
 

Congreso Internacional 

La Biblioteca Pública: un continente entre los cont inentes 

(20 al 23 de noviembre de 2007 : Biblioteca EPM ) 

Comfenalco Antioquia 

Medellín – Colombia 

 

 1 de 16

Título: Arca das Letras: bibliotecas públicas rurais no brasil* 

Autor: Cleide Cristina Soares (Brasil) 

Tipo de Actividad: Ponencia Magistral 

Fecha de Presentación:  21/11/07 

 

1. INTRODUÇÃO 

O meio rural brasileiro é representado por um contingente populacional de  32 

milhões de habitantes, aproximadamente 19% da população total, que vive em cerca de 

80 mil comunidades. São comunidades distantes ou com dificuldades de acesso aos 

centros de produção e distribuição de bens de consumo e, em sua maioria, excluídas 

dos projetos de desenvolvimento econômico.  

O país está dividido em 5.560 municípios distribuídos em 27 unidades federativas. 

Deste total, cerca de 4.500 municípios têm características essencialmente rurais. 

As comunidades rurais brasileiras são formadas por conjuntos de famílias de 

agricultores, assentamentos da reforma agrária, comunidades de remanescentes de 

quilombos, indígenas, rebeirinhas e povoados rurais com famílias de trabalhadores das 

grandes propriedades agrícolas. 

A partir do final da década de 90, o Brasil rural vem crescendo em  conseqüência do 

fortalecimento das políticas de acesso à terra, da ampliação dos projetos de créditos 

governamentais para a agricultura familiar e, principalmente, pela maior organização 

dos trabalhadores rurais impulsionada pelos movimentos sociais e sindicais que 

                                            
* Colaborou com a apresentação e com a construção do programa Arca das Letras, a historiadora Maria 
Elizabeth Ribeiro Carneiro , graduada, mestre e doutora em História pela Universidade de Brasília e 
consultora do Programa Arca das Letras (IICA) de 2003 a 2007.  
 



 

Congreso Internacional 

La Biblioteca Pública: un continente entre los cont inentes 

(20 al 23 de noviembre de 2007 : Biblioteca EPM ) 

Comfenalco Antioquia 

Medellín – Colombia 

 

 2 de 16

intensificaram as ocupações de terra e traçam projetos e propostas de reforma agrária 

com melhores condições de vida para o campo. 

São nos municípios com maior concentração de população rural que estão também 

os piores Índices de Desenvolvimento Humano, as maiores taxas de analfabetismo, as 

práticas de exploração do trabalho infantil e demais problemas que desencadeiam a 

pobreza rural.  

Uma política agrícola diferente vem sendo estruturada para o meio rural, reunindo 

esforços tanto do governo quanto da sociedade civil organizada, com o intuito de 

desenvolver projetos, serviços e atividades que favoreçam a permanência  dos 

moradores rurais em suas comunidades. Conforme Abramovay (2000), “o tecido social 

do meio rural mantém-se vivo e sua trama é enriquecida pelo desenvolvimento de 

novas atividades”, reforçando que o êxodo rural vem declinando e exigindo novas 

alternativas que melhorem a qualidade de vida no campo. 

A biblioteca surge no rol das atividades e serviços necessários e recentemente 

incluídos nas pautas de reivindicações dos movimentos sociais e sindicais para o 

campo como componente importante do processo de desenvolvimento educacional, 

cultural e do trabalho. Estão presentes nas últimas pautas do “Grito da Terra” da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e nos documentos 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e de outros grupos 

organizados que encaminham propostas ao governo em prol de uma reforma agrária 

mais abrangente.  

Um esforço que reune uma ampla rede de parcerias não ligadas diretamente à área 

do livro e da leitura vem alterando a paisagem do meio rural brasileiro, incluindo 

bibliotecas em casas e associações de moradores com o Programa Arca das Letras, 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário do Governo Federal do Brasil.  
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O Programa Arca das Letras já implantou, em apenas 4 anos, 4.379 bibliotecas e 

formou 9 mil agentes de leitura que emprestam os livros e incentivam a leitura, como 

voluntários, em suas comunidades. São mais de 1 milhão de livros circulando no meio 

rural brasileiro.  

