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O NDE O S LIV R O S M O R A M? Nas prateleiras, 
nas páginas de papel, nas livrarias, na mesa 
de cabeceira ao lado da cama, nas bibliote-
cas. Sim, eles moram em todos esses lugares. 
Mas o local onde residem é apenas uma par-
te dessa história. Porque de nada adiantaria 
ocupar todos esses espaços se eles não forem 
lidos. Ler é dar vida às palavras que ali exis-
tem, é habitar cada um daqueles enredos. 
É ser quem se gostaria, o certo e também o 
incerto, o inimaginável. É entender que os 
livros nasceram para viver em cada um de 
nós. E escrever sobre eles, ou sobre a existên-
cia deles nas pessoas, é algo extraordinário.

Foi isso o que eu e duas pessoas muito 
especiais, os jornalistas Débora Gomes e 
Eduardo Alves, fizemos ao longo de quase 
três meses. Pedimos licença e entramos: nos 
livros preferidos, que marcaram, que foram 

divisores de águas na vida de dez pessoas. 
Dez. Número mágico que, nesta obra, co-
memora os dez anos do Ponto de Leitura, 
um lugar onde os livros moram e vivem. As 
duas coisas. O Ponto fica dentro do Galpão 
Zona Leste, no Jardim Lapena. Existe há 
uma década. Tem mais de 8 mil títulos e 
metade disso em pessoas cadastradas.

Mas esse não é um livro sobre núme-
ros. É, como já disse e insisto, sobre vidas: 
de André, Cleide, Cosme, Luiz, Bianca Nas-
cimento, Bianca Machado, Daniela, Leila, 
Luiza e Sônia. Dez que são muitos. Pessoas 
que abriram páginas, capítulos, histórias. 
Nos contaram quem são, por meio dos li-
vros. E também se descobriram no Ponto de 
Leitura. Para alguns, o livro foi refúgio da 
dor, da angústia, da tristeza. Foi também 
abrigo para silenciar a violência de fora e 
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fazer perceber que o mundo não se resumia 
à janela estreita que se abre diante dele ou 
dela. Foi inspiração, sonho, descoberta e es-
perança. A possibilidade de ir além. De ser 
vilão e mocinho, princesa e sapo, viajante e 
ser encantado. De tomar chá com a rainha, 
de caminhar pelas montanhas, de se perder 
numa cidade desconhecida, de habitar ou-
tros mundos, outras vidas, de imaginar. Um 
lugar até mesmo para encontrar respostas, 
alívio, afago, força. Um espaço para enten-
der quem se é e quem se pode ser.

O Ponto de Leitura é tudo isso. E ao 
longo desses meses em que este livro foi 
concebido descobri gente muito especial, 
entre os que leem e os que oferecem a leitu-
ra. Malu, a mulher que não tinha medo dos 
livros, a que, hoje, abre as portas do Ponto, 
apresenta os livros e os ajuda a serem mo-

rada. Um dia, ela me disse: “O livro faz a 
gente se sentir vivo”. Faz. 

Que este livro permaneça, então, vivo 
em cada um para que as histórias das pes-
soas e do próprio Ponto de Leitura nunca 
deixem de existir. E que siga ressoando, 
iluminando como um farol a trajetória que 
não é de um, mas de todos nós. Boa leitura.

A N A  H O L A N D A
*Ana Holanda é apaixonada pelas palavras. Jornalista, 
escritora e professora, ela sempre se encantou 
com o universo de possibilidades que as obras lhe 
apresentavam. É autora dos livros Minha Mãe Fazia e 
Como se Encontrar na Escrita, ambos da editora Rocco. 
E, ao escrever este livro, percebeu que eles já foram, para 
ela, refúgio do mundo. Mas, hoje, são força de vida para 
explorar esse mesmo mundo – o de fora e o de dentro.
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De Ponto 
de Leitura 
a Ponto 
de Luz

INTRODUÇÃO

A SAL A TE M P O R TA aberta para a rua. Tem vitrine para ver e ser vista. Tem gente. Os livros 
ficam ao alcance dos olhos. Nada pode ser distante, inacessível. As cadeiras e as mesas 
convidam para a leitura, para o sentar e o folhear. Há cor, calor, vida. Assim é o Ponto de 
Leitura (ou de Luz, como se referem alguns). Uma sala bem iluminada, alegre e repleta 
de livros, dos mais variados tipos, de dicionários a romances, de gibis e revistas a clássi-
cos da literatura brasileira ou russa. E há as pessoas, que tornam o lugar vivo. Tudo isso 
não chamaria muita atenção se não fosse o endereço desse cantinho, que é pequeno, mas 
carrega uma potência enorme. O Ponto de Leitura nasceu há dez anos, 2009, dentro do 
Galpão Zona Leste, no Jardim Lapena. Em meio a construções que se aglomeram, de ruas 
e calçadas estreitas, poucas árvores e muitas ausências – de espaço verde, de lazer, de 
olhar. Ali está o Ponto e seu mundo de possibilidades. Próximo e possível.

