKE, Hikaru. Photography. Disponível em: < https://www.hikarunagatake.com/etop.html>. 

Acesso em: 10 jul. 2017. 

 

 

https://www.wondereyes.org/etop.html
https://www.hikarunagatake.com/etop.html
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Figura 9 – Exposição Conexões de Olhares – Museu da República. 

 

 Fonte: O autor (2015). 

 

          No dia do lançamento do trabalho, as crianças e seus familiares participaram de um 

evento no Museu da República. Fizeram um tour para conhecer o equipamento cultural, 

precedido de um chá da tarde e entrevistas para veículos internos e externos de 

comunicação. O evento contou também com a participação da fotógrafa e alguns 

membros do Consulado Japonês. Ao longo do mês de março, o Museu promoveu alguns 

shows para divulgar a exposição. 25 

           Em 2014, a biblioteca já tinha um público infanto-juvenil estabelecido, restava o 

desafio de atrair os adultos para o espaço. Surge o Projeto “Desde Quando Aqui Cheguei”. 

A ideia central era a de que os moradores mais antigos de cada favela, contassem em 

vídeo a história da formação de cada território. A equipe de Bibliotecários percorreu as 

associações de moradores de 12 favelas (Andaraí, Borel, Cidade de Deus, Fazendinha, 

Formiga, Ladeira dos Tabajaras, Macacos, Mangueira, Morro Azul, Providência, São 

                                                           
25 Museu da República. Conexões de Olhares.  Disponível em: < 

http://museudarepublica.museus.gov.br/ibram-agenda/exposicao-conexoes-de-olhares/.>. Acesso em: 10 

jul. 2010. 

 

 

 

http://museudarepublica.museus.gov.br/ibram-agenda/exposicao-conexoes-de-olhares/
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Carlos e Santa Marta), realizando um levantamento dos dez moradores mais antigos de 

cada local.  

          Após essa triagem, foram feitos os contatos telefônicos com os possíveis 

participantes visando explicar o projeto, chegando-se ao número final de cinco idosos 

participantes por favela. Durante os meses de setembro, outubro e novembro, a equipe 

realizou cerca de 60 entrevistas, registradas em vídeos e fotos, sobre temas como: 

infraestrutura, saúde, segurança, lazer, educação e cultura.    

          A ideia era que os próprios moradores contassem as histórias dos lugares onde 

moravam. Narrativas que se iniciavam nas décadas de 50, 60, contadas por quem 

realmente as viveu. No caso do Andaraí, as entrevistas foram gravadas na quadra da 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Flor da Mina do Andaraí. Os entrevistados contaram 

inúmeros detalhes sobre a formação da favela. Falta de acesso à água, transporte, luz, 

esgoto, ruas sem asfalto e diversas lendas, foram alguns dos assuntos abordados e 

ilustrados com fotos ainda em preto e branco.  No início de 2015, com todo o material 

bruto pronto, o mesmo foi editado por alunos do Curso de Edição do SENAI26 

Laranjeiras. Resultando na exposição audiovisual “Desde Quando Aqui Cheguei”, que 

ficou em cartaz no Teatro SESI Centro, de 22 de janeiro a 27 de fevereiro de 2015. Abaixo 

um registro do dia da inauguração da exposição:  

 

Figura 10– Inauguração da exposição “Desde Quando Aqui Cheguei” –  

Moradoras do Andaraí (Teatro SESI Centro). 

 

Fonte: O autor (2015). 

                                                           
26 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Rio de Janeiro. 
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            No dia da inauguração, os moradores participantes conheceram a exposição, 

participaram de um coquetel de lançamento e assistiram a uma apresentação teatral 

encenada pelos Bibliotecários, contando um pouco sobre as formações das diversas 

favelas cariocas. Também deram entrevistas para veículos internos e externos de 

comunicação. Após o período em que o material ficou no Teatro SESI, ele foi 

desmembrado e encaminhado para as respectivas favelas, criando dentro da biblioteca do 

Morro do Andaraí, um pequeno espaço com a memória sobre a formação local. Durante 

o mês de março de 2015, recebemos a visita dos participantes e seus familiares, que 

contaram para as crianças presentes todas essas histórias. 

          Em meados de 2015, diante da chamada crise financeira nacional, tivemos um 

grande corte no orçamento, o que acarretou no desligamento de metade da equipe do 

projeto, gerando uma redução no horário de atendimento das bibliotecas. Fui transferido 

para outra unidade (SENAI Jacarepaguá) e a biblioteca do Andaraí passou a funcionar 

apenas durante a semana, no horário de 9h às 18h. As ações externas, como as 

mencionadas acima, também cessaram, ficando a biblioteca restrita aos seus serviços de 

rotina.  

    

2.1. O tempo do medo 

 

       Para a realização da segunda parte dessa pesquisa, passei dois dias observando a 

rotina do objeto de estudo, momentos em que também fazia as entrevistas com os 

usuários. Realizei uma visita com aviso prévio no dia 24 de outubro de 2017 e outra sem 

avisar no dia 22 de fevereiro de 2018, na tentativa de observar variações nos 

comportamentos tanto dos profissionais quanto das crianças. O hiato entre uma data e 

outra foi decorrente do recesso de final de ano da empresa (dezembro) e das férias do 

auxiliar de biblioteca (janeiro), período em que a biblioteca do Andaraí permaneceu 

fechada. Na primeira data citada, liguei para o Fábio explicando sobre a pesquisa e 

perguntando se eu poderia passar o dia na biblioteca. O mesmo me respondeu 

afirmativamente. Peguei o ônibus da linha 217 na Praça Saens Pena, na Tijuca, e após uns 

15 minutos, desci próximo à entrada do morro. Ao iniciar a subida da primeira ladeira, 

um flash passou pela minha cabeça. Recordei-me de todos os momentos em que trabalhei 

no projeto, as dificuldades, questionamentos, ansiedades, perigos e alegrias vividos.  
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                         Figura 11- Foto da subida do morro do Andaraí. 

 

                        Fonte: O autor (2017). 

 

        Cheguei próximo à sede da UPP (local em que está sediado o objeto de estudo), por 

volta das 10h da manhã. Naquele momento, já me sentia observado por alguns olheiros 

do tráfico, que ironicamente estavam posicionados numa rua em frente ao batalhão. 

Percebi também uma movimentação incomum por parte dos policiais, e novamente me 

questionei sobre a escolha da empresa em inaugurar uma biblioteca dentro de um batalhão 

de polícia. Neste momento da minha chegada, observei uns doze policiais em prontidão 

com seus fuzis, bem em frente à porta da biblioteca. Temi por um confronto, porém, para 

minha sorte era apenas um culto religioso ministrado por um Tenente que era pastor. Os 

policiais oravam em círculo, pedindo proteção a Deus para a realização de mais uma 

incursão pela favela. Em poucos minutos, parte da corporação subiu a rua principal, com 

os policiais divididos em duas motos e dois carros em péssimas condições. A viatura se 

posicionou na esquina da rua, e as motos circulavam por algumas vielas. Os olheiros 

permaneciam na mesma posição, observando toda a movimentação, tal como em um jogo 
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de cartas marcadas. Um sargento passou no corredor com uma chave de roda na mão e o 

uniforme de educação física todo furado. Explicava para o tenente que ele havia 

consertado a viatura, e que se estragasse novamente, era culpa de algum soldado, cena 

que me remeteu ao filme Tropa de Elite. A rotina da favela parecia normal, o que a 

princípio me tranquilizou. Trabalhadores e trabalhadoras desciam o morro para iniciarem 

suas rotinas, crianças com uniforme escolar circulavam em grande quantidade, kombis e 

motos subiam e desciam em alta velocidade, padarias e pequenas lojas de roupas 

simbolizavam a resistência. 

      No acesso principal da comunidade, também pude observar a precariedade do 

saneamento básico. Inúmeros vazamentos de esgoto contrastavam com os sorrisos das 

crianças, que chegavam mais cedo em casa por conta da ausência de algum professor. 

Escutei um pai reclamar de que sua filha só havia tido duas aulas naquela semana, 

português e matemática respectivamente. Muitos alunos carregavam os livros didáticos 

amarrados em fitas, haviam recebido o material naquele dia. Inocentemente, saquei o meu 

celular para tirar algumas fotos, quando quase de imediato escuto um jovem de 

aproximadamente dezesseis anos gritando: “Olha o Tim Lopes, hein! ” Entendi o recado 

e me dirigi para a biblioteca, refletindo que alguns anos atrás, mais precisamente em 2012, 

essa cena talvez não acontecesse.  

          Figura 12- Foto das janelas da biblioteca dentro do batalhão. 

 

            Fonte: O autor (2017). 
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      Ao adentrar a biblioteca, Fábio me conta que os conflitos entre policiais e traficantes 

estavam aumentando, inclusive haviam constantes ataques a sede da UPP. Ele me sinaliza 

que grande parte dos traficantes são garotos na faixa de treze e dezesseis anos, fato que 

está gerando muitos problemas na comunidade, pois os jovens estão “na fase da 

afirmação”, diz ele. “Não respeitam os moradores como os bandidos antigos respeitavam, 

e não temem confrontar os policiais, atitudes típicas do afã juvenil. Inclusive estamos 

tendo problemas com roubos aqui na comunidade, coisa inimaginável décadas atrás”, 

repete Fábio. Então, o questiono com relação a localização da biblioteca, e, para minha 

surpresa, ele expõe posição favorável a mesma. Ele me explica que o Morro do Andaraí 

não dispõe de espaços livres para o remanejamento da biblioteca. E que as opções viáveis 

(Associações de Moradores e Sede da Escola de Samba Flor da Mina do Anadaraí), estão 

praticamente “tomadas” pelo tráfico. O que dificultaria a logística e o trabalho realizado 

pela biblioteca. Disse que desta forma, dentro da UPP, é possível “filtrar” melhor o 

público que frequenta, o que não aconteceria fora dali. Fora do batalhão estariam a mercê 

do tráfico, o que me fez pensar que a UPP teria virado uma epécie de “bolha” dentro 

daquele território. Também o questiono se o fato dele ser morador da favela e trabalhar 

na biblioteca, facilitaria de alguma forma a mediação e a aceitação por parte dos usuários 

ao projeto. Fábio (2017) responde afirmativamente, dizendo rapidamente que: 

 

 

Já fui em outras comunidades e vi que as necessidades e 

dificuldades são totalmente diferentes, né? Tem uma identidade 

totalmente diferente. Eu por ser morador do Andaraí consigo 

trazer umas discussões que estão lá fora para gente debater aqui. 