O Programa Arca das Letras iniciou uma militância alternativa pela leitura no meio 

rural que tem ampla capilaridade e participação de pessoas comuns, jovens, crianças, 

idosos, analfabetos, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, entre outros,  que 

incentivam o uso do livro e desenvolvem atividades de leitura, incluindo a biblioteca no 

cotidiano dos moradores do meio rural. 

Em 2005, o Programa Arca das Letras desenvolveu diversas atividades dentro do 

calendário e propostas do Ano Ibero-americano da Leitura, denominado no Brasil de 

Vivaleitura, integrando as comunidades rurais e seus agentes de leitura em eventos e 

debates sobre o livro e a leitura, além de implantar bibliotecas e formar novos agentes 

de leitura.  

O Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras integra também o Plano Nacional 

do Livro e Leitura, coordenado pelos Ministério da Educação e Ministério da Cultura, 

representando as comunidades rurais na formulação da política de bibliotecas para o 

meio rural brasileiro.  

 2. Arca das Letras – de proposta de biblioteca para  uma rede de agentes de 

leitura 

O Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras foi criado em 2003 no âmbito da 

Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário,  com  

o objetivo de facilitar o acesso aos livros e, assim, incentivar a leitura no meio rural 

brasileiro.  
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O Programa foi elaborado e estruturado após a instalação de bibliotecas como 

experiências-piloto em 5 comunidades rurais de 2 regiões bem distintas do país, a 

região Nordeste e a região Sul, que possuem grandes diferenças econômicas, 

educacionais e culturais. A intenção era o reconhecimento das diferenças e 

singularidades do meio rural e a construção coletiva de um projeto de bibliotecas que 

respondesse às expectativas das comunidades e respeitasse as suas especificidades.  

Os projetos-pilotos foram iniciados com a seleção de 3 tipos de comunidades: 

assentamento da reforma agrária, comunidade de agricultura familiar tradicional e 

comunidade de remanescentes de quilombos. Foram realizadas reuniões para 

apresentação da proposta inicial de bibliotecas, seu formato, os acervos, as técnicas de 

organização dos livros e de empréstimos. As reuniões comunitárias contaram sempre 

com a presença de crianças, jovens, adultos, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, professores e pessoas que trabalham nas comunidades, enfim, por todo o 

conjunto que forma o tecido social das comunidades rurais e que seriam os futuros 

usuários das bibliotecas.  

Ao final das reuniões com as 5 comunidades, foi possível estruturar uma proposta 

metodológica de bibliotecas e partir para a instalação dos projetos-pilotos. As primeiras 

bibliotecas iniciaram com 320 livros, com títulos selecionados a partir das sugestões 

dos moradores e em conformidade com as necessidades locais relacionadas à 

produção, cultura, economia e outros aspectos.  As bibliotecas foram instaladas em 

casas de moradores, em armazéns e em sedes de associações da comunidades. 

Moradores indicados pelas comunidades foram treinados para o trabalho de 

empréstimo dos livros e para estimular o uso da biblioteca. 

O projeto foi testado durante 4 meses pelas comunidades e a equipe de 

coordenação fez a avaliação do desempenho das bibliotecas em cada local, visitando e 

reunindo novamente agentes de leitura e os usuários das bibliotecas. Aspectos de 
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relevância para a metodologia foram observados, tais como, pertinência dos títulos 

disponíveis no acervo, funcionalidade da caixa-estante, compreensão dos agentes de 

leitura da importância do controle de empréstimo, localização da biblioteca, 

classificação dos livros etc. 