Chegar cedo ao Ponto do Jardim Lapena é já perceber sua importância. Um homem an-
gustiado, de camiseta e bermuda, checa as horas, olha para a sala. Está à procura de al-
guém. De quem? Um livro na mão. Grosso. Autor russo. Literatura potente e, para alguns, 
difícil. Mas ele não se intimida. Espera. Seus olhos se iluminam ao avistar Malu, que cuida 
do espaço, zela pelas obras e é responsável por promover, entre os frequentadores do Ponto, 
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o encantamento pelos livros. Sim, Malu tem um quê de encantadora, que aco-
lhe, se faz ouvir e seduz cada um para abrir, folhear e, finalmente, se entregar 
a uma obra. “Como fazer alguém se apaixonar por uma história se a gente não 
gosta?”, costuma dizer. Apressado, o homem encontra Malu. Deixa o livro já 
lido e pega outro. “Você é forte candidato a leitor do mês”, comenta ela, en-
quanto lhe entrega a nova obra escolhida por ele. Sorrindo, sempre sorrindo, 
Malu o lembra da data de devolução. E ele sai, em passos largos, já aliviado 
para ler. Simplesmente ler. A rotina do Ponto de Leitura é essa. Um ir e vir. Há 
crianças, há adultos. Há famílias inteiras. “É comum as crianças trazerem os 
pais para perto dos livros. Elas chegam, primeiro, sozinhas. Porque estão pela 
rua, brincando. Chegam ainda pequenas, com 4, 5 anos. E ficam, sentam. Mas 
para levar uma obra para casa é preciso de um dos pais, para que façam o ca-
dastro. Provavelmente por insistência dos pequenos, o pai e a mãe aparecem 
e se transformam, também, em leitores”, conta Malu – ou Antônia Marlucia 
Martins Gomes.

Malu e as crianças, aliás, estão intimamente ligadas com a própria histó-

“É comum 
as crianças 

trazerem os 
pais para perto 

dos livros. 
Elas chegam, 

primeiro, 
sozinhas"



ria do Ponto. Os pequenos foram o pontapé inicial de tudo. Quando o Galpão 
ainda estava nascendo, deixando de ser sonho para ser lugar, numa das visi-
tas da conselheira da Fundação Tide Setubal, Marlene Cortese, à região, ela 
encontrou um grupo de crianças na rua. “Nossa ideia era também melhorar 
as condições daqueles meninos e meninas, que ficavam desde muito cedo na 
rua, brigando. Um dia, perguntei a eles o que queriam e então me responde-
ram: ‘a gente quer aprender a ler, porque só sabe brigar’. Foi assim que veio a 
ideia de ter um lugar, no Galpão, onde todos – não só as crianças – pudessem 
ter acesso a livros”, lembra Marlene.