Então a possibilidade de dialogar e de atuar em cima de um 

problema que é seu vizinho, próximo de você, é o que mais me 

agrada. Não tem aquele conteúdo programático típico da escola 

que choca com a realidade. 
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Figura 13- Foto da parede externa da biblioteca marcada por tiro. 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

        Passamos boa parte da manhã do dia 24 de outubro conversando. Percebi que já eram 

12h e nenhuma criança havia entrado na biblioteca. Ele me explicou que a maioria dos 

usuários se concentra na parte da tarde, por volta das 14h. E que na parte da manhã 

costuma receber um grupo de meninos que joga futebol em um projeto social, mas que 

naquele dia não haveria tal atividade. Passamos então a manhã inteira sem nenhum 

usuário utilizar a instituição. Percebo que os computadores estão desligados e Fábio me 

informa que estão frequentemente com problemas na internet. Possivelmente a rede 

contratada não abarca todos os computadores, de modo que ao ligar uma máquina com 

acesso à internet, consequentemente as outras não funcionam. Fato que está em disputa 

contratual entre o SESI e a operadora.  Pergunto sobre o acervo e sou informado que é o 

mesmo desde a inauguração da biblioteca, em meados de 2010. Como no momento a rede 

está sem Bibliotecário (a), (a única profissional responsável havia sido desligada), os 

livros adultos não foram catalogados, o que acaba por não permitir o empréstimo das 

referidas obras. Livros com trezentas, quatrocentas, quinhentas páginas sem poderem ser 

emprestados, inutilizados nas estantes. Com relação aos materiais de papelaria para as 

atividades diárias, Fábio me explicou que estava comprando com seu próprio dinheiro, 

pois o SESI mandava em poucas quantidades e variedades, o que atrapalhava o 

desenvolvimento das oficinas artísticas. Segundo ele (2017) “Temos problemas com 
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questões materiais, o que atrapalha algumas atividades. Impede de imprimir, por 

exemplo. O que não possibilita muitas vezes de dar algo palpável para as crianças. ”  De 

repente, somos interrompidos por cerca de dez crianças. Elas tinham acabado de jogar 

futebol e buscavam frequentavam a biblioteca para beber água gelada. No entanto, 

naquele dia o bebedouro não estava funcionando, pois, uma criança havia forçado demais 

a torneira no dia anterior, o que acabou quebrando a máquina. Eles então saíram 

decepcionados e com sede.   

 

 

                      Figura 14- Foto da sessão de livros adultos da biblioteca. 

 

                     Fonte: O autor (2017). 
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      Saí para almoçar e ao retornar me deparei com uma pequena fila de crianças 

esperando pela abertura do espaço. A chegada de Fábio do almoço foi celebrada pelas 

mesmas. Elas entraram e foram direto assinar o nome no livro de presença. Depois, foram 

para as estantes, na busca por livros. Em poucos minutos, cerca de quatorze crianças 

estavam lendo nas mesas. Percebi que não conhecia nenhuma delas. Fábio me disse que 

a rotatividade de público era muito grande. Ao terminarem suas leituras, as crianças 

procuraram Fábio para que ele escutasse o resumo da história lida. Após essa dinâmica, 

a maioria se dirigiu a brinquedoteca, o espaço foi uma ideia das crianças. Cada uma trouxe 

um brinquedo antigo, formando um acervo com bastante opções de divertimento. Outras 

foram para os computadores para fazerem desenhos no Paint, já que a internet não estava 

funcionando. Umas três crianças solicitaram ajuda para Fábio. Desejavam fazer seus 

respectivos deveres da escola. O restante preferiu ficar em frente à televisão, assistindo a 

filmes infantis, outros procuravam-no para contar confidências e problemas, para o 

auxiliar de biblioteca (2017) “A biblioteca me permite isso, ver um problema e dialogar 

sobre isso, acompanhando sempre o resultado”. 

      Fábio me explicou que essa é a rotina diária do espaço. Ele tenta mediar os diversos 

interesses presentes no ambiente. Não há uma programação ou um planejamento 

pedagógico das atividades, as dinâmicas e ações vão fluindo de acordo com a interação 

entre ele e seu público. Ele me diz que desta forma é melhor, pois os afasta da rotina chata 

da escola. De acordo com Fábio (2017):  

 

Como as bibliotecas tem uma certa autonomia para se identificar 

e criar uma certa originalidade, aqui, além da leitura, que a gente 

faz um trabalho forte, eu também prezo um pouco pela 

criatividade das crianças. Vejo como elas podem oferecer alguma 

contribuição. A gente faz essa troca. Eu tenho uma mão-de-obra 

meio qualificada com adereços, figurinos, artesanato, dança e 

artes cênicas em geral. Então a gente acaba fazendo algo em 

torno disso. 

 

         Observei que algumas crianças dormiam nos pufes localizados próximos a 

televisão. Outras entravam e saiam rapidamente do espaço. Adentravam somente para 

beber água, já que a biblioteca possui um bebedouro com água bem gelada, o único do 

local. Porém, como já citado acima, o mesmo estava quebrado. As crianças que 

frequentam a biblioteca têm entre oito e treze anos. O único adulto a entrar no espaço 
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naquele dia, também o fez para beber água. Dediquei o período da tarde para realizar as 

entrevistas com os usuários. Uns falaram com desenvoltura, outros se mostraram um 

pouco intimidados. Por volta das 17h encerrou-se a minha primeira visita. Fábio informou 

às crianças que estava na hora da biblioteca fechar. Vou para casa com as mesmas 

questões de uns anos atrás fervilhando em minha cabeça. Questiono o tempo todo a 

utilidade do projeto, porém sou amparado pela fala do auxiliar (2017):  

 

 

 

Eu acho que o espaço é imprescindível para a comunidade. Tanto 

para o adolescente, quanto para as crianças e adultos. Eles não 

têm uma obrigatoriedade de vir para cá, mas alguns são muito 

assíduos porque conseguiram perceber a importância de passar a 

sua infância ou sua pré-adolescência aqui dentro, onde é um 

espaço de aprendizagem. Não é arcaico, é divertido, se estabelece 

um sistema bem livre para aprender, bem divertido. Então eu 

acho que no dia-a-dia a gente contribui com essas atividades que 

são inventadas por nós mesmos.  

 

 

                                Figura 15- Vista de dentro da biblioteca. 

 

                          Fonte: O autor (2017). 
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      Para minha segunda visita, acabei mudando de estratégia. Decido não avisar que estou 

indo visitar o local, pois senti que na primeira vez isto interferiu um pouco no 

comportamento das pessoas. No dia 22 de fevereiro retornei ao Morro sem avisar, 

chegando ao local por volta de 11h da manhã. Para minha surpresa não havia ninguém no 

espaço, estava tudo escuro. Perguntei a um policial que estava próximo a biblioteca e ele 

não soube me informar se o espaço estava funcionando ou não. Identifiquei que a porta 

estava aberta, mexi na maçaneta e entrei. Deparei-me com a funcionária da limpeza 

sentada vendo televisão. Perguntei por Fábio e ela me disse que ele tinha ido almoçar.  

 

 

Figura 16- Foto da biblioteca ao chegar. 

 

Fonte: O autor (2018). 
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      Ela me contou que as crianças só costumam chegar por volta das 14h, que raramente 

alguma aparece pela manhã. Lá fora os policiais trocavam de plantão e observei uma 

intensa movimentação de motos e viaturas. Decidi ir almoçar e retornar às 14h para 

concluir as entrevistas e observações. Um jovem me abordou no caminho, perguntando 

se eu “fechava” com os policiais. Expliquei que trabalhava no SESI e que estava lá apenas 

para fazer uma pesquisa, deixando claro que não tinha proximidade com a polícia.      

Mostrei meu crachá e meu uniforme, o que pareceu o fazer entender. Um pouco mais 

acima da biblioteca, próximo a Associação de Moradores, um grupo de jovens 

operacionalizava o tráfico na favela. Eles me observavam. Desci o morro na esperança de 

que o jovem que me abordou os informasse sobre minha estadia. Definitivamente eu não 

esperava ter problemas. Almoço. Na volta ao Morro do Andaraí, os jovens que me 

observavam dão lugar a uma viatura da polícia em situação precária (faróis quebrados e 

aparentemente batidos). Fiquei apreensivo e entrei rapidamente na UPP. 

         Eram 14h e a biblioteca me parecia aberta. Ao entrar no espaço encontrei Fábio e 

umas sete crianças. Ele se mostrou surpreso com a minha presença. Inventei uma desculpa 

qualquer e expliquei que havia retornado para finalizar a pesquisa. As crianças jogavam 

cartas em uma das mesas e Fábio me explicou que saiu na parte da manhã para comprar 

materiais que usariam em uma futura atividade. Perguntei se a empresa o reembolsaria e 

ele respondeu negativamente com a cabeça. Indaguei-o sobre a baixa frequência e ele 

revelou que a biblioteca só fica cheia quando tem o projeto do futebol (acima da biblioteca 

fica localizada uma quadra aonde acontecem algumas atividades esportivas para a 

comunidade). No dia anterior a minha visita, uma equipe de manutenção da empresa havia 

tentado reparar os computadores, porém sem sucesso. Os mesmos continuavam sem 

acesso à rede. 

      Alguns usuários estavam fazendo um cartaz com novas regras de convívio. Tópicos 

como: “não xingar”, “não brigar”, “Não amassar os livros”, “Não responder o tio” 

estavam presentes na cartolina. Fábio me explicou que todo ano as regras são renovadas 

pelos próprios usuários, que desta forma era mais fácil contar com a compreensão e 

atenção deles para uma convivência sadia entre todos. Além das regras, as crianças 

também ajudavam na limpeza e na decoração do espaço. Partiram delas as criações de um 

Minimuseu da favela, brinquedoteca e ludoteca. Para ele (2017) o papel social da 

biblioteca vai muito além da leitura, “alguns não se identificam racialmente, então a gente 

joga nesse jogo da identidade racial. Alguns tem problema de família e a gente acaba de 
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alguma maneira atuando nesse sentido, com atividades que mostram as diferenças entre 

as famílias e suas potencialidades. A arrumação do acervo também era de 

responsabilidade das crianças maiores e mais assíduas, uma espécie de liderança natural. 