Todo o processo das experiências-piloto foi fundamental para delinear uma 

metodologia que até hoje vem se aperfeiçoando em cada biblioteca implantada. Alguns 

princípios são norteadores de toda a prática de implantação das bibliotecas rurais, tais 

como: a necessidade de participação efetiva das comunidades no planejamento, 

desenvolvimento e gestão da biblioteca, iniciando sempre com as reuniões de consulta 

que definem o local de funcionamento da biblioteca, as áreas do conhecimento de 

interesse dos moradores para a formação do acervo e os moradores que são 

capacitados como agentes de leitura e ficarão responsáveis pelas atividades da 

biblioteca; a utilização da caixa-estante específica e mais funcional para abrigar os 

acervos e os materiais de trabalho da biblioteca, considerando a dificuldade de espaços 

nas comunidades; a classificação dos livros em cores, conforme as grandes áreas do 

conhecimento; a formação de agentes de leitura, moradores das próprias comunidades; 

e a gestão comunitária das bibliotecas.   

O programa de bibliotecas rurais arca das letras foi lançado oficialmente em 

dezembro de 2003, com a entrega de mais 50 bibliotecas para comunidades rurais do 

nordeste, ampliando as localidades atendidas na mesma região dos projetos-pilotos que 

delinearam a metodologia.  

As ações e parcerias se desdobraram, desde então, e o Programa já alcança todas 

as regiões do país, tendo chegado a  mais de 1.300 municípios de 25 unidades 

federativas, por meio de um conceito e uma metodologia que garante a implantação de 

bibliotecas e a formação de agentes de leitura em assentamentos, comunidades de 

agricultura familiar e de remanescentes de quilombos, indígenas e ribeirinhas, ao tempo 
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em que demonstra que o acesso aos livros e as atividades de incentivo à leitura em 

comunidades rurais configuram, hoje, não apenas a materialidade de uma política de 

leitura de ampla abrangência, mas, particularmente, uma necessidade concreta da 

população de um país de dimensões continentais, por uma política de bibliotecas 

específica, que deverá estar aliada, com base em uma relação de reciprocidade, às 

demais políticas públicas de saúde, educação, cultura e cidadania.  

Até novembro de 2007, foram implantadas 4.379 bibliotecas em comunidades rurais 

e capacitados 9 mil agentes de leitura que emprestam livros, desenvolvem campanhas 

para ampliação dos acervos e incentivam a leitura, e voluntariamente, cuidam das 

bibliotecas em suas comunidades rurais. A presença do Programa de Bibliotecas Rurais 

Arca das Letras representa, hoje, aproximadamente a cobertura de 24% do quantitativo 

geral de municípios do país. Em alguns destes, a presença do Programa é mais 

consistente, com o atendimento a todas as comunidades, e produz um impacto maior 

que reflete na melhoria do desempenho escolar dos estudantes e na formulação de 

novos projetos de desenvolvimento mais concretos e realistas.  

Em outras regiões, a composição de forças sociais e parceiras levaram à 

implantação das bibliotecas de forma mais dispersa, com presenças mais pontuais.  

Atualmente o Programa tem uma lista de demandas muito grande para atender 

novas comunidades rurais, mas já está em curso uma nova estratégia para melhorar os 

aspectos de acompanhamento das bibliotecas e integrar os agentes de leitura em 

âmbito territorial, como forma de fortalecer a capacidade de desenvolvimento, a 

sustentabilidade e a autonomia de gestão das bibliotecas rurais pelas comunidades e 

pelos agentes de leitura, fatores que são considerados indispensáveis para a promoção 

do desenvolvimento cultural e humano nas áreas rurais, portanto, também para a 

redução dos índices de exclusão, pobreza e  vulnerabilidade das populações do campo 

no País.    
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3. A Implantação de Bibliotecas Rurais Arca das Let ras 

A entrega das bibliotecas é feita sempre em eventos solenes, reunindo os parceiros 

das comunidades, membros dos governos federal, estadual e municipal, como 

estratégia para ampliar o apoio às comunidades rurais em suas ações.  