A iniciativa começou de maneira tímida, com uma simples caixa de plástico 
com muitos livros, que ficavam à disposição das pessoas, para serem tocados, 
folheados e sentidos – sim, porque a gente também sente um livro – duran-
te as reuniões com as pessoas da região, para conversar sobre questões dali, 
chamadas Ação Família. “Lembro que, numa dessas reuniões, espalhamos 
os livros da caixa numa mesa. A mulheres olhavam para aquela mesa, para 
aqueles exemplares, como se fossem algo inacessível. A única que se aproxi-
mou foi uma mulher, a Malu. Ela não tinha medo dos livros”, revela Marlene. 
Foi assim, desse jeito, que as histórias do Ponto e dessa mulher que não tinha 
medo dos livros se cruzaram. E Marlene segue: “Fomos adiante com o proje-
to do Ponto de Leitura, buscamos apoio, porque entendíamos que aquilo era 
fundamental. A leitura é a chance de você se conhecer, de ser apresentado às 
histórias dos outros. É uma forma de entrar no mundo”. Para ela, o Ponto foi 
um salto, um despertar e um desabrochar para as muitas pessoas do Jardim 
Lapena e da Zona Leste. “As pessoas se tornaram mais seguras de si, menos 
envergonhadas, menos raivosas. Mexeu intimamente, internamente. Porque 
passaram a ver os filhos mais envolvidos com coisas do conhecimento – e, con-
sequentemente, se envolveram também. O Ponto de Leitura abriu essa porta 
para o conhecimento, abriu essa possibilidade. E, quando começaram a fre-
quentar, se descobriram. Esse mundo passou a ser seu. O que a gente quer é 
isso: poder se valorizar, se reconhecer como ser humano. Aprender a ser mais 
solidária. Você ver uma criança ao lado da outra ensinando, mostrando a his-
tória, ou o mais velho contando para o menor, é algo muito potente.” Marlene 
gosta muito de lembrar da carta recebida por uma garotinha, há alguns anos, 
e que, para ela, sintetiza a importância gigante do Ponto na vida de todos que 
ali habitam. Escrita à mão, por uma menina, Vitória, que ainda estava, prova-
velmente, se sentindo íntima das palavras, é possível ler: “O Ponto de Leitura 
me dá inspiração de viver”. “A cartinha da menina Vitória, para mim, resume 
muito o que a gente podia conseguir acreditando na realização desse lugar, o 
Ponto de Leitura, no Jardim Lapena”, ref lete Marlene.

"Um dia, 
perguntei a eles 

o que queriam 
e então me 

responderam: 
‘a gente quer 
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A M ULHE R Q UE NÃO TINH A M E D O D O S LIV R O S
Malu é cearense, mas chegou a São Paulo muito pequenina, aos 3 anos. Or-
gulha-se em dizer que foi a primeira mulher da família a ter uma graduação 
– formou-se em pedagogia, em 2011. Aliás, foi fazer faculdade já mãe da 
Camila e da Iara – hoje com 20 e 18, respectivamente. Os livros entraram 
na vida da Malu na juventude, lendo Sabrina e Julia, séries com histórias de 
amor, romances. Na escola, algo a incomodava: “As leituras eram todas im-
postas, de um jeito burocrático, sem prazer. As professoras não criavam o 
hábito do gostar de ler”, recorda. Esse incômodo se transformou em curiosi-
dade e vontade de percorrer o mundo também pelos livros. Ela então foi fa-
zer pedagogia para ser uma professora diferente, uma encantadora e que faz 
nascer na criança o desejo pela leitura. Foi na época em que estava cursando 
pedagogia que ela conheceu o Galpão e começou a frequentar as reuniões 
do programa Ação Família. “Eu tinha um olhar preconceituoso dessa co-
munidade. Não gostava daqui e não tinha muita amizade com as pessoas”, 
conta ela. “Mas as reuniões socioeducativas me abriram os olhos. Eu ouvia 
histórias dos moradores, das pessoas. Saí daquela bolha em que vivia. Em 
uma dessas reuniões, como fazia pedagogia, fui convidada a fazer estágio 
no espaço de leitura que iriam abrir. Foi quando eu vim trabalhar no Ponto, 
no mesmo momento de vida em que aprendi a amar essa comunidade.” 