Pude observar crianças maiores lendo para as menores, indagando-as ao final de cada 

história sobre o que haviam escutado. Outras produziam desenhos sobre as mesmas. 

Algumas brigavam por conta de peças de um jogo de tabuleiro. O profissional (2017) me 

explica que “eles entendem que aqui eles precisam também atuar. Quando uma criança 

vem para cá, ela já sabe porque vai sendo informada por outras, então elas já vêm na 

expectativa de realizar algo para a vida delas. ” No livro de presenças que ficava na 

entrada da biblioteca, observei que a frequência variava entre 15, 20 e no máximo 35 

crianças por dia, indago-o. Porém Fábio (2017) questiona: 

 

 

Então, eu sei que a gente trabalha em uma empresa e devemos 

informações, mas uma coisa que me incomoda muito é o índice 

de atendimento, a estatística, tudo isso me incomoda, porque 

como se trata diretamente do ser humano, a quantidade de 

pessoas que te rodeia não significa a qualidade do trabalho que é 

desenvolvido. Então, eu acho que a empresa podia repensar a 

funcionalidade do projeto. Eu não sei se o número de 

atendimento é o certo. Se mil pessoas passaram por aqui, não 

quer dizer que mil pessoas foram atendidas e estão satisfeitas, né? 

Eu gostaria de falar mais sobre processos do que números. 

 

 

     Fico sabendo que a meta de frequência para o ano vigente é de setecentos usuários por 

mês. Fato questionado por Fábio junto ao setor responsável pelas bibliotecas, porém sem 

resposta. Além da frequência, o trabalho realizado no espaço é também avaliado pela 

quantidade de atividades que são realizadas por mês.  Essas informações são repassadas 

por Fábio em “relatórios mensais de atividades”, sendo posteriormente inseridos em um 

sistema interno, com o objetivo de que o setor responsável acompanhe o que acontece no 

espaço. Logo percebo o distanciamento existente entre a biblioteca e o SESI em si. Não 

fossem pelos adesivos de sinalização dentro da biblioteca, qualquer um diria que trata-se 

de uma biblioteca comunitária. A precariedade também fica evidente quando ele me diz 

que “Eu gostaria de levá-los mais aos espaços públicos de cultura da cidade, para tirar a 
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sensação de gueto, né? Quando eles pisam lá fora a realidade é outra e isso aqui fica sendo 

um espaço lúdico. A biblioteca poderia possibilitar outros passos para além do que é feito 

aqui ” (BATISTA, 2017). 

 

 

Figura 17- Foto das regras oficiais do espaço. 

  

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 18- Foto do Minimuseu da favela. 

 

Fonte: O autor (2018). 

   

       Iniciei a entrevista com as crianças e novamente identifiquei que algumas ficavam 

intimidadas com esse método. Outras ficaram bem a vontade e falaram bastante. Sai do 

espaço por volta de 17:30 e me encaminhei a sede da empresa, onde entrevistei a 

Bibliotecária Aline Lopes da Silva, que trabalhou por cinco anos no projeto. Atualmente 

ela encontra-se alocada em outro setor. Para a nossa conversa, explicitei todas as 

observações e questionamentos que realizei no Andaraí, na tentiva de ratificar os 

objetivos desta pesquisa. Inicei a conversa questionando-a sobre a localização da 

biblioteca, principalmente neste momento de fragilidade do projeto das UPP’s. Aline 

(2018) disse que:  

 

Por conta de a biblioteca estar localizada dentro de uma UPP, era 

desesperador a resistência da presença das crianças por conta da 

presença da polícia. Isso daí era difícil. A gente estava no mesmo 

espaço mais não podia falar. As pessoas diziam: E aí tia, está 

desenrolando com os policiais? Era muito complicado. Tínhamos 

que fazer eles entenderem que éramos de confiança. Isso com 

certeza me incomodava.  
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       Observamos um contraste de visões entre quem mora na favela e quem é do “asfalto,” 

no que se refere a localização da biblioteca. Com relação a participação das crianças no 

dia-a-dia da instituição, a Bibliotecária (2018) corrobora com a fala de Fábio (2017), 

explicitando que “Eles sinalizavam o que eles queriam e nós tentávamos fazer as 

atividades de acordo com a demanda. Muitos foram alfabetizados dentro da indústria. A 

gente mudava os móveis de lugar também, para que o espaço ficasse mais atrativo, tudo 

com a sugestão e participação delas”. Os problemas do projeto também ficam evidentes 

quando a profissional afirma que “Eu gostaria de ter ficado mais tempo com as crianças, 

fazendo ações que possibilitassem a elas conhecerem outros lugares. Que elas visitassem 

outras comunidades. Os passeios eram muito restritos e a logística era muito complicada 

por conta de facções rivais”. Já sobre os impactos gerados pela biblioteca, Aline (2018) 

reforça a percepção de Fábio (2017): 

 

 

Nessa biblioteca em específico foi a capacidade com que eles 

ampliaram o gosto pela leitura. Tivemos crianças que chegaram 

sem ler nada e depois começaram a ler livros grandes. Muitas 

participaram de concursos e tiveram bom desempenho. 

Melhoravam na escola. Por vezes os pais eram chamados na 

escola para serem questionados sobre estas melhoras. Nós 

contribuímos para o crescimento dessas crianças, foi muito bom 

ver isso. É uma gratificação muito grande. 

 

 

       Fica perceptível nesta seção do trabalho as ambiguidades e os méritos que envolvem 

a biblioteca, e que parecem corroborar com as hipóteses apresentadas no projeto de 

pesquisa. A apropriação por parte da comunidade parece fundamental para o 

funcionamento da biblioteca, bem como a liderança do auxiliar de biblioteca. Porém, essa 

apropriação parece partir muito mais de um descaso do SESI com o espaço, do que algo 

que foi planejado para ser uma diretriz de atuação o que acaba diminuindo o potencial de 

alcançe que a biblioteca poderia atingir. Mesmo assim, a instituição parece resistir pela 

obstinação daqueles que trabalham e frequentam o espaço. No próximo capítulo, daremos 

voz aos que constroem o dia-a-dia do objeto de estudo, os usuários. 
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Figura 19- Foto do trabalho “favela ideal” realizado pelas crianças. 

 

Fonte: O autor (2018). 
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3. AS VOZES DO LETRAMENTO 

 

    Para a construção deste capítulo foram realizadas entrevistas com os usuários e com os 

profissionais que nela atuam. Ao longo de dois dias pude conversar com oito 

frequentadores, bem como um adulto que não frequentava o espaço. As crianças têm entre 

oito e treze anos, variando o tempo em que utilizam a biblioteca entre um (usuária mais 

recente) e oito anos (usuária mais antiga). Também conversei com dois funcionários que 

trabalham na biblioteca. Para iniciar o capítulo, segue abaixo um trecho da entrevista com 

o “jovem A”, de 10 anos de idade, meu primeiro entrevistado. 

 

P: O que você vem fazer aqui na biblioteca? 

R: Pesquisar coisas interessantes, muitas. Fazer dever de casa, matemática, português, 

ciências... essas coisas... ver filmes, teatro, muitas coisas mais... 

P: O que você acha dessas atividades? 

R: Achei muito legal, porque eu estou aprendendo mais e mais enquanto eu vou 

crescendo. 

P: O que você mais gosta aqui no espaço? 

R: As atividades, as brincadeiras, as pesquisas, essas coisas. 

P: Existe alguma coisa que você não gosta aqui no espaço? 

R: Violência, eu queria que tivesse paz no mundo. Às vezes dá problema no wi-fi. Aí eu 

não consigo fazer os meus trabalhos da escola. Também não gosto do horário. Às vezes 

o tio demora a voltar, aí eu já tenho que ir embora porque fico cansado. 

 

  Observa-se na fala de “A” que a biblioteca assume o papel de extensão da escola, visto 

que o menino procura o espaço para fazer os seus trabalhos escolares. Porém, também 

fica evidente que o espaço representa uma continuidade do seu lar, onde ele realiza 

atividades que não se relacionam necessariamente com o conteúdo escolar. Para ele, a 

biblioteca do Andaraí parece ser uma instituição complementar para o seu aprendizado. 
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    Já a “jovem B”, de 11 anos de idade, parece personificar a instituição na figura do 

auxiliar de biblioteca. Ele é citado na quase totalidade das respostas abaixo, demonstrando 

uma aproximação entro o mediador e o seu público, fato que colabora para a boa avaliação 

que faz do espaço. Na fala de “B”, a biblioteca representa o ponto de partida para a leitura, 

além de um espaço de lazer em que ela e seus familiares podem realizar diversas 

atividades. 

 

P: O que você vem fazer aqui na biblioteca? 

R: Eu leio, o tio faz atividade com a gente, à gente vê filme, aí tem uma explicadora que 

fica aqui com a gente, a gente aprende a ler, quando o computador funciona a gente mexe 

e o tio ensina a gente a mexer no computador. Eu já trouxe o meu sobrinho aqui e ele 

conseguiu ler uma partezinha do livro que o tio ensinou. Eu fui ao cinema com o tio 

Fabinho, a gente fez um lanche todo mundo, a gente brincou, brincou, brincou, mas o tio 

teve que fechar porque ele sai 17 ou 16 horas. 

P: O que você acha dessas atividades? 

R: Acho divertidas, interessantes. 

P: O que você mais gosta aqui no espaço? 

R: Gosto dos brinquedos e dos livros. E o tio Fabinho me ensinando. 

P: Existe alguma coisa que você não gosta aqui no espaço? 

R: Quando o tio Fabinho não abre o SESI porque ele tem que almoçar. 