As comunidades recebem suas bibliotecas após o envio de formulários das reuniões 

de consulta pelos  parceiros à Coordenação Nacional do Programa Arca das Letras, 

contendo as informações necessárias para a formação dos acervos, a identificação dos 

moradores que serão capacitados como agentes de leitura e a definição do local de 

funcionamento das bibliotecas. 

As bibliotecas são instaladas em locais de fácil acesso escolhidos pelas 

comunidades, não podendo ser indicadas escolas, pois os moradores devem ter acesso 

aos livros em horários distintos ao período escolar e as bibliotecas deverão atender a 

todo o público rural, não só aos estudantes. 

A implantação de bibliotecas considera, preferencialmente, as áreas de um mesmo 

território visando facilitar a logística de transporte de acervos, da equipe de trabalho e 

das bibliotecas.  

Os relatos dos agentes de leitura reforçam e validam a proposta de que é 

necessário a criação de bibliotecas no meio rural como equipamento comunitário 

indispensável, assim como são as escolas, os postos de saúde, as associações 

comunitárias.  

As bibliotecas implantadas pelo Programa Arca das Letras rapidamente ampliam 

seus acervos a partir das doações de livros efetuadas pelos parceiros das comunidades 

e pelos próprios moradores. Já são muito freqüentes as bibliotecas rurais com mais de 

1.000 livros, o que demonstra que as comunidades compreenderam que a gestão 
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autônoma e coletiva, recomendação expressa do Programa Arca das Letras, é 

fundamental para o desenvolvimento de suas bibliotecas.  

As bibliotecas implantadas vêm contribuindo de fato para os processos locais de 

desenvolvimento, constituindo um espaço para troca de experiências e de 

conhecimento, de acesso à informação, de práticas de leitura individual e coletiva e de 

integração de gerações de crianças, jovens e adultos.  

3.1. Rede de parcerias 

O Programa Arca das Letras articulou uma ampla rede de parcerias que garante os 

recursos necessários para a implantação das bibliotecas, a mobilização das 

comunidades rurais e o acompanhamento do trabalho dos agentes de leitura. 

As relações de parcerias se desenrolam constantemente, tanto para a conquista de 

condições locais/regionais/nacionais de implantação de novas bibliotecas, como para o 

acompanhamento das experiências em andamento, que inclui o repasse de 

complementos bibliográficos, a supervisão das bibliotecas e o apoio aos agentes de 

leitura.  

Os componentes básicos que compõem cada biblioteca são formados por: caixa-

estantes, livros, material de trabalho dos agentes de leitura e material de divulgação 

comunitária.  

O Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional garante a fabricação 

das caixas-estantes por sentenciados de Penitenciárias Estaduais, com pagamento de 

bolsas de trabalho aos presos e a concessão do benefício da redução das penas. Este 

aspecto agrega valor ao Programa, na medida em que a mão-de-obra do trabalhador 

preso representa uma contribuição dele à política de leitura do governo para o meio 

rural e, reciprocamente, uma contribuição do Programa na perspectiva de sua 



 

Congreso Internacional 

La Biblioteca Pública: un continente entre los cont inentes 

(20 al 23 de noviembre de 2007 : Biblioteca EPM ) 

Comfenalco Antioquia 

Medellín – Colombia 

 

 9 de 16

revalorização e ressocialização, além de uma formação profissional. Além das 

penitenciárias, alguns projetos sociais de inclusão também atuam na confecção e 

montagem das “Arcas”, como os casos de pessoas portadoras de necessidades 

especiais e dos jovens em situação de risco social.  

Os Ministério da Educação e da Cultura garantem cerca de 70% dos livros de 

literatura brasileira e estrangeira voltadas para o público infantil e adulto. Os demais 

Ministérios como os da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura também fazem 

doações esporádicas. Outra parcela significativa dos livros são obtidos em campanhas 

de doação realizadas em escolas e bibliotecas, em eventos relacionados ao livro e à 

agricultura familiar e em instituições que publicam sobre temas de interesse para o meio 

rural.  

