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Resumo: O presente trabalho destaca a criação de uma biblioteca itinerante que busca promover espaços de leitura e 
interpretação num assentamento rural, na região de Ribeirão Preto. Considerando que, para a maioria do s leitores brasileiros, 
o principal espaço de acesso aos livros é a biblioteca e sabendo que, muitas vezes, ela deixa de cumprir sua função social, 
servindo apenas como um mero depósito de livros, procuramos, por meio do acervo da biblioteca Basílio da Gama, distribuir 
cestas de hortaliças com livros, cestas estas muito usadas em horas de trabalho e muito significativas para esse sujeito. Assim, 
criamos uma biblioteca itinerante, também muito próxima dos sem-terra, tão afetados pelos deslocamentos no espaço 
geográfico. 
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“Livros! Livros! Aqui está uma palavra mágica que equivale a dizer: ‘amor, amor’, e que as aldeias deviam pedir 

como pedem pão ou como anseiam pela chuva para as suas sementeiras”. 

 

Frederico Garcia Lorca 

 
 
Configurando-se como um ambiente propício para a realização da leitura, inferimos que as bibliotecas 

pode(ria)m fazer falar o múltiplo, não se limitando a serem o espaço físico que abriga livros, mas 

assumindo e acolhendo a voz do sujeito-leitor, o que é confirmado por Campello e Caldeira (2005, p. 

102): “a finalidade da biblioteca é promover a efetiva utilização de seus materiais e não ser um mero 

lugar de custódia”. Assim, visa-se construir uma relação profícua e dinâmica entre os leitores, os 
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livros e os movimentos de sentidos sobre leitura; ao adotar esta postura, a biblioteca abre espaço 

para a concepção proferida pela Análise do Discurso, em que 

 
a leitura é um ato cultural em seu sentido amplo, que não se esgota na educação 

formal tal como esta tem sido definida. Deve-se considerar a relação entre o leitor e 

o conhecimento, assim como a sua reflexão sobre o mundo. (ORLANDI, 2003, p. 

210). 

 

Temos, assim, uma relação interminável, incompleta, sempre em construção, já que, como vimos, 

não há apenas uma leitura possível, um único sentido a ser apreendido. Da mesma forma, os 

sentidos de aprendizagem e de busca pelo conhecimento ultrapassam a esfera escolar, continuando 

ao longo da vida, como nos conta Cuevas Cerveró (2007, p.174): “la idea de una acción formadora 

que ha de mantenerse a lo largo de la vida ha sustituido, en los últimos años, al concepto tradicional 

de educación en una etapa concreta de la vida”. 

 

Nessa direção, a biblioteca tem um papel muito importante na aprendizagem contínua; entretanto, na 

maioria das vezes, observa-se que este espaço é afetado pela circularidade do discurso pedagógico 

(ORLANDI, 2001) limitado pela monofonia que norteia a inscrição histórica de sentidos de ensinar, 

sentidos autoritários ainda presentes na educação formal e na forma de os sujeitos-professores 

incentivarem o “hábito” da leitura. Isso interdita a produção de sentidos plurais pelo sujeito-leitor, 

especificamente o sujeito-aluno, obrigando-o a repetir o dizer autorizado pelo livro didático, pelo 

suplemento de leitura, pela apostila, pela voz de autoridade da professora etc. Cria-se, assim, uma 

forma estéril e monótona de lidar com o(s) sentido(s) de leitura, desperdiçando-se a oportunidade de 

construção de uma relação produtiva e interessante entre a biblioteca e os seus sujeitos-leitores. 

 

Considerando que a biblioteca é um lugar que deveria inscrever sentidos de pluralidade, afirmamos 

que caberia a ela estimular o senso crítico, os sentidos polissêmicos, contribuindo para a diminuição 

do fosso existente entre os sujeitos e a leitura, tentando abrandar os reflexos de um sistema 

educacional excludente que institui práticas em que “não se cria uma população leitora. E nem, é 

óbvio, cidadãos conscientes e atuantes.” (FRAGOSO, 1999, p. 1). Sendo assim, para que a biblioteca 

possa contribuir com a inserção dos sujeitos na chamada sociedade da informação e do 

conhecimento, é necessário que ela se assuma com o “recurso imprescindível para a formação de 

leitores capazes de, além de decifrar o código lingüístico, saber interpretar o que lêem, encontrando 

significados no texto e desenvolvendo práticas de intertextualidade” (CAMPELLO, 2002, p. 17). Dito 

ao modo discursivo, que ela permita o trabalho histórico dos sentidos sobre leitura. 

 

Ainda sobre a biblioteca, consideramos que o cenário nacional deixa muito a desejar. Grande número 

de cidades não possui essa unidade de informação aberta à população; outras tantas não conseguem 

atualizar seus acervos e um número nada pequeno está em condições de funcionamento bem 

precárias. Por tudo isso, desenvolvemos o projeto Leitura de Barraco, cujo objetivo é promover 

espaços de leitura no assentamento Mário Lago, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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(MST) de Ribeirão Preto, possibilitando a emergência de uma biblioteca itinerante e de encontros 

de/para leitura(s) e de sujeitos-leitores que possam enunciar os seus sentidos de livros. 