 

   Nota-se que a biblioteca vai além dos livros, transformando-se em um local em que as 

crianças tem contatos com diversas atividades culturais. Além disso, a questão da 

sociabilidade parece bem latente na fala dos jovens.  
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     Frequentadora do espaço há oito anos, a “jovem C”, de 12 anos de idade, foi a primeira 

entrevistada que trouxe um relato mais amplo e contundente sobre a biblioteca. Observa-

se no trecho abaixo que a jovem afirma ter aprendido a ler e a escrever dentro da 

biblioteca, além de ter melhorado seu desempenho escolar e pessoal, corroborando com 

a hipótese de que a biblioteca do Andaraí impacta positivamente na vida dos 

frequentadores. É possível verificar algumas demandas da favela através da fala da 

“jovem C”, tais como: ausência de espaços públicos de lazer, limpeza urbana e 

saneamento básico. 

 

P: O que você vem fazer aqui na biblioteca? 

R: Faço atividades, artes, a gente faz borboletas... Várias coisas legais... Mexe no 

computador, joga, Vê filme, brinca de muita coisa, faz piquenique, fomos ao cinema, 

para o sítio. 

P: O que você acha dessas atividades? 

R: Muito legal, aqui a gente aprende coisas, não deixa de aprender. Quando você vem 

você já sabe das coisas. Já aprendi a escrever e a ler aqui. Aprendi a ter amizade aqui. Aí 

chega numa prova e você sabe das coisas. Eu ficava gaguejando, agora estou melhor, tirei 

MB na escola. Tem gente que ajuda aqui, não é mau. Antes eu ficava em casa porque não 

tinha nada aqui. 

P: O que você mais gosta aqui no espaço? 

R: Desse espaço que pode mexer no computador, aqui é melhor pra mim. A gente pode 

fazer uma roda aqui para brincar, a gente gosta deste espaço. Aqui é limpo, porque não 

pode comer, aí fica sem rato e barata, é melhor assim. 

P: Existe alguma coisa que você não gosta aqui no espaço? 

R: Os computadores, porque muitos não ficam ligando. 

      

    Também ficam evidenciados alguns problemas estruturais do projeto capitaneado pelo 

SESI, principalmente no que se refere à infraestrutura tecnológica. Todos os jovens 

entrevistados acima citaram a rede de internet ou os computadores como pontos passíveis 

de melhora. Outra questão interessante a ser analisada, diz respeito aos usos não-
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programados do espaço. Através da construção diária da biblioteca liderada pelo auxiliar 

Fábio Batista, o espaço apresentou inúmeros usos que não estavam previstos no projeto 

inicial, tais como: passeios, piqueniques, parceria com uma explicadora, brinquedoteca e 

etc. A “jovem D” foi a primeira adulta entrevistada e não frequentava a biblioteca. Ela é 

moradora do Andaraí desde que nasceu e tem 34 anos de idade. O público majoritário da 

biblioteca é de crianças, e na fala de “D” é possível refletir sobre os motivos que fazem 

com que os adultos não utilizem a instituição. 

 

P: Já participou de alguma atividade aqui da biblioteca? 

R: Não participei não. Ainda não parei para talvez ler os livros, mas fico olhando as 

crianças participando e acho bem legal.   

P: O que você acha da biblioteca? 

R: Eu acho bem bacana para as crianças. Porque aí as crianças saem um pouco lá de 

fora, aproveita mais aqui dentro, leem um pouco, interagem umas com as outras e 

pensam menos em besteira. 

P: Existe alguma coisa que deveria melhorar? 

R: Ampliar o horário até a noite, talvez. Também abrir aos finais de semana. Tem muitos 

adultos aqui que nem sabem que existe isso aqui. As pessoas têm um pouco de medo por 

ser dentro da UPP. Tem gente que não sabe, eu falo: Vou ao SESI e a pessoa me diz: 

SESI? Onde tem SESI aqui? Poderia ter mais atividades, tanto para as crianças quanto 

para os adultos. Talvez atividades esportivas. Consertar os computadores para as crianças, 

porque vive ruim. 

 

     Atualmente a biblioteca funciona de segunda à sexta, de 8h às 17h, horário que 

evidentemente não facilita a frequência dos adultos que trabalham. Outro ponto é que o 

espaço parece ter sido projetado para as crianças, pois realiza atividades focalizadas na 

infância. A falta de divulgação é outro fator apontado por “D” como preponderante para 

a baixa frequência desta faixa-etária. Nas fotos apresentadas no capítulo 2 desta pesquisa, 

percebe-se a ausência de placas ou faixas sinalizando a presença da biblioteca no local. 

Nos dias de campo também não observei nenhum material de divulgação do espaço. O 

temor com relação à localização da biblioteca também fica explicito na entrevista de ‘D”. 
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Por estar dentro da UPP, o espaço acaba sendo atrelado indiretamente a polícia, fato que 

obviamente afasta os moradores da favela. Minha última entrevistada do primeiro dia de 

trabalho de campo foi a “jovem E”, de 13 anos de idade. 

 

 

P: O que você vem fazer aqui na biblioteca? 

R: Tipo assim, eu venho e o tio faz algumas brincadeiras, a gente lê, joga alguns jogos 

também. Fomos para zoológico, teatro, vários lugares. 

P: O que você acha dessas atividades? 

R: Acho bem legal, porque eu fico em casa fazendo nada, aí venho para cá para me 

divertir, encontro minhas amigas também. 

P: O que você mais gosta aqui no espaço? 

R: O tio é muito divertido. 

P: Existe alguma coisa que deveria melhorar? 

R: Compraria mais jogos e arrumava os computadores, pois sempre que conserta fica 

ruim de novo.  

P: Já foi repreendido alguma vez aqui na biblioteca? Qual motivo? 

R: Sim, ontem eu sem querer quebrei o bebedouro (risos). Aí o tio foi lá e brigou 

comigo.  

  

      No trecho acima, ficam explicitados os usos não-programados do equipamento 

cultural, bem como a ausência de espaços públicos de lazer na favela. Importante frisar 

que os passeios citados pela “jovem E” são de iniciativa de Fábio (e não do SESI), através 

dos contatos profissionais que possui. Segundo Fábio, desde 2015 o SESI não realiza 

projetos e atividades externas com o público da biblioteca, o que demonstra a 

precarização da gestão do espaço. A “jovem F”, de 10 anos de idade, corrobora com as 

ambiguidades do projeto: 
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P: Como é que você ficou sabendo que existia esse espaço? 

R: Minha prima me trouxe para cá, eu nem morava aqui, morava lá para cima. Eu não 

sabia ler, aprendi aqui mesmo na biblioteca. 

P: Há quanto tempo frequenta o espaço? 

R: Há 3 anos, eu aprendi a ler aqui mesmo no SESI do Andaraí. 

P: O que você mais gosta aqui no espaço? 

R: Gosto dos brinquedos e dos livros. E o tio Fabinho me ensinando. 

P: Já foi repreendido alguma vez aqui na biblioteca? Qual motivo? 

R: Sim, porque aqui não posso comer, aí eu esqueci. Ele expulsa e depois a gente volta 

para dentro. 

P: Existe alguma coisa que você melhoraria no espaço? 

R: Compraria mais jogos, mais brinquedos, ajeitaria a parede que fica vazando quando 

chove. 

 

      Nos trechos da entrevista acima ficam evidentes as contradições do projeto do SESI. 

Apesar da má gestão, o espaço ainda consegue transformar a vida daqueles que o 

frequentam. Nota-se também que a biblioteca acaba substituindo a escola, pois é um dever 

da mesma alfabetizar os seus alunos. Observamos o impacto positivo da biblioteca na 

vida da “jovem F”, apesar de denotar o desmonte do ensino público nas áreas periféricas 

de nosso país.  O sétimo entrevistado foi o “jovem G”, de 11 anos de idade, que apresentou 

reflexões interessantes acerca do comportamento juvenil: 

 

P: Já foi repreendido alguma vez aqui na biblioteca? Qual motivo? 

R: Já, mas não fiquei de castigo não. Levei o tomate da moça. 

P: Existe alguma coisa que você melhoraria no espaço? 

R: Eu mudaria a falta de educação dos garotos que vem para cá, porque eles ficam 

xingando muito aqui dentro. O tio fala para eles não fazer, mas eles faz. 
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P: O que você vem fazer aqui no espaço da biblioteca? 

R: Eu venho para fazer dança e também para brincar. Jogo “uno”, leio livro, essas 

coisas. 

P: O que você acha dessas atividades? 

R: Acho bem legal. O professor é bom. 

P: O que você mais gosta aqui no espaço? 

R: Dos jogos e a gente faz algumas pinturas.  

P: Existe alguma coisa que você não gosta aqui no espaço? 

R: Os computadores. Ao invés de ver outras coisas, a gente fica só querendo mexer no 

computador.  

 

     As confusões e brigas fazem parte do dia a dia da biblioteca. Por abrigar diversos 

interesses em um mesmo espaço físico, o auxiliar de biblioteca acaba fazendo o papel de 

mediador de conflitos, administrando as demandas oriundas dos diversos jovens que 

utilizam o espaço. Isso acaba consumindo grande parte de seu horário de trabalho, fato 

que poderia ser minimizado com a criação de uma sala antirruído voltada para leitura e 

estudo. O acervo da biblioteca é outro fator que merece atenção. Desde a sua inauguração, 

a biblioteca possui os mesmos livros. Nenhum investimento foi realizado para renovar as 

publicações, o que prejudica os trabalhos voltados para a leitura. Os jovens que 

frequentam o espaço há mais tempo já leram quase todas as publicações do acervo, o que 

os impede de ter acesso a outros tipos de leituras. No trecho abaixo proferido pelo “jovem 

H”, de 12 anos de idade, essa condição fica evidenciada.   

 

P: Há quanto tempo frequenta o espaço? 

R: Fazem 4 anos. 

P: O que você vem fazer aqui no espaço da biblioteca? 

R: Eu Jogo e leio. 

P: O que você acha dessas atividades? 
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R: Muito bom, porque eu me divirto bastante.  

P: Existe alguma coisa que você melhoraria no espaço? 

R: Botaria mais aulas, é muito pouca. Botaria mais jogos, mais livros. Trocaria as 

janelas, pois estão feias cheias de papéis, aumentaria as atividades porque eles fazem 

raramente. 

P: Já foi repreendido alguma vez aqui na biblioteca? Qual motivo? 

R: Só do Fabinho. Às vezes eu fico correndo e ele reclama. 