Os órgãos dos poderes legislativos fornecem exemplares da Constituição Brasileira 

e outros títulos de apoio ao exercício da cidadania. As editoras e escritores também 

participam com doações eventuais ao Programa. 

Outras esferas públicas e privadas em âmbito federal, estadual, municipal, OnGs, 

movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores/as rurais e representantes regionais de 

entidades parceiras, se dedicam à articulação de contatos, serviços e recursos locais 

que contribuem para a implantação de  bibliotecas rurais, tais como a organização das 

demandas, o trabalho de contato com as comunidades/associações rurais, a aplicação 

dos formulários de consulta, a organização dos eventos de entrega de bibliotecas e a 

capacitação de agentes de leitura em cada Estado.  
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3.2. A Organização dos acervos 

Os acervos são organizados pela equipe nacional de coordenação do Programa. Os 

livros recebem carimbo de identificação do programa, fichas de devolução e etiquetas 

coloridas para classificação dos assuntos.  

Cada acervo inicia com cerca de 200 livros, que são classificados em literatura 

infantil (etiquetas brancas), literatura para jovens e adultos (etiquetas laranjas), livros 

didáticos e de referência em geral (etiquetas verdes) e livros técnicos e especializados 

nas áreas de interesse e necessidades comunitárias (etiquetas azuis). Os acervos 

contam também com folhetos, revistas em quadrinhos, e quando possível com Cds, 

DVDs e fitas de vídeo.  

Os acervos levam em consideração as indicações dos moradores quanto aos 

assuntos de seus interesses e necessidades, além de serem observados os aspectos 

geográficos, históricos, educacionais e culturais das comunidades, mediante pesquisa 

prévia sobre as regiões.  

A equipe de coordenação nacional do Programa Arca das Letras faz contatos 

telefônicos com os agentes de leitura e, eventualmente, visitas técnicas para identificar 

novas necessidades bibliográficas e para verificar o andamento das atividades de 

incentivo à leitura e o funcionamento geral das bibliotecas. Após identificar as 

demandas, novos livros são selecionados e enviados às comunidades como acervos 

complementares.  
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3.3. Os Agentes de Leitura 

Os agentes de leitura são moradores das comunidades rurais escolhidos em 

reuniões de consulta e que são capacitados para o trabalho voluntário com as 

bibliotecas. Cada comunidade indica 2 moradores que são capacitados nas técnicas de 

manutenção da biblioteca, ampliação dos acervos, organização de campanhas de 

arrecadação de livros, preparo técnico dos novos livros, incentivo à leitura e controle de 

empréstimo. 

A capacitação dos agentes de leitura é realizada em eventos coletivos organizados 

pelos  parceiros locais ou estaduais das comunidades rurais.  

As oficinas de capacitação são realizadas em locais próximos das comunidades 

rurais, num município central, e  reunem outras comunidades de um mesmo território. 

Esta sistemática visa a redução de custos e a integração dos agentes de leitura.  As 

oficinas de capacitação tem duração média de 3 horas. 

As instituições parceiras das comunidades também são capacitados nas mesmas 

oficinas dos agentes de leitura para posterior acompanhamento do funcionamento das 

bibliotecas.   

Os eventos de capacitação são sempre festivos e contam com apoio de parceiros 

distintos em cada localidade. Normalmente reunem autoridades locais, estaduais e 

federais na solenidade de diplomação dos agentes de leitura e de entrega das 

bibliotecas. Esses eventos de capacitação representam a oportunidade de integração 

de várias comunidades no propósito de incentivar a leitura no meio rural. As 

capacitações contam também com a presença da imprensa local e estadual e já 

resultou em inúmeras matérias impressas e televisivas que valorizam mais a figura do 
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agente de leitura em sua comunidade e imprime mais importância a ação de bibliotecas 

rurais.  