 

 

1 DA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

Em fevereiro de 2006, realizamos a primeira visita ao Centro de Formação Dom Hélder Camara, local 

onde se encontra o acervo da biblioteca Basílio da Gama; a partir dessa visita, foi feito um plano de 

trabalho para a organização do acervo daquela biblioteca, o que foi realizado com visitas periódicas 

durante o ano de 2006 nas quais identificamos os livros, os materiais impressos, os volumes de 

coleções, os encartes, as revistas e as cartilhas disponíveis no local. 
 

 

Separação e higienização dos livros que compõem o acervo da biblioteca 

 

Os encontros, durante um semestre, centraram-se em torno da limpeza, seleção e manejo do acervo. 

Foram dias inteiros de tais atividades que nos permitiram ter um contato com os leitores, os possíveis 

freqüentadores da biblioteca e com os livros. 

 

Considerando que a biblioteca não tinha nenhum tipo de estrutura a não ser as estantes e os livros 

empilhados aleatoriamente, a seleção das obras e o desbastamento dos livros mal conservados 

foram fundamentais. A etapa posterior dizia respeito à classificação de todo o acervo de acordo com 

o primeiro e segundo sumário do sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD). Acrescentamos 

aqui a importância do envolvimento da orientadora com este projeto e do apoio que recebemos de 

alguns colegas do curso no trabalho de separação e classificação de todos os volumes do acervo. 

Trabalho minucioso que nos fez ter nas mãos cada exemplar para avaliar o seu conteúdo e, mais 

ainda, pensar qual denominação ele poderia receber. Ou seja, mais do que buscar o lugar exato que 

o livro poderia receber na biblioteca, discutimos as regras de classificação, inquietamo-nos com os 

livros que poderiam ser ditos e classificados de mais de um modo, refletimos sobre a prática da área 

da Biblioteconomia. 
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Identificação e classificação dos livros 

 

Após esta etapa, realizamos um processo de identificação dos livros em que cada um dos volumes 

separados para permanecerem no acervo receberam etiquetas coloridas, de modo a identificá-los 

segundo a classe decimal a que pertenciam, de acordo com o sistema CDD. A opção de trabalhar 

com a classificação por meio das cores se deu em função de dois fatores: primeiro, o perfil dos 

leitores que freqüentam o local: muitos são crianças em fase de alfabetização e/ou adultos com pouca 

escolaridade; segundo, porque não existem recursos para manutenção de um bibliotecário no local. 

Por isso, o uso de cores possibilitou que, de modo fácil, o acervo fosse mantido organizado. 

 

Como não havia verba para a compra de etiquetas, fizemos manualmente todas elas com papel 

colorido colado com adesivo branco de encapar cadernos. As etiquetas coloridas foram surgindo das 

nossas mãos e a biblioteca passou a ter cores e a apresentar um rosto de biblioteca, deixando de lado 

a feição de depósito de livros que antes ela apresentava. 

 

Com essa etapa concluída, foi iniciada a segunda parte do nosso projeto, ou seja, curso de formação 

de sementeiros e sementeiras do então acampamento, hoje assentamento Mário Lago. Julgamos 

importante que a mediação de leitura não ficasse apenas na nossa responsabilidade e que fosse 

igualmente partilhada com os sujeitos sem-terra. 

 
 
2  A FORMAÇÃO DE SEMENTEIR(AS)OS 

Feito isso, chamou nossa atenção que poucos sujeitos-leitores podiam estar no interior da biblioteca já 

que o assentamento fica a cerca de vinte quilômetros dessa unidade informacional e que o trabalho 

com a terra reclamava grande atenção. O acervo organizado, os leitores ausentes, a biblioteca 

silenciosa: algo reclamava um sentido outro. Então, idealizamos o projeto Leitura de Barraco em que 

propúnhamos a criação de uma biblioteca itinerante, que pudesse circular dentro do assentamento 

rural Mário Lago, onde vivem cerca de quatrocentas famílias, com o objetivo de inscrever sentidos de 

errância, movimento, deslocamento tão significativos para estes sujeitos que agora estavam 
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assentados em sua terra. Nesse jogo de sentidos dados pela andança dos livros e pela fixação dos 

sujeitos na terra, supúnhamos encontrar sementes e semeaduras novas; para isso, convidamos os 

coordenadores dos dezenove núcleos do assentamento. 

 

Considerando que, para a maioria dos leitores brasileiros, o principal espaço de acesso aos livros é a 

biblioteca e sabendo que, muitas vezes, ela deixa de cumprir sua função social, servindo apenas 

como um mero depósito de livros, propusemos que o acervo da biblioteca Basílio da Gama pudesse 

circular pelos barracos de lona preta. Pensamos em distribuir livros em caixas de hortaliças, caixas 

estas muito usadas em horas de trabalho e muito significativas para esse sujeito que lavra a terra e 

agora estava sendo convidado a lavrar a leitura. Assim, criamos uma biblioteca itinerante, também 

muito próxima dos sem-terra, tão afetados pelos deslocamentos no espaço geográfico. 