 

 

     A bibliotecária Aline Lopes da Silva, de 47 anos de idade, foi a profissional que 

trabalhou por mais tempo no espaço, estando presente na inauguração e durante 4 anos 

posteriores. Ela trabalhou no projeto durante sete anos e atualmente está atuando na 

biblioteca da sede da FIRJAN. A fala da profissional parte de alguém “de fora” da favela, 

com um olhar de quem frequentava a instituição no máximo duas vezes por semana. 

 

 

P: O que você mais gostava no seu trabalho? 

R: O sorriso das crianças, o carinho delas quando a gente se via, porque eu não ia direto. 

Era uma vez na semana só. Às vezes acontecia de ir duas vezes. 

P: Existe alguma coisa que melhoraria no projeto? 

R: Eu gostaria de ter ficado mais tempo com as crianças, fazendo ações que 

possibilitassem a elas conhecerem outros lugares. Que elas visitassem outras 

comunidades. Os passeios eram muito restritos e a logística era muito complicada por 

conta de facções rivais. A gente mudava os móveis de lugar também, para que o espaço 

ficasse mais atrativo, tudo com a sugestão e participação delas. Colocávamos também os 

livros com as capas viradas para frente, contrariando as orientações iniciais, pois 

achávamos mais atrativo. 

P: Alguma coisa te surpreendeu trabalhando no Andaraí? 
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R: Nessa biblioteca em específico foi a capacidade com que eles ampliaram o gosto pela 

leitura. Tivemos crianças que chegaram sem ler nada e depois começaram a ler livros 

grandes.  

P: Quais eram as dificuldades no trabalho diário? 

R: Eu não gostava de saber do cenário de abandono dessas crianças, lidar com uma 

realidade que eu não estava acostumada. A violência deixa marcas, era complicado lidar 

com o sofrimento de seres tão pequenos. Por conta de a biblioteca estar localizada dentro 

de uma UPP, era desesperador a resistência da presença das crianças por conta da 

presença da polícia. Isso daí era difícil. A gente estava no mesmo espaço mais não podia 

se falar. As pessoas diziam: E aí tia, está desenrolando com os policiais? Era muito 

complicado. Tínhamos que fazer eles entenderem que éramos de confiança. Isso com 

certeza me incomodava.  

 

    A fala da bibliotecária parece ser uma síntese das observações realizadas no campo. 

Contradições que se perpassam e se transformam em pequenos acertos presentes na fala 

das crianças entrevistadas. Dinâmicas que vão muito além das estantes cheias de livros e 

que às vezes nos fazem perceber que as instituições vão muito além do que suas paredes 

permitem. São construídas, mediadas e adaptadas pelas pessoas a todo o momento. A 

partir da biblioteca é possível refletir sobre assuntos que não necessariamente remetem a 

ela. Observar potencialidades que precisariam apenas de incentivo, mas que por fatores 

estruturais acabam virando exceção à regra. Nas falas abaixo de Fábio Pereira Batista, 37 

anos de idade e de Andaraí, encerra-se a apresentação das entrevistas desta pesquisa, 

consolidando desta forma os dados oriundos do trabalho de campo.   

 

P: Qual a importância desse espaço e das atividades desenvolvidas para a comunidade? 

R: Quando uma criança vem para cá, ela já sabe por que vai sendo informada por outras, 

então ele já vem na expectativa de realizar algo para a vida deles, que vai somar ali bem 

imediato né, eles são bem imediatistas. Nós vamos fazer o que? Uma bolsa? Agora a 

pouco tempo fizemos o projeto do cofre do porquinho né, para gerar alguma economia 

para que eles não dependam tanto. O sonho da criança é sempre mais imediatista, então 

às vezes são coisas bobas, uma bola. Então, nesse sentido, a expectativa deles é sempre 
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sair daqui com algo que agregue para a vida deles. Parece um papo meio adulto, mas eles 

se cobram muito quando saem daqui sem algum tipo de realização ou que eles tenham 

obtido uma informação diferente. Às vezes é difícil né, todo dia.  

P: Existem dificuldades para desenvolver o trabalho? 

R: Eu gostaria de levá-los mais aos espaços públicos de cultura da cidade, para tirar a 

sensação de gueto né. Quando eles pisam lá fora a realidade é outra e isso aqui fica sendo 

um espaço lúdico. A biblioteca poderia possibilitar outros passos para além do que é feito 

aqui.   

P: O que te surpreendeu trabalhando aqui? 

R: Aprendi muita coisa. O que mais me leva além me motiva a acordar, a vir para cá, é o 

convívio com eles, do respeito que eles vão adquirindo por você. Eles trazem muita 

informação, muita história de vida. Aprendi muito sobre o ser humano. Apesar de morar 

aqui, ainda tem coisas que me surpreendem, eles que trazem essas informações para mim. 

Me surpreende que eles vão ficando cada vez mais inteligentes.  
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3.1. As bibliotecas e seus impactos  

      

    Michèle Petit (2013) em seu livro “Leituras: do espaço íntimo ao espaço público”, 

aborda questões referentes à promoção da leitura em territórios vulneráveis. Para a autora, 

a ideia de propagar a leitura é historicamente recente, visto que as elites europeias temiam 

as consequências de uma ampla massificação desta atividade. Outro ponto importante 

abordado pela pesquisadora se refere à obrigatoriedade do ato de ler, capitaneado 

amplamente pelas escolas e pela opinião pública em geral. Para Petit (2013, p.22) “Esses 

discursos deixam pouco espaço para o desejo, estão muitas vezes carregados de angústias, 

e a criança ou o adolescente o sentem. ” Para a autora, a forma como são trabalhadas as 

atividades voltadas à leitura, em grande parte do mundo, são majoritariamente errôneas, 

pois partem da premissa da obrigatoriedade do ato. Para Petit (2013, p.22) “[...] a parte 

do não dito de um conto ou de um texto literário, que é deixada à fantasia de cada um, 

nunca deveria ser objeto de um questionamento por parte de um adulto. ” Portanto, as 

bibliotecas públicas ou comunitárias deveriam pautar suas ações pela liberdade de escolha 

de seus usuários, permitindo um ambiente voltado para as descobertas individuais de cada 

criança. Para Petit (2013) a experiência da leitura é muito mais interindividual do que 

social, cabendo aos mediadores o papel de aproximar as crianças e jovens dos textos, 

transmitindo a eles os seus respectivos gostos pelos livros. Os espaços das bibliotecas 

também devem permitir o livre fluxo entre os usuários e as obras, ficando os potenciais 

leitores totalmente livres para fazerem as suas escolhas. A autora questiona expressões 

muito utilizadas na área da educação, tais como “formar leitores” e “Construir leitores”, 

para ela (2013, p. 38) “[...] são expressões bastante curiosas, como se fôssemos todo-

poderosos, como se se tratasse de encontrar uma fórmula de alquimista para modelar não 

sei qual criatura ideal”. Esse ideário de uma quase “produção industrial de leitores” é um 

dos fatores que a autora identifica como sendo o responsável pelo afastamento entre a 

juventude e os livros. Portanto, não há uma técnica que garanta que as crianças e jovens 

irão se aproximar da leitura. 

    No que se refere aos impactos das bibliotecas inseridas em territórios vulneráveis, 

Michéle Petit (2013) explica que na maioria de suas pesquisas foi possível perceber que 

este espaço permitia que as pessoas “fugissem” das suas realidades, sendo, portanto, um 

espaço desterritorializante, ao permitir o contato das crianças e jovens com outros mundos 
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narrados pelos livros. Para a antropóloga, este seria o principal fator que levaria os setores 

populares a frequentarem as bibliotecas. Para a autora (2013, p.43): 

 

O jovem leitor segue os passos do herói ou da heroína que foge. 

Ali, nas histórias lidas ou ouvidas, nas imagens de um ilustrador 

ou de um pintor, descobre que existe outra coisa e, portanto, certo 

jogo, uma margem de manobra no destino pessoal e social. E isso 

lhe sugere que pode tomar parte ativa em seu próprio futuro e no 

futuro do mundo que o cerca. 

 

 

   Esta dinâmica entre os leitores e os textos pode levar o sujeito a questionar a realidade 

a sua volta. Desta forma, eles passam a reconquistar as suas posições de sujeitos, 

percebendo que não estão sozinhos diante das dificuldades que os cercam. Para Petit 

(2013, p.44) “Ao poder dar nome aos estados que atravessam, podem encontrar pontos 

de referência, apaziguá-los, compartilhá-los”. Com isso o texto vai motivando o leitor a 

percorrer os seus sentimentos mais internos, entrando em contato com paradigmas que 

talvez ele nunca tenha experimentado antes. É através desta troca que os leitores que 

vivem em territórios vulneráveis podem motivar-se a transformar os contextos em que 

vivem. Essas experiências não são exclusividade das pessoas ditas “cultas” e abastadas. 

Também não são apenas prerrogativas dos leitores experientes. Elas ocorrem com 

qualquer pessoa que se dedica minimamente a ler algumas páginas. Para Petit (2012, p. 

48) “Pessoas provenientes dos meios populares e que não sejam grandes leitores a 

conhecerão, às vezes a partir de algumas poucas páginas”. Porém, a pesquisadora ressalta 

que as bibliotecas devem incentivar este momento de fruição, da leitura pela leitura, 

contrapondo a grande parte dos projetos que lidam com o ato apenas de forma utilitária, 

principalmente se a biblioteca está localizada em uma favela. Michèle Petit afirma (2013, 

p. 50) que: 

 

Quantos assistentes sociais, educadores e bibliotecários relegam 

às pessoas provenientes de meios pobres leituras “úteis” ou 

práticas, ou seja, aquelas que supostamente vão lhes servir em 

seus estudos, na busca por um emprego ou na vida cotidiana? No 

entanto, não pode ser considerado um luxo ou uma faceirice o 

fato de se poder pensar a própria vida com a ajuda de palavras 

que ensinam muito sobre si mesmo, sobre outras vidas, outros 

países, outras épocas. 
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     Essa tutela sobre o que se lê, pode ser entendida como uma forma de controle por parte 

daqueles que não preconizam uma sociedade mais plural e justa. Para Petit (2013, p. 51) 

“os leitores e leitoras irritam porque não se pode exercer um controle sobre eles, porque 

eles escapam. São como traidores ou desertores do sistema”. Portanto, os mediadores de 

leitura e as bibliotecas devem permitir que os jovens leiam sem nenhum tipo de 

preocupação em transformar o ato em uma espécie de “método para o sucesso”. Pelo 

contrário, a leitura deve ser uma ferramenta para se questionar todo o sistema vigente.    