A maioria dos agentes de leitura é formada por mulheres e jovens, que dedicam 

parte do seu tempo para o empréstimo dos livros e para a realização das atividades que 

promovem a leitura. Os agentes são pessoas comuns da comunidade, bastando ter 

interesse na biblioteca e dispor de um espaço na sua casa para abrigar a biblioteca ou 

dedicar parte do seu tempo livre para o trabalho em outro local indicado na 

comunidade.   

A rede de agentes de leitura já conta com 9 mil pessoas atuando de forma dinâmica 

para o incentivo ao uso da biblioteca em suas comunidades. Pessoas sem 

escolarização também fazem parte dessa rede. São pessoas que não tiveram 

oportunidades de estudar, mas reconhecem o valor dos livros para a formação do 

indivíduo. Eles incentivam os moradores para o uso dos livros e também contam  

histórias que estimulam a integração dos leitores.  

3.4. Kit Biblioteca Arca das Letras 

Cada biblioteca é formada por um conjunto de itens que permite a organização dos 

acervos, a divulgação da biblioteca na comunidade, o controle da circulação dos livros e 

a incorporação dos novos títulos ao acervo. O kit biblioteca é formado por:  

• 1 móvel da Arca das Letras 

• 1 caixa com 200 livros  

• 1 placa de sinalização da biblioteca 

• 4 camisetas para os Agentes de Leitura da comunidade (2 por agente) 
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• Pasta com fichas de controle de empréstimo de livros  

• Carimbo de identificação do Programa Arca das Letras   

• Cola 

• Almofada de carimbo 

• Fichas soltas de devolução de livros 

• Etiquetas coloridas (para classificação dos novos livros)  

• Folheto/cordel da Arca das Letras 

• Folder da Arca das Letras 

• Marcadores de livros 

3.5. Gestão comunitária do Programa Arca das Letras  

Para garantir o aprimoramento da metodologia do Programa Arca das Letras no que 

tange à gestão coletiva e autônoma das bibliotecas rurais e, em conseqüência auferir 

avanços no sentido do aprimoramento dos acervos, da participação das comunidades e 

do incremento das práticas de incentivo à leitura, está se construindo estratégias que 

visam garantir maior autonomia dos agentes de leitura. Para isso, estão sendo 

formadas comissões de agentes de leitura para acompanhamento das bibliotecas. 

As comissões de agentes de leitura deverão estimular a gestão coletiva das 

bibliotecas em uma perspectiva territorial com o objetivo de fortalecer os processos 

comunitários voltados para o desenvolvimento das bibliotecas e incentivar os processos 

culturais singulares, ampliando-se as condições de acesso aos livros e de incentivo à 

formação de leitores entre as populações rurais dos territórios. Trata-se de uma forma 



 

Congreso Internacional 

La Biblioteca Pública: un continente entre los cont inentes 

(20 al 23 de noviembre de 2007 : Biblioteca EPM ) 

Comfenalco Antioquia 

Medellín – Colombia 

 

 14 de 16 

de contribuir para a inclusão dessas populações no mundo do livro e da leitura e, ainda, 

para a ampliação da atuação dos agentes de leitura das bibliotecas e dos mecanismos 

de participação social na gestão das políticas públicas de um modo geral.  

Acredita-se que o incentivo à leitura, a difusão da literatura e da informação e o 

estímulo à organização coletiva e horizontal das bibliotecas são instrumentos preciosos 

que atuam na direção do desenvolvimento humano, pensado no enfoque comunitário e 

territorial, que deverá forjar as condições necessárias para o fortalecimento, não apenas 

das práticas da leitura, mas também das práticas cotidianas de educação, trabalho e 

entretenimento que ampliam o exercício dos valores da cidadania. 

