CARTA
Biblioteca Comunitária: forte aliada na formação de leitores no
Brasil61
Fernando Braga Ferreira62
Sou Fernando Braga, diretor da Acesso Assessoria Documental e Acesso Educação,
Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, com registro de Bibliotecário no CRB3/640, desde 1990, Sou bibliotecário por formação e vocação. Acredito na leitura como
ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Já fiz parte, ao longo de meus mais de trinta anos
de exercício profissional bibliotecário, de órgãos classistas, associações e conselhos.
Atualmente, sou integrante do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), no qual ocupo
cargo na diretoria e em diversas comissões.
Esta carta tem como objetivo falar sobre a importância da Biblioteca Comunitária
na formação de leitores. Para concluir esse objetivo, nada melhor do que eu, em sendo gestor
de uma biblioteca comunitária situada em Fortaleza - CE, a Biblioteca Comunitária Chico
Parafuso , expor o meu relato de experiências de como se dá a atuação dela na formação de
leitores da comunidade que atendemos.
Resolvi escrever esta carta para a Revista Cajueiro, por ser uma das que se dedica
à formação de leitores em nosso país. Certamente, a Biblioteca comunitária já foi contemplada
com artigos nessa revista, onde me sinto acolhido em minhas pesquisas culturais. Em nosso
conselho federal, assim como nos conselhos regionais, temos discutido avidamente sobre o
papel importantíssimo das Bibliotecas Comunitárias, que nascem no seio das comunidades,
para matar a sede e a fome de ler. Como gestor de uma unidade de informação dessa natureza
e também como Bibliotecário, verifico em meu cotidiano que a mesma oferece uma praça de
trabalho vibrante e realmente relevante para meus colegas de profissão. No nosso país,
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precisamos valorizar e fomentar o seu aparecimento, crescimento e manutenção, assim como
criar condições e fomentos para que os bibliotecários possam desempenhar nelas sua profissão.
A biblioteca Comunitária Chico Parafuso , é uma homenagem ao meu Pai, mesmo
só com o ensino até 5ª séria, era um exímio leitor, sua leitura de cabeceira era a Revista
Seleções. A Biblioteca fica hoje na Av. Jovita Feitosa, 843

Rodolfo Teófilo, Cep: 60431-081

em Fortaleza/Ceará. Foi criada em 03 de maio de 2017, configura-se como um espaço de ações
culturais, voltadas à comunidade do Bairro Amadeu Furtado/Rodolfo Teófilo. Realiza ações
educativas e culturais para crianças, jovens e adultos, oferecendo prestação de serviços à
comunidade. Promove atividades artísticos-culturais para o público em geral como: oficinas,
palestras, teatro de fantoches, arte colagem, desenhos, bricolagem, contação de histórias.
A Chico Parafuso tem como missão: a) a democratização do acesso ao livro, na
Comunidade Amadeu Furtado, por meio de ações de fomento à leitura com vistas à formação
de leitores críticos e conscientes de sua contribuição para uma sociedade mais justa e igualitária;
e b) a valorização dos bens culturais locais, a produção artística em geral como forma de
transformação de nossa realidade.
Nossos valores são a justiça social, a diversidade, a territorialidade, a
transversalidade e acesso aos bens culturais. E nossa visão é ser reconhecida como referência
em ações de acesso à leitura.
Essa Carta visa ressaltar também a importância do lançamento de editais que são
voltados para as bibliotecas comunitárias. A Biblioteca Chico Parafuso teve a oportunidade
de participar de dois editais e ganhar, esses editais contribuíram tanto para ajudar na
administração, como também, em realizar oficinas para comunidade, tais como de contação de
histórias, de acessibilidade e de auxiliares de biblioteca. Entre os projetos que desenvolvemos
e que contribuem fortemente para a formação de leitores posso destacar:
1) Sacola Itinerante Literária: é uma ação mensal, onde as mediadoras da leitura
voluntárias da Biblioteca, escolhem 20 livros, de acordo com a necessidade da ação que
será desenvolvida nas casas das crianças, esses livros são destinados a atingir tanto as
crianças quanto os pais, como forma de promover a interação entre pais e filhos e
socializarem com outras famílias. Durante a pandemia e com o isolamento social a
Sacola Itinerante Literária ganhou uma nova versão, além dos livros foram colocados
álcool em gel 70%, máscara e sabonete, doação de um mercadinho da comunidade.
2) Invasão Literária: foi uma ação realizada e contou com muitas atividades como: recital
de poesia, teatro de bonecos, contos e leituras de histórias, brincadeiras infantis,
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exposição de textos e livros. A equipe de voluntários da Biblioteca escolheu alunos de
uma escola do bairro para participarem das ações.
3) Palestras: entre as palestras oferecidas, destacamos a