Em sua outra obra sobre o tema (Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva), Michèle 

Petit (2008, p. 148) corrobora com o caráter transformador das bibliotecas, ao afirmar que 

“[...] a leitura e as bibliotecas podem ser máquinas contra os totalitarismos e, mais ainda, 

contra os sistemas rígidos de compreensão do mundo, contra os conservadorismos 

identitários, contra todos aqueles que querem nos imobilizar”.  

    Revela também a importância da figura do mediador neste processo de aproximação 

entre jovens e livros. Para a pesquisadora (2008) o gosto pele leitura não surge apenas 

pelo ambiente em si, mas sim pela competência do mediador. Estar próximo a livros não 

garante que o jovem se torne um leitor, é preciso que a empatia deste profissional consiga 

trazer significados para o trabalho da biblioteca. Estantes cheias de livros não cumprem 

os seus papéis sozinhos. Nesse sentido, Petit (2008, p. 154) lembra que: 

 

 

O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade 

material com os livros. Um conhecimento, um patrimônio 

cultural, uma biblioteca, podem se tornar letra morta se ninguém 

lhes der vida. Se a pessoa se sente pouco a vontade em aventurar-

se na cultura letrada devido à sua origem social, ao seu 

distanciamento dos lugares do saber, a dimensão do encontro 

com um mediador, das trocas, das palavras verdadeiras, é 

essencial. 

 

 

 

 

     A apropriação do espaço por parte das crianças também é destacada por Petit, e pode 

ser verificada no estudo de caso realizado neste trabalho. Percebe-se tanto na fala dos 

profissionais que trabalham na biblioteca do Andaraí, quanto nos discursos das crianças, 
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a participação ativa das mesmas em todos os processos. Seja reinventando ou criando um 

novo espaço, sugerindo atividades diárias, livros e até construindo uma brinquedoteca. 

Petit (2008, p. 63) menciona esta importância em seu livro, afirmando que:  

 

 

[...] outros mencionaram que alguns bibliotecários lhes haviam 

confiado pequenas tarefas, incorporando-os em suas atividades, 

e que desse modo realmente se sentiram parte ativa do lugar. Às 

vezes, quando tiravam o pó dos livros, eu os ajudava. E os 

carimbos... Carimbar é algo que, quando se é pequeno, não se 

esquece. 

 

 

 

 

    Petit (2008) explica que houve uma mudança de postura, principalmente na Europa, no 

que se refere aos focos do fazer bibliotecário. A partir da década de 1980, as bibliotecas 

passam a se preocupar mais com as pessoas do que com os livros em si. Observa-se então 

uma tendência menos tecnicista da profissão, com o profissional cada vez mais 

interessado nas demandas de seu público, buscando planejar e mediar atividades culturais, 

dando vida aos espaços antes voltados para o silêncio. No Brasil podemos demarcar essa 

mudança a partir da década de 2000, principalmente com o advento das chamadas 

Bibliotecas Parque. São espaços que estão muito mais preocupados em fazer a diferença 

na vida das pessoas do que com a arrumação dos livros na estante. Pautados por atividades 

que permitam a socialização do conhecimento entre aqueles que as frequentam, 

independente das classes sociais. Essa mudança de consciência profissional, de acordo 

com Petit (20028, p. 165) “[...] criou um desejo de abertura para públicos mais numerosos, 

sobretudo nos bairros marginalizados [...] antes, estávamos mais voltados para os livros; 

hoje, para as pessoas”. A mudança por si só não garante que consigamos democratizar a 

leitura de forma efetiva, é preciso políticas públicas (não somente de governos) para que 

nosso país possa avançar neste campo. Para a antropóloga (2008, p. 166): 

 

 

[...] Nos bairros marginalizados, para aqueles que elegeram a 

biblioteca em vez de vagar pelas ruas, que ousaram atravessar a 

porta uma primeira vez e depois voltar regularmente, não 

significa que tudo esteja garantido [...] Porque os trajetos dos 

leitores são descontínuos, marcados por períodos de interrupções 

breves ou longas.  
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     Em suas pesquisas pelo mundo, Michèle Petit costuma entrevistar crianças e jovens 

provenientes de territórios vulneráveis. A autora compartilha da percepção que esse 

público em específico costuma procurar as bibliotecas como um refúgio, um lugar que 

contrapõe as escolas e suas regras. Por funcionarem em uma lógica diferente, as 

bibliotecas acabam atraindo as crianças, que se utilizam do espaço para realizarem suas 

atividades escolares, conversar, fazer desenhos, assistir filmes, navegar na internet e etc. 

A atenção que os bibliotecários conseguem dispender para as crianças, também é ponto 

recorrente nos depoimentos relatados a antropóloga. Para ela (2008, p. 168) isso se deve 

ao fato de que:  

 

Muitos bibliotecários têm um espírito um tanto libertário. Sua 

profissão se constituiu em parte distinguindo-se da do professor, 

e a ideia de monitorar o leitor, de lhe impor qualquer coisa, 

ofende a muitos deles. Os jovens percebem muito bem essa 

especificidade. E se vêm à biblioteca para fazer suas tarefas, 

estabelecem com muita clareza a diferença entre a escola, vista 

como lugar de obrigação (para a desgraça dos professores), e a 

biblioteca, como uma terra de liberdade, de eleição. 

 

 

     As bibliotecas são vistas como lugares propícios para as buscas individuais, 

principalmente sobre temas polêmicos e que muitas vezes não são abordados pelas 

famílias. A sexualidade e suas relações com a religiosidade e com a sociedade em geral, 

são os temas que movem os jovens a percorrerem as estantes. Por se tratarem de um 

ambiente mais discreto, as bibliotecas atraem esses jovens que buscam compreender 

aquilo pelo que estão passando, seja através de livros sobre sexo, medicina ou mesmo 

histórias em quadrinhos. No silêncio das estantes eles se sentem libertos para iniciarem 

suas buscas, sem correrem o risco de serem sacaneados pelos colegas de turma ou do 

bairro. Para a pesquisadora (2008, p. 171) “[...] a curiosidade sexual da infância e da 

adolescência é também, já o mencionei, a base de uma pulsão para o conhecimento. [...] 

Pode-se observar então que a descoberta de si e a descoberta do mundo caminham juntas”.   

   Para Petit (2008) as bibliotecas devem fazer parcerias com órgãos públicos, 

principalmente os das áreas da saúde, visando promoverem campanhas de 

conscientização sobre as doenças sexualmente transmissíveis e o uso de drogas. Por 
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serem temas pertinentes para a juventude, as instituições devem desenvolver 

programações mensais que abordem esses assuntos, sejam através de palestras, 

exposições, rodas de conversa com profissionais, clubes de leitura e etc. Importante 

também constituírem uma acervo que trate desses temas com uma linguagem mais jovem, 

disponibilizando-os para empréstimos, pois de acordo com Petit (2008, p. 172) “nesses 

eventos pode se medir a inacreditável falta de informação dos jovens, ainda nos dias de 

hoje, principalmente nos bairros marginalizados”. 

    Outro ponto explicitado pela autora, diz respeito aos limites do fazer bibliotecário. 

Apesar de todas as possibilidades que uma biblioteca bem estruturada pode trazer a uma 

determinada comunidade, muitas vezes os jovens e crianças pobres acabam esbarrando 

em outros fatores sociais, o que acaba por impedi-los de ter uma mobilidade social. Ou 

seja, a leitura e o acesso ao conhecimento em si, não são uma fórmula mágica para lograr 

êxito na vida. Muitas vezes fatores como a desestruturação familiar e a falta de políticas 

públicas para a juventude, acabam não contribuindo com o desenvolvimento pleno desta 

população. Para a autora (2008, p. 186) “[...] continua sendo difícil lograr uma mobilidade 

social significativa quando se é proveniente de um meio pobre. [...] A biblioteca só pode 

dar o que tem e hoje ela se vê limitada pelos processos de segregação presentes em tantos 

lugares”. Ela completa afirmando que “quando os jovens saem da biblioteca e querem se 

integrar, faltam, todavia, espaços e meios para isso”. 

    A segregação é algo que estigmatiza os jovens que moram nas periferias brasileiras. 

Michèle Petit (2008) explica que as bibliotecas de bairro podem promover intercâmbios, 

permitindo que o jovem periférico tenha contato com outras realidades. Podem-se 

programar passeios guiados ao centro da cidade, visitas a museus, visitas a outras 

bibliotecas, centros culturais, teatros, cinemas e afins. Porém, quase sempre as bibliotecas 

e os bibliotecários encontram dificuldades financeiras para realizarem estes trabalhos. 

Para a autora (2008, p. 187) é também uma questão de “projeto de cidade e de sociedade 

que se coloca. [...] Os bibliotecários acabam ficando restritos a animar guetos e a 

enfrentar, cada vez mais, as situações de violência que também fazem parte do seu 

destino”. Roger Chartier (1998) aborda no quarto capítulo de seu livro “A aventura do 

livro: do leitor ao navegador”, questões que na visão do autor, impedem que o Estado 

invista maciçamente em políticas voltadas para a leitura, principalmente para os estratos 

sociais mais baixos. Para o autor (1998, p. 108) “o acesso à leitura e à escrita leva uma 
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população de colegiais, e depois universitários, a abandonar a terra, ou a loja, em favor 

dos ofícios da pena e da palavra”. O historiador completa dizendo que:  

 

 

Tudo isso contribui para que os poderes e os poderosos vejam 

nisso uma grande desordem social que enfraqueceria o Estado, já 

que, desviados dos ofícios da terra ou da manufatura e em busca 

de cargos e benefícios, os leitores que se tornam estudantes 

demasiado numerosos obrigam a importar do estrangeiro aquilo 

que não mais se produz no país. E a teoria mercantilista teme, 

mais do que tudo, o esgotamento da riqueza metálica do reino, 

dilapidada para pagar importações. É um imaginário muito forte, 

enraizado nas concepções econômicas, que não concebe a ordem 

social a não ser como reprodução idêntica das condições 

passadas. 