4. CONCLUSÃO 

O Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras representa, hoje, uma relevante 

política pública de promoção e circulação dos livros e de formação de leitores entre as 

populações de comunidades rurais das cinco regiões do País. Trata-se de uma política 

afirmativa, que materializada por meio da metodologia de implantação de bibliotecas 

rurais e veiculada por meio de uma rede de parcerias, vem promovendo a leitura como 

pressuposto para o desenvolvimento das atividades de educação e de formação de 

moradores do campo. As bibliotecas rurais garantem os livros e os agentes 

comunitários promovem a leitura como prática de pesquisa, qualificação e 

entretenimento, sobretudo prática de acesso à informação, ampliando-se, em cada 

comunidade, as condições para o exercício da cidadania. 

Essa iniciativa de estímulo à leitura e de promoção do acesso ao mundo do livro, 

tratada como elemento fundamental para a construção da cidadania e da democracia, 

representa uma ação concreta, construída todos os dias em que se ampliam os 

números de bibliotecas rurais e de agentes de leitura, reproduzindo-se portanto, 

cotidianamente, a ampliação das condições para a formação educacional,  profissional 
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e humana das populações do meio rural. Nesse sentido, o Programa de Bibliotecas 

Rurais Arca das Letras criado em 2003, desenvolveu uma metodologia suficientemente 

rigorosa, que preserva a participação das comunidades e o cadastramento dos agentes 

de leitura que conduzem os processos das bibliotecas comunitárias, e flexível o 

bastante para garantir nos acervos a diversidade de interesses e assuntos, e a 

autonomia das práticas culturais dos agentes de cada população envolvida.  

É essa relação sempre inaugural entre a Coordenação do Programa e os agentes 

de leitura, representantes das comunidades rurais, que garante a participação e as 

escolhas comunitárias desde os primeiros contatos com elas estabelecidos, bem como 

a direção no sentido da construção de processos autônomos e da gestão coletiva das 

bibliotecas, que alimenta todos os desdobramentos efetivos na condução do Programa, 

este que tem procurado crescer horizontalmente, ao buscar atender as demandas 

nacionais e, também, verticalmente, aprimorando suas condições de desenvolvimento e 

sustentabilidade.   

Trata-se de um Programa que exprime as características de uma política pública 

sintonizada com os anseios, as necessidades diversas das populações rurais e os 

caminhos escolhidos pelas comunidades e das organizações sociais em movimento, 

procurando estabelecer uma articulação entre os setores da educação, do trabalho e da 

cultura, entendendo-se, nessas dimensões, todas as práticas que possibilitam o 

desenvolvimento humano dessas comunidades. Estas, que são o público-alvo e objeto 

dessa política, são sobretudo tomadas como sujeitos que se apropriam e conduzem 

seus processos, buscando expressar o que precisam e devem ler, como devem 

desenvolver e aprimorar suas práticas culturais, incentivadas, portanto, a buscar e 

engendrar procedimentos próprios que possibilitem a transformação de suas realidades 

concretas.  
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O Programa do MDA vem garantindo o acesso à leitura e a possibilidade de se 

trabalhar essa prática de uma maneira política, participativa e efetivamente 

democrática. Ao promover a consulta às populações rurais, a formação de agentes de 

leitura e a implantação de bibliotecas em comunidades e, a partir dessas ações, garantir 

condições para o acesso ao livro e à leitura aos moradores e moradoras do campo, 

trata-se de uma iniciativa que garante um direito primordial, suprindo, assim, uma 

lacuna na história das populações rurais.   

Bibliografia 

1. ABRAMOVAY, Ricardo. Desafios impostos pela volta do homem ao campo. São 

Paulo, Gazeta Mercantil. 02 de outubro de 2000. 

2. AMORIM, Galeno (Org.). Políticas públicas do livro e leitura. Brasília, OEI; São 

Paulo, Cultura Acadêmica, 2006.  

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, site www.ibge.gov.br   