-

realizada em 2018, em parceria com a Escola E.M.I.T. Santo Afonso, onde
alunos de uma turma foram visitar uma Casa de Candomblé, como conclusão de um
projeto realizado na escola. Além da visita, uma palestra foi feita pelo Pai de Santo da
casa abordando a temática étnico-racial e as religiões Afro-Brasileiras, terminando com
uma apresentação de dança para os alunos. Outra palestra que cabe destaque abordou a
ocorreu no decorrer do ano de 2019 em parceria
com as escolas do bairro, onde um palestrante (pessoa com deficiência visual) se reunia
com os alunos durante um turno de aula, mostrando a importância da educação
inclusiva.
Um serviço que merece atenção especial na formação de leitores que a Biblioteca
Chico do Parafuso oferece são as formações. As formações são realizadas, na maioria das
vezes, por meio de parcerias que a Chico do Parafuso estabelece. Essas formações contribuem
para a formação profissional e educação continuada da comunidade que atendemos. Entre as
formações que a Chico do Parafuso ofereceu, algumas merecem destaque:
a) O Curso de Preservação e Restauro de Livros, realizado no segundo semestre de
2018, em parceria com a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, a turma era
formada por jovens e adultos da comunidade, ao final da formação foi realizada uma
visita à Biblioteca Pública.
b) O Curso Básico de Organização e Higienização de Arquivos em parceria com o
Arquivo Público do Ceará foi realizado em 2019, onde os participantes puderam unir
teoria e prática aprendendo uma nova forma de atuação no mercado de trabalho. Com o
certificado que foi emitido, os participantes fizeram o cadastro no Ministério do
Trabalho no Registro Profissional de Técnico de Arquivo, com isso, podem atuar em
qualquer arquivo como auxiliares.
c) Preparatório para o ENEM, no último semestre de 2019, a Biblioteca ofereceu a
jovens do bairro um Preparatório para o ENEM. As aulas aconteciam aos sábados e
eram ministradas por um morador da comunidade e professores das escolas do bairro
Amadeu Furtado.
d) Baú de Leitura, há 14 anos, o projeto passeia pelo Ceará entregando livros para
bibliotecas comunitárias. Atualmente, são 400 obras voltadas não só para o público
infantil, mas para quem tem interesse por autores regionais, cordéis, contos clássicos,
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dentre outros. Ao longo do projeto, 389 instituições já foram beneficiadas, totalizando
155.600 livros distribuídos. Durante as entregas, o time de organizadores oferece um
momento lúdico que é animado por canções infantis clássicas e contação de histórias. A
ideia de criar uma atmosfera envolvente para entregar o baú é que o incentivo à leitura
saia do papel e seja uma experiência. O principal objetivo é que as pessoas vejam as
bibliotecas com intimidade, sentindo-se convidadas a ocupar esse espaço e fazer da
leitura um crescimento diário. A Biblioteca Chico Parafuso foi a contemplada da vez,
recebendo um acervo de 400 livros.
e) Estágio Supervisionado, outra parceria é com a Universidade Federal do Ceará, onde
alunos do curso de Biblioteconomia realizaram o estágio supervisionado na Biblioteca
Comunitária Chico Parafuso, nesse estágio eles fazem o processamento técnico dos
livros (catalogação, classificação, indexação) e inserem os dados no software
Multiacervo e ou Biblivre, permitindo assim que todo o acervo seja informatizado
facilitando o acesso e a busca aos livros.
Além de tudo que já foi exposto acima, não podemos deixar de mencionar sobre
a oportunidade de trabalho para os bibliotecários nas bibliotecas comunitárias, ampliando
assim, o nicho de mercado de trabalho para os profissionais.
Nesse período pandêmico, a Chico Parafuso e outras bibliotecas comunitárias
também foram de grande valor na difusão de informações sobre saúde, conforme iam sendo
veiculadas nas mídias pelo Ministério da Saúde, Secretarias da Saúde e pela Organização
Mundial da Saúde também. A população muitas vezes recebe essas informações juntamente
com fakenews, e tem dificuldade para criticar o que é válido. Também apoiamos a educação
remota, ajudando nosso público comunitário nos problemas com as atividades dos mais jovens.
Nossa prontidão ajudou as ações da Educação e temos orgulho em afirmar que esta e outras
bibliotecas comunitárias ajudaram a diminuir o fracasso escolar. Quando tudo o mais falhar, o
acolhimento e o diálogo podem resolver questões informacionais também, e é assim que as
bibliotecas comunitárias atuam: de igual para igual.
Enfim, a Biblioteca Comunitária