 

 

    Percebem-se nos apontamentos acima, a importância e o papel social da biblioteca. 

Espaço que se tiver os investimentos necessários pode contribuir para a emancipação de 

milhares de jovens e crianças. Porém, Chartier (1998) nos alerta para os discursos 

institucionais a respeito da leitura. Para o pesquisador (1998, p. 113), muitas instituições, 

inclusive as bibliotecas, “[...] usam os mesmos instrumentos para impor o corpus das 

obras e das práticas consideradas legítimas”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A presente pesquisa procurou investigar os impactos gerados pela biblioteca do Morro 

do Andaraí na referida favela. Para tal, ouvimos os profissionais que nela trabalham e as 

crianças que a frequentam, na tentativa de corroborar com as hipóteses deste estudo. Ao 

longo de dois dias de trabalho de campo, pude realizar algumas observações que também 

ajudaram a ampliar este cenário. Portanto, este trabalho acaba permeando questões mais 

amplas, que vão se construindo ao longo da narrativa apresentada. Foi possível observar 

a deterioração do projeto da UPP, bem como a retomada do território por parte do tráfico. 

     Também se observou uma espécie de “tratado de convívio” entre policiais e 

traficantes, visto que ocupavam a mesma rua sem nenhum tipo de conflito ou 

manifestação de contrariedade de ambas as partes. O tráfico parece operar sua linha de 

frente com os jovens de menor faixa etária, muitos com os corpos característicos de 

crianças, fato confirmado pelo auxiliar de biblioteca. Essa característica é entendida por 

estudiosos da área (Ignácio Cano, Doriam Borges e Eduardo Ribeiro27) como uma 

consequência das UPP’s, pois as crianças dificilmente vão presas se forem encontradas 

com drogas ou outro tipo de material ilícito. 

    No que se refere à Indústria do Conhecimento do Andaraí, ficou evidente a 

precariedade com que o SESI gere o projeto. Tanto nos discursos dos profissionais, 

quanto na fala das crianças, ficam nítidas as dificuldades com materiais para trabalho, 

estrutura tecnológica e física, renovação de acervo, horário de funcionamento e recursos 

humanos. Também me chamou a atenção a total falta de planejamento e de programação 

por parte da biblioteca. O espaço parece funcionar por si só, sem objetivos e diretrizes 

claras para as ações. Outro fator importante a ser observado é a ausência de um 

profissional bibliotecário, o que contraria normas profissionais regulamentadas. 

Atualmente o projeto conta com onze bibliotecas em funcionamento, e apenas um 

profissional designado para as mesmas. 

    O fato de a biblioteca estar localizada dentro de uma Unidade de Polícia Pacificadora 

me pareceu também controverso, visto que foram narradas tensões existentes entre 

                                                           
27 BORGES, Doriam; RIBEIRO, Eduardo; CANO, Ignacio (Orgs.). Os Donos do morro: uma avaliação 

exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro. São Paulo: Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública; Rio de Janeiro: LAV/UERJ, 2012.Disponível em: 

<http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/68> Acesso em; 22 mar. 2018. 

http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/68
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moradores, traficantes e policiais. Entendo que o ideal seria buscar uma localização mais 

“neutra” dentro da comunidade, para que a biblioteca possa atender a um público maior. 

Torna-se fundamental que a biblioteca disponha de uma verba mensal para a realização 

das suas atividades, além de poder renovar o seu acervo periodicamente. Seria importante 

um apoio pedagógico para o planejamento dessas ações, podendo o SESI destacar um 

pedagogo para ficar responsável por este tema, além evidentemente da contratação de um 

bibliotecário (a) para ficar responsável pelo espaço. 

Também se fazem necessárias reflexões de ordem mais teórica a respeito do projeto. 

A biblioteca do Morro do Andaraí está inserida em um programa de uma empresa privada 

que carrega em seu nome o termo “cidadania”. Mas de que cidadania estaríamos falando? 

Não caberia ao Estado garantir a essas populações direitos básicos como o acesso a 

informação, educação, esportes, lazer e etc.? Quais os interesses em se “ofertar” esses 

“serviços” a determinadas favelas? Nesse sentido, dentro de uma lógica privatista da 

cidadania, podemos traçar um paralelo com o que nos diz Reis (1999, p. 13), pois 

inúmeras vezes o conceito é entendido como “(...) um contrato fixando direitos e deveres. 

Essa última, a da cidadania como consumo de direitos, é uma noção quase mercantil. ” 

 Segundo a citada autora (1999), esta visão mercantil sobre a cidadania é prejudicial 

a nossa sociedade. Pois o chamado “cidadão consumidor”, pode partir do pressuposto de 

que a cidadania é uma mercadoria (podendo ser “ofertada” a cada esquina) e não um 

processo histórico de conflitos e tensões entre diversos interesses sociais, oriundo das 

diferentes classes sociais. De acordo com Reis (1999, p. 17), podemos entender a 

cidadania como “um repositório da competição entre interesses divergentes”. Na visão da 

pesquisadora (1999, p. 14) “O cidadão consumidor de direitos pode, por exemplo, usar 

sua liberdade para se isolar na esfera privada, para não exercer virtudes cívicas na esfera 

pública”, contribuindo e reforçando a lógica privatista sobre as práticas da sociedade. 

Porém a própria autora (1999, p. 17) nos alerta de que “Não há por que supor que temos 

que estar sempre referidos a um interesse comum ao bem geral. Na verdade, o bem geral 

é que todos nós concordemos, aceitemos a ideia de que nossas percepções de ideais 

emancipacionistas são variáveis”. Corroborando com a ideia de que a cidadania 

necessariamente abarca tensões, geradas pelos diversos interesses que estão em jogo em 

nosso convívio social.  
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    Não entrei nos meandros da dita “pacificação” neste trabalho, porém após as leituras 

realizadas, cabe analisar alguns fatores que julgo importantes. De acordo com Leite 

(2012), podemos identificar historicamente três grandes eixos, no que se refere ao 

tratamento dispendido pelo Estado com relação às favelas. Em um primeiro momento 

(décadas de 60 e 70) o foco estatal estava nas práticas constantes das remoções dos 

moradores das favelas, principalmente as localizadas na região central e zona sul. A partir 

dos anos 80 e 90, a autora (2012, p. 378) explicita que “[...] as favelas passam a ser 

tematizadas quase que exclusivamente pela violência e insegurança que trariam aos 

bairros, adensando-se assim, os estigmas sobre seus moradores”. Tem início então a 

chamada “metáfora da guerra”, ou seja, a ideia de que o “asfalto”, ditas “pessoas de bem” 

(materializando-se no Estado, mais especificamente na força policial), estariam em 

permanente guerra contra o tráfico (materializado na ideia de que os moradores das 

favelas em sua maioria eram bandidos). Essas políticas temerárias foram praticadas ao 

longo de toda a década de 90 e meados dos anos 2000, produzindo uma verdadeira 

chacina da população jovem, majoritariamente de negros favelados.  

     De acordo com Leite (2012, p. 382), como essas ações brutais não frearam 

efetivamente a violência nos bairros abastados da cidade, o Estado redireciona o “modo 

de gestão estatal desses territórios, no que se refere à segurança pública. Seu objetivo é 

recuperar, por meio das bases de policiamento militar situadas nas favelas, o controle 

desses territórios [...]”, historicamente negligenciados pelo poder público e dominados 

pelo narcotráfico. Assim inicia-se o processo de “pacificação” de algumas favelas da 

cidade, segundo Leite (2000, p. 83): 

 
 

No caso do Rio, vimos que a cidade atravessou, ao longo da 

década de 90, um processo de disputa pelo sentido da noção de 

cidadania. De um lado, em face das dinâmicas de violência, 

conflito, insegurança e privação que se configuraram na cidade, 

os direitos civis foram tematizados a partir de uma leitura 

privatizadora que os compreendia como patrimônio exclusivo 

dos “cidadãos de bem”. Contudo, como contra face dessa 

tendência, um outro movimento vem propondo, nas grandes 

cidades brasileiras e com especial ênfase no Rio de Janeiro, 

sentidos alternativos à cidadania e à política mediante a 

valorização da ideia de solidariedade do compromisso com a 

ideia de paz.  
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           A biblioteca e o SESI Cidadania estão inseridas dentro desta nova lógica de 

discurso tanto do Estado, quanto das atuações da sociedade civil organizada e empresas 

privadas com relação às favelas. Portanto Leite (2000, p. 84) explicita que: 

 

 

 

Promovidas por diversas ONGs, igrejas, grupos de jovens, 

empresas, movimentos e outras associações da sociedade civil, 

não recusam por princípio a mediação estatal, mas nela raramente 

encontram inspiração, vigor e impulso original. Antes, revelam 

uma escolha estratégica de ação da cidadania, que se quer 

complementar à ação estatal ou oposta à sua inação e que 

constitui uma resposta à crise de cidadania, com a decorrente 

perda do poder de atuação, normatização e integração da esfera 

pública.  

 

 

      Claro que o enfrentamento da violência e exclusão social, com mais violência e 

segregação, ainda são práticas recorrentes na maioria das favelas. Tanto as “não 

pacificadas”, quanto às ditas “pacificadas”. Cabe-nos sempre refletir sobre essas 

questões, percebendo que a marginalidade e a pobreza têm uma razão muito mais 

profunda, complexa e estrutural em nossa sociedade. É preciso percebermos os interesses 

em jogo, entendendo que a cidadania é um processo construído diariamente. Outro fator 

importante a ser observado é que dentro do modelo capitalista de sociedade, o conceito 

de cultura é acionado tanto por projetos da área quanto pelo Estado, como um recurso 

(meio) para atingir determinados objetivos (fins), afastando-se assim da visão 

antropológica sobre o termo. Para Motta e Oliveira (2015, p. 3) “[...] a ideia de cultura 

como direito e como recurso tem permitido o fortalecimento de novas noções de justiça 

social e de cidadania, celebradas, ao lado do princípio da participação política da 

sociedade civil, como marcas de um processo democrático”. A biblioteca do Morro do 

Andaraí e o Programa SESI Cidadania em si, são exemplos de tais práticas: A cultura 

sendo utilizada como um recurso (meio) para produzir cidadania (na visão dos 

idealizadores do projeto) e consequentemente contribuir para a “pacificação” (fim) desses 

territórios. Tal visão, como foi visto, parte de uma ideia mercantil sobre o conceito de 

cidadania. 