 

Os caixotes-estantes de livros foram confeccionados pelos próprios sem-terra em uma oficina de arte 

ao ar livre, permeada pelo desejo de ares livres de livros. O trabalho de lixar, polir a madeira, pintar e 

inscrever frases e nomes (alguns serão analisados discursivamente a seguir) ficou por conta dos 

sementeiros e sementeiras, nomeação que criamos para designar esses sujeitos que fariam os 

sentidos de biblioteca circular no acampamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preparação das caixas de leituras para transporte dos livros 

 

Nessa primeira etapa, foram distribuídos, para empréstimo, aproximadamente 800 livros aos 19 

núcleos do assentamento. Cada sementeiro ficou responsável por distribuir os livros em seu núcleo e 

recolhê-los ao final do tempo estabelecido para a devolução. Inicialmente, os livros ficaram 

emprestados aos leitores por três meses. 

 

Após esse período de leitura, convocamos os sementeiros e sementeiras para avaliarmos as etapas 

do projeto que até aqui já haviam sido realizadas. Na ocasião, foi feita a coleta de dados em forma de 

depoimentos escritos, nos quais os sujeitos-sementeiros escreveram sobre sua experiência com a 

leitura, sobre a importância do projeto Leitura de Barraco para os sujeitos-leitores do assentamento do 

MST, enfim, cada um relatou um pouco de sua experiência e seu envolvimento com o projeto, 
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colocando-se como leitor e como produtor de gestos de interpretação. Nos depoimentos coletados 

muitos disseram ter passado horas e horas lendo. Outros sujeitos-leitores relataram que puderam ler 

para aqueles que não são alfabetizados e, com isso, houve uma maior aproximação e integração 

entre os mesmos. Após três meses, todos os livros foram devolvidos à biblioteca e, prontamente, já se 

formaram novas caixas de leituras sendo reenviadas ao assentamento. Cada reunião ou atividade do 

projeto Leitura de Barraco era fotografada a fim de registrarmos todo esse passo a passo. Assim 

gravamos depoimentos orais, fotografamos eventos, fizemos coleta de dados com entrevista semi-

estruturada e avaliamos o desenvolvimento do projeto coletivamente. Na nossa biblioteca, ficou 

discursivizado que cada livro na cesta era possibilidade de uma semeadura, já que os livros-sementes 

são apostas em nascer e brotar. 

 

 

3  A “CARROCEATA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Carroceata” inaugural do Projeto Leitura de Barraco 

 

A “carroceata” do Projeto Leitura de Barraco foi realizada em abril de 2007 e pode ser considerada 

como um marco do projeto. Na ocasião, foram montadas dezenove caixas de hortaliças contendo 

livros sobre assuntos variados. A preparação das caixas envolveu crianças, jovens e adultos membros 

do MST e a distribuição das caixas de livros com o projeto da biblioteca itinerante foi motivo de festa 

no assentamento. 

 

A festa de entrega dos livros envolveu toda a comunidade, visto que desde a manhã, os sem-terra 

decoraram suas carroças, carrinhos de mão, carriolas, mobilizando-se como podiam. Flores, frutos e 

sementes do próprio acampamento tematizaram a alegria da chegada da biblioteca itinerante, 

juntando-se com as fitas e papéis coloridos que marcaram a saída da carroceata. Durante mais de 

uma hora, percorremos grande parte da área do acampamento, cantando e tocando tambores, 

convidando os sem-terra a rumarem para o lugar em que os caixotes seriam distribuídos. 
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Mística de entregas das caixas de livros 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos, ao longo desse trabalho, refletir sobre as considerações a respeito do valor da biblioteca 

no que ela poderia ser um espaço de emergência de múltiplos sentidos já que abriga, em seu acervo, 

uma grande heterogeneidade de obras e vozes em movimento. Não nos furtamos a anotar o quanto a 

prática de uma biblioteca aberta a vozes em movimento é ainda, e infelizmente, um sonho distante de 

muitas destas unidades de informação, na maioria das vezes espaços marcados pelo abandono, pelo 

silêncio, pelo fechamento ao novo e pela interdição do prazer da leitura. 

 

No sentido de marcar uma ruptura com estes sentidos de/sobre biblioteca, iniciamos o Projeto Leitura 

de Barraco com a criação de uma biblioteca itinerante em um assentamento rural, ordenada por um 

coletivo formado por professores, estudantes e sem-terra. Lançamos livros em caixas de hortaliças, 

muitos deles entregues de barraco em barraco dentro de carreolas ou carroças puxadas por animais, 

lançamos livros para que fossem abertos, tocados e lidos, não os deixando inertes nas prateleiras de 

uma biblioteca. Lançamos sementes e o desejo de que leitores pudessem ocupar lugares diferentes e 

múltiplos de interpretação, não sabíamos o que resultaria dessa semeadura, tampouco o sabemos 

plenamente hoje. Dos sentidos de tantas leituras nas formas de dizer desses sujeitos, sabemos 

apenas que o efeito da semente se fez plantio e colheita. 
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