Chico Parafuso

vem desde 2017

desenvolvendo ações de incentivo à cultura, leitura, literatura como forma de promover
transformações informacionais e culturais na comunidade, atuando fortemente na formação de
leitores. A Chico Parafuso é antes de tudo um lugar de acolhida e de convivência, de difusão
artística e cultural e, principalmente, um espaço de ampliação de leitura de mundo, de trocas,
um espaço plural.
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Espero que todos os leitores da Cajueiro procurem conhecer as bibliotecas
comunitárias, assim como as iniciativas de formação de leitores em sua comunidade,
fortalecendo essas iniciativas, para que façamos juntos do Brasil um país de leitores.
Atenciosamente:
Fernando Braga Ferreira
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VERSÃO INTEGRAL EM LÍNGUA INGLESA
LETTER
Biblioteca Comunitária como aliada na formação de leitores no Brasil63
Fernando Braga Ferreira 64
I'm Fernando Braga, director of Acesso Assessoria Documental and Acesso
Educação, two micro-companies that maintain the
Bachelor in Librarianship from the Federal University of Ceará, registered as a Librarian at
CRB-3/640, since 1990, I am a Librarian by training and vocation. I believe in reading as a tool
to improve people. Over the course of my more than thirty years of professional librarianship,
I have been part of class bodies, associations, and councils. Currently, I am a member of the
Federal Council of Librarianship (CFB), in which I hold a position on the board and in several
committees.
This letter aims to talk about the importance of the Community Library in the
formation of readers. To conclude this objective, nothing better than me, as the manager of a
community library located in Fortaleza - CE, the
present my experience report on how

Community Library, to
works in the formation of community

readers we serve.
I decided to write this letter to Revista Cajueiro, as it is one of those dedicated to
the formation of readers in our country. Certainly, the Community Library has already been
contemplated with articles in this magazine, where I feel welcomed in my cultural research. In
our federal council, as well as in the regional councils, we have been eagerly discussing the
very important role of Community Libraries, which are born within communities, to quench
thirst and hunger to read. As a manager of an information unit of this nature and also as a
Librarian, I see in my daily life that it offers a vibrant and really relevant workplace for my
colleagues in the profession. In our country, we need to value and encourage their appearance,
growth, and maintenance, as well as create conditions and incentives for librarians to be able to
carry out their profession in them.
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The

Community Library is a tribute to my father, even with only

teaching up to 5th grade, he was an excellent reader, his bedside reading was Revista Seleções.
The library is now located on Av. Jovita Feitosa, 843

Rodolfo Teófilo, Zip code: 60431-081

in Fortaleza/Ceará. It was created on May 3, 2017, it is configured as a space for cultural actions,
aimed at the community of Bairro Amadeu Furtado/Rodolfo Teófilo. It carries out educational
and cultural activities for children, youth, and adults, offering services to the community. It
promotes artistic-cultural activities for the public such as: workshops, lectures, puppet theater,
collage art, drawings, DIY, storytelling.
Chico Parafuso's mission is to: a) democratize access to books in the Amadeu
Furtado Community, through actions to encourage reading with a view to training critical
readers who are aware of their contribution to a more just and egalitarian society; and b) the
valorization of local cultural goods, artistic production in general as a way of transforming our
reality.
Our values are social justice, diversity, territoriality, transversality, and access to
cultural goods. And our vision is to be recognized as a reference in reading access actions.
This Letter also aims to emphasize the importance of issuing public notices aimed
at community libraries. The