             Importante frisar que ao longo dos períodos históricos o conceito de “cultura” foi 

utilizado sob diversas perspectivas, assumindo alguns significados, para atingir 
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determinados fins. Portanto se faz necessário que todas as instituições que trabalhem 

direta ou indiretamente no chamado “âmbito cultural”, tenham ciência da história deste 

conceito, para que possam referenciar melhor os trabalhos que desenvolvem. Nesse 

sentido, Cuche (1999, p. 9) inicia sua obra nos fazendo refletir sobre a importância de 

pensarmos a cultura como uma chave fundamental para entendermos as diferenças entre 

os diversos grupos sociais que compõe a sociedade que vivemos, buscando explicações 

que consigam superar as questões inerentes a nossa biologia. Visto por essa ótica afirma 

Cuche (1999, p. 9) “o homem é essencialmente um ser de cultura”, pois estamos a todo o 

momento nos adaptando as ações da natureza e ao mesmo tempo adaptando o meio 

ambiente ao conjunto das nossas práticas. Através dessa explicação do autor, podemos 

pensar sobre as nossas ações tendo como base a cultura em que estamos inseridos, porque 

“nada é puramente natural no homem” (CUCHE, 1999, p. 11). Assim, podemos 

identificar no conceito um sentido mais amplo, que contemple as inúmeras práticas e 

ideias de um determinado grupo social.  

            Porém, o discurso daqueles que idealizaram a biblioteca do morro do Andaraí 

parece ir ao encontro da visão iluminista de cultura, pois entre os objetivos listados pela 

instituição, justificando sua inserção naquele território, chamamos a atenção para o uso 

da expressão “levar cultura”. Se após o advento da Unidade de Polícia Pacificadora, 

vários órgãos (públicos e privados) ficariam incumbidos de prover diversos serviços que 

historicamente passaram a margem dessa população, a utilização do referido termo parece 

negar que aquela região ou população sejam portadores de cultura, restringindo-a aos 

campos institucionais e/ou formais. Nesse sentido, o conceito afasta-se um pouco da visão 

antropológica sobre o termo, estando inserido na lógica do capitalismo global, ou seja, a 

cultura sendo utilizada tanto por empresas, cidades, grupos sociais, políticos ou 

indústrias, como um recurso tanto econômico, capaz de gerar lucro para os respectivos 

agentes envolvidos, como também social, através das lutas de movimentos por direitos, 

tendo como perspectiva o reconhecimento e valorização de alguma especificidade 

cultural, sendo em muitos casos acionado pelos projetos sociais, pois segundo Yúdice 

(2004, p. 27): 
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 [...] hoje em dia é quase impossível encontrar declarações públicas que 

não arregimentem a instrumentalização da arte de da cultura, ora para 

melhorar as condições sociais, como na criação de tolerância 

multicultural e participação cívica através de defesas como as da 

UNESCO pela cidadania cultural e por direitos culturais, ora para 

estimular o crescimento econômico através de projetos de 

desenvolvimento cultural urbano [...] 

 

              

 

             Isso não quer dizer que a cultura não possa ser analisada sob a ótica citada, mas 

sim que os estudos devem primeiramente entender as representações atuais. Portanto, 

nesse sentido, podemos refletir sobre a programação cultural da biblioteca entendida 

como um recurso, verificando de que forma ela contempla ou não a diversidade das 

práticas locais. De acordo com Barros e Ziavini (2011, p. 61) “Entende-se por diversidade 

cultural as variadas maneiras com que, a partir das diferenças simbólicas e identitárias, 

são construídos modelos e práticas de interação e trocas, que configuram possibilidades 

de um diálogo intercultural”. Sob essa perspectiva, a diversidade cultural deve ser 

planejada, construída e articulada, visando uma sociedade mais pluralista.                                                                       

           Mediante a definição do conceito, podemos pensar na biblioteca como esse espaço 

de trocas, ficando claras as responsabilidades daqueles que são os responsáveis pela a 

elaboração da programação cultural da instituição, pois nela encontram-se contidas as 

possibilidades da fruição cultural. Pensar a cultura de uma forma diversa, sem hierarquias 

e preconceitos, parece ser a chave para a realização de trabalhos que possam ser mais 

significativos e representativos na área social. Seria importante a Biblioteca do Morro do 

Andaraí estreitar suas relações com outras instituições já presentes na favela, tais como 

associações de moradores, produtores culturais locais, lideranças comunitárias e outros 

órgãos governamentais, buscando dessa forma democrática e participativa, tornar o uso 

de seu espaço mais significativo, através da construção coletiva de seu acervo e ações 

mensais, de forma que contemple as diversas práticas locais, fazendo com que os 

moradores se (re) conheçam em seu ambiente. A biblioteca pode e deve ser o espaço que 

promova a diversidade, através de uma programação mais abrangente, que envolva os 

diversos atores do Morro do Andaraí. Dessa forma, estará contribuindo para a leitura de 

um mundo mais inclusivo, com mais oportunidades para o reconhecimento, promoção e 

produção de diversas formas culturais (BARROS; ZIAVINI, 2011, p. 73). 
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  Apesar de toda a problemática envolvida nas dinâmicas da biblioteca, percebe-se que as 

hipóteses anteriormente levantadas se cumprem, sejam através da resistência do auxiliar 

de biblioteca, ou das crianças que a frequentam. O espaço é avaliado de forma positiva 

pelos entrevistados, além das observações e narrativas confirmarem os usos não-

programados e questões que vão muito além da leitura. A biblioteca parece ser uma 

espécie de “bolha” para aqueles frequentadores, contribuindo diariamente com o 

desenvolvimento de suas sociabilidades. Um espaço onde é possível ter acesso a 

informações e o mais importante nos tempos de hoje, debatê-las. Local em que o lúdico 

acaba amenizando uma realidade cercada por tensões entre diversos poderes. 

     A paixão com que cada criança deu o seu depoimento, confirma a sensação de 

pertencimento para com a biblioteca, tornando-a uma espécie de “segunda casa” para 

muitas delas. Lá, tiveram os seus primeiros contatos com o universo literário, inserindo-

se no mundo da leitura e da escrita.  Este trabalho pautou-se pela sensibilidade, na 

tentativa de preencher uma lacuna existente na área biblioteconômica. Optou-se por focar 

nas questões humanas e consequentemente sociais da profissão, deixando de lado a 

mecanização de nós mesmos. Ficou evidente que se houvesse um maciço investimento 

em políticas públicas voltadas para as bibliotecas, poderíamos ter uma sociedade menos 

desigual e menos conservadora. Mas até que ponto isso interessa a quem mantém o poder 

por tantos anos? Com esse questionamento, podemos entender o motivo pelo qual tantos 

“Fábios” e “Alines” continuam a ser apenas resistências pelas periferias do Brasil. Mas é 

justamente através dessas batalhas diárias que podemos vislumbrar um país de leitores no 

futuro. Sigamos. 
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APÊNDICE A: Roteiro para as entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco frequentadores: 

 

Item I – Referências pessoais. 

 

1- Nome completo, idade, profissão/estudante, quanto tempo mora na favela.  

 

Item II – Identificar e analisar as atividades que a biblioteca realiza. 

1- Citar as atividades (desenvolvidas pela equipe) que participou na biblioteca. 

2- O que achou de cada atividade? 

 

Item III – Identificar e analisar as percepções da comunidade sobre a biblioteca. 

 

1- Há quanto tempo frequenta a biblioteca? 

 

2- Como conheceu o espaço? 

 

3- Quantas vezes por semana frequenta o espaço? Quais horários? Em média, 

quanto tempo passa dentro do espaço quando vai à biblioteca? 

 

4- O que mais gosta com relação a biblioteca? 

Objeto de pesquisa: Indústria do Conhecimento do Andaraí. 

Local: Rua Santo Estevão, S/N – Morro do Andaraí. 

Objetivo geral da pesquisa: verificar junto ao público frequentador e equipe de profissionais envolvidos no 

projeto, quais são os reais impactos gerados na comunidade após a inauguração da biblioteca, analisando a 

existência ou não de usos não-programados e seus desdobramentos.  

Metodologia: entrevistas semiestruturadas. 

Amostragem inicial: 13 pessoas – 5 frequentadores; 5 usuários evadidos e 3 profissionais da equipe. 
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5- Existe algo que não goste? O que? Como acha que deveria ser? 

 

 

Item IV – Verificar se existem ou não usos não-programados e seus 

desdobramentos. 

1- Citar o que faz dentro do espaço da biblioteca por livre e espontânea vontade. 

2- Já foi repreendido (a) por alguma ação? 

 

 

Bloco profissionais: 

 

Item I – Referências pessoais. 

 

1- Nome completo, idade, cargo, quanto tempo de empresa, quanto tempo trabalha 

no projeto, quantas vezes foi na biblioteca. 

 

 

Item II – Identificar e analisar as atividades que a biblioteca realiza. 

1- Citar as atividades que desenvolveu na biblioteca. 

2- O que achou de cada atividade? 

3- Como acha que o público recebeu cada uma delas? 

4- O que mais gosta com relação a biblioteca? 

5- Existe algo que não goste? O que? Como acha que deveria ser? 

 

 

Item III – Verificar se existem ou não usos não-programados e seus 

desdobramentos. 

1- Os usuários fazem alguma atividade que não estava prevista no projeto inicial? 

2- Se sim, como lidam com tal fato? 
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Bloco usuários evadidos: 

 

Item I – Referências pessoais. 

 

1- Nome completo, idade, profissão/estudante, quanto tempo mora na favela. 

 

Item II – Identificar e analisar as atividades que a biblioteca realiza. 

1- Participou de alguma atividade desenvolvida pela biblioteca? 

2- Caso não, qual o motivo? 

3- Caso sim, quais e o que achou de cada uma? 

 

Item III – Identificar e analisar as percepções da comunidade sobre a biblioteca. 

 

1- Quantas vezes foi ao espaço da biblioteca? 

2- Como conheceu o espaço? 

3- Qual o motivo por não ter voltado ao espaço? 

4- Existe algo que não goste? O que? Como acha que deveria ser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


