A metodologia do Programa

Arca das Letras

Coordenação-Geral de Ação Cultural

garante a participação dos moradores e futuros leito-

Secretaria do Reordenamento Agrário

res na definição do funcionamento, desenvolvimento

Ministério do Desenvolvimento Agrário

e gestão das bibliotecas, respeitando-se a diversidade
das populações e as singularidades das culturas locais.
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Hoje, já são milhares os agentes de leitura

SBN Qd 2 Lt 16 Bloco D Lj 10 Subsolo
70040-000 Brasília DF
arcadasletras@mda.gov.br
Telefone (61) 3961 6451

formados pelo programa em eventos de capacitação

Fax (61) 3961 6516

e em caravanas que entregam bibliotecas em todo

Mais informações:

o Brasil. A biblioteca é instalada em uma casa ou

www.mda.gov.br

na associação comunitária, local de fácil acesso
onde os agentes de leitura dedicam parte de seu
tempo para desenvolver as práticas de leitura.

PARCERIA

z

Por meio de atividades e dinâmicas próprias, os agentes de leitura ampliam o acervo, estimulam o hábito
de ler e promovem o livro como instrumento de acesso
à informação e ao conhecimento. Em conseqüência
desse trabalho na comunidade, multiplicam-se os livros
e os leitores, ampliam-se horizontes e saberes.
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Como resultado dessa construção coletiva e da gestão
comunitária das bibliotecas,

ARCA DAS LETRAS vem

Realização

consolidando um movimento pela leitura no mundo
rural brasileiro, que fortalece o desenvolvimento da
educação, da cultura, do trabalho e o entretenimento.
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ARCA DAS LETRAS é um programa de bibliotecas rurais

de acordo com suas áreas de atuação, fornecem os livros e

de seu interesse para a formação dos acervos e seus

e de formação de agentes de leitura coordenado pela

os recursos necessários para a implantação das bibliotecas.

agentes de leitura - pessoas voluntárias que ficam

Secretaria de Reordenamento Agrário, do Ministério

Conta também com os movimentos sociais e os sindicatos

responsáveis pelo empréstimo dos livros e pelo incentivo

do Desenvolvimento Agrário. Foi criado em 2003 para

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no processo

à leitura.

facilitar o acesso ao livro e incentivar a leitura em

de articulação e mobilização das comunidades.

Os

inicial de 200 publicações doadas pelas instituições

assentamentos da reforma agrária, em comunidades

acervos são organizados em móveis-bibliotecas fabricados

parceiras e pelas populações urbanas em campanhas de

de agricultura familiar, de remanescentes de quilombos,

por sentenciados de penitenciárias estaduais, que recebem

arrecadação. Reunidos de acordo com o interesse geral

indígenas, ribeirinhas e em colônias de pescadores.

bolsa-trabalho e reduzem suas

penas e, também, por

e as necessidades específicas de cada comunidade, os
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outros projetos de inclusão social que desenvolvem o

livros são classificados em quatro áreas: livros didáticos

O programa conta com uma rede de parcerias

governamentais

e

não-governamentais

que

inclui

escritores, editores, artistas, leitores e instituições que,

trabalho de marcenaria.
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As comunidades escolhem

o local onde a biblioteca é instalada, indicam os assuntos
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Cada biblioteca conta com um acervo

e de pesquisa em geral; literatura para crianças; jovens
e adultos; livros técnicos e especializados.
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