Library had the opportunity to participate in two

public notices and to win, these notices contributed both to help in the administration as well
as to carry out workshops for the community, such as storytelling, accessibility, and library
helpers. Among the projects that we have developed and that strongly contribute to the
formation of readers, I can highlight:
4) Itinerant Literary Bag: this is a monthly action, where the library's volunteer reading
mediators choose 20 books, according to the need for the action that will be developed
in the children's homes, these books are intended to reach both children and parents, as
a way of promoting interaction between parents and children and socializing with other
families. During the pandemic and with social isolation, the Literary Traveling Bag won
a new version, in addition to the books, 70 % gel alcohol, mask and soap, donation from
a community market.
5) Literary Invasion: it was an action carried out and included many activities such as:
poetry recital, puppet theater, stories and story readings, children's games, exhibition of
texts and books. The library's volunteer team chose students from a neighborhood
school to participate in the actions.
6) Lectures: among the lectures offered, we highlight the

-Brazilian

held in 2018, in partnership with the EMIT Santo Afonso School, where
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students from a class went to visit a Candomblé House, as a conclusion of a project
carried out at the school. In addition to the visit, a lecture was given by the Pai de Santo
da casa addressing ethnic-racial themes and Afro-Brazilian religions, ending with a
dance performance for the students. Another lecture that stands out addressed
took place during 2019 in partnership
with schools in the neighborhood, where a speaker (visually impaired) met with students
during a class shift, showing the importance of inclusive education.
A service that deserves special attention in the training of readers that the
Library offers is the training. The formations are carried out, most of the time,
through partnerships that Chico do Parafuso establishes. These trainings contribute to the
professional training and continuing education of the community we serve. Among the training
offered, some are worth mentioning:
f) The Book Preservation and Restoration Course, held in the second half of 2018, in
partnership with the Governador Menezes Pimentel Public Library, the group was made
up of young people and adults from the community, at the end of the training, a visit to
the Public Library was carried out.
g) The Basic Archives Organization and Sanitation Course in partnership with the
Public Archive of Ceará was held in 2019, where participants were able to combine
theory and practice by learning a new way of acting in the job market. With the
certificate that was issued, the participants registered with the Ministry of Labor in the
Professional Registry of Archive Technician, with this, they can act in any file as
assistants.
h) Preparatory for ENEM, in the last semester of 2019, the library offered young people
in the neighborhood a Preparatory for ENEM. Classes took place on Saturdays and
were taught by a resident of the community and teachers from schools in the Amadeu
Furtado neighborhood.
i) Baú de Leitura, for 14 years, the project has been traveling around Ceará delivering
books to community libraries. Currently, there are 400 works aimed not only at children,
but also at those interested in regional authors, cordels, classic tales, among others.
During the project, 389 institutions have already been benefited, totaling 155,600 books
distributed. During deliveries, the organizing team offers a playful moment that is
animated by classic children's songs and storytelling. The idea of creating an engaging
atmosphere to deliver the trunk is that the incentive to read leaves the paper and becomes
an experience. The main objective is for people to see libraries with intimacy, feeling
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invited to occupy this space and make reading a daily growth. The
Library was the one contemplated this time, receiving a collection of 400 books.
j) Supervised Internship, another partnership is with the Federal University of Ceará,
where students from the Librarianship course carried out a supervised internship at the
Chico Parafuso Community Library, at this stage they perform the technical processing
of the books (cataloging, classification, indexing) and enter the data in the Multiacervo
and our Biblivre65, thus allowing the entire collection to be computerized, facilitating
access and searching for books.
In addition to all the above, we cannot fail to mention the job opportunity for
librarians in community libraries, thus expanding the job market niche for professionals.
In this pandemic period,

and other community libraries were

also of great value in the dissemination of health information, as they were being conveyed in
the media by the Ministry of Health, Departments of Health, and the World Health Organization
as well. The population often receives this information along with fakenews and has difficulty
criticizing what is valid. We also support remote education, helping our community audience
with issues with the activities of the youngest. Our readiness helped Education actions and we
are proud to say that this and other community libraries helped to reduce school failure. When
all else fails, welcoming and dialogue can resolve informational issues as well, and this is how
community libraries work: on an equal footing.
Finally, the

Community Library has been developing actions to

encourage culture, reading, literature since 2017 to promote informational and cultural
transformations in the community, acting strongly in the formation of readers.
is, above all, a place of welcome and coexistence, of artistic and cultural diffusion and, above
all, a space for expanding the reading of the world, for exchanges, a plural space.
I hope that all Cajueiro readers get to know the community libraries, as well as the
reader training initiatives in their community, strengthening these initiatives, so that together
we can make Brazil a country of readers.
Sincerely,
Fernando Braga Ferreira
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