Nessa mesma época, para fazer o Ponto virar um local onde houvesse de 
fato muitos livros, a Fundação Tide Setubal fez uma parceria com o Sistema 
Municipal de Bibliotecas. O acervo, então, viria do sistema e a Fundação ar-
caria com o espaço e os funcionários dali. Deu certo e foi dessa forma que o 
Ponto de Leitura do Jardim Lapena passou a, de fato, existir. A parceria com 
o Sistema de Bibliotecas funciona da seguinte forma: o poder público envia 
os livros, mas a estrutura e os funcionários devem vir de outras iniciativas 
– como as subprefeituras, por exemplo. No caso do Ponto do Galpão, essa 
estrutura partiu da Fundação Tide Setubal. São Paulo tem, atualmente, 12 
pontos de leitura, que são espaços que funcionam como bibliotecas (mas não 
têm esse título) em endereços longe do centro. Quem coordena os pontos de 
leitura da cidade de São Paulo é Rosana Santana. “Conheço o Jardim Lapena 
há décadas, quando o lugar era formado apenas por duas ruas”, conta ela. 
“Eu queria ter 12 Malus por aí. A maioria dos Pontos não tem esse ânimo de 
vida. Em geral, quem cuida é uma pessoa carrancuda, que não permite que 
as pessoas, principalmente as crianças, mexam nos livros. E reclamam tanto 
que, um dia, ninguém mais entra lá, e o lugar acaba fechando. O Ponto de 
Leitura tem que ser um espaço de convivência”, esclarece Rosana. Ela adora 
ir ao Lapena e ver como as crianças interagem com os livros e ouvir dos mo-
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radores da região o quanto a leitura os ajuda a lidar com a vida e com seus 
problemas. “Uma vez, eu e a Malu promovemos um sarau, no qual jovens 
do Lapena iriam fazer leituras de seus livros preferidos no Ponto do Jardim 
Ângela. O problema é que, quando chegamos lá, não havia ninguém para 
participar do sarau”, lembra Rosana. Nesse dia, o responsável pelo Ponto do 
Jardim Ângela rapidamente conseguiu angariar crianças de 8 anos das es-
colas da região, um grupinho animado para ouvir os jovens do Lapena. Mas 
Rosana ficou frustrada, porque o encontro era para ser entre adolescentes. 
“Então, uma das garotas do Lapena me disse: ‘É para eles, as crianças, que 
temos que falar, que ler. Porque essa é a única maneira de eles seguirem 
aqui, perto dos livros, se apaixonarem pela leitura. A literatura nos salva’”, 
conta, emocionada, Rosana. “Aquela garota me lembrou o valor da leitura. 
Foi muito bonito e, para mim, isso resume a importância do Ponto de Leitu-
ra do Galpão para as pessoas dali, para a comunidade”, acredita.
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U M A DÉ C ADA
Depois da parceria com o Sistema Municipal de Bibliotecas, acervo e lugar pron-
tos, o Ponto de Leitura passou a abrir suas portas para todos. Isso foi há uma 
década. Quem coordenou o trabalho da implantação foi Aline Daniele Santiago 
Pinto, a Alinete, como Malu se refere a ela. Aline já atuava na Fundação desde 
2006, com o Projeto Ação Família. E, junto com Delmania, começaram a orga-
nizar o lugar. Aline assumiu a coordenação do Ponto em 2010 – onde ficou até 
2014. “O Ponto de Leitura trouxe esperança, principalmente para as crianças da 
região. Esperança de outras possibilidades na vida. Isso porque elas passaram a 
ler e a conviver mais. Conseguiram perceber que o mundo ia além daquela reali-
dade em que estavam”, pontua. Entre as histórias que marcaram os dias de Aline 
no Ponto, ela se recorda com carinho de Carina, uma menina especial. “Ela tem 
atraso intelectual. Hoje deve ter mais de 30 anos. Um dia ela estava no Ponto e eu, 
arrumando livros, tinha acabado de me encantar e de me emocionar com a leitu-
ra de um. Olhei ao redor e lá estava a Carina, em uma das mesas. Me aproximei e 
perguntei se podia ler para ela, que aceitou. Depois desse dia, ela começou a dizer 
para todos que eu era a tia dela, porque a tinha pego no colo. Foi quando percebi 
o vínculo que um livro é capaz de criar entre as pessoas”, recorda. 

Atualmente, Aline mora no centro-oeste do país, mas fala do Ponto de 
um jeito especial. “O Ponto de Leitura era um encontro de pessoas especiais. 
Aprendi tanta coisa no Galpão, ensinamentos que fizeram parte da minha for-
mação como ser humano”, conta ela, que hoje trabalha com gestão de negócios 
e desenvolvimento de empreendedores. Quando Aline se foi, Malu assumiu o 
Ponto por inteiro – e não mais como estagiária. Mas como a mulher que não 
tinha medo dos livros começou a amá-los tão profundamente? Ela conta que 
quem abriu essa porta dentro dela foi Neide Almeida, que, no início do projeto 
do Ponto de Leitura, foi contratada pela Fundação para dar consultoria sobre 
como o espaço deveria ser – onde os livros deveriam ficar, como posicionar 
mesas e cadeiras – e como ir além do trabalho de emprestar e receber as obras, 
fazendo as pessoas se envolverem com elas, desejarem, perceberem nelas uma 
morada. “A Neide tinha uma sensibilidade tão grande, uma relação com os li-
vros tão bonita que aquilo foi me invadindo. Foi o despertar, o interesse pela 
leitura. Ela tem voz meiga, pega fragmentos do livro e lê”, diz, com afeto, Malu. 
“Ela lê de uma forma linda e te remete àquele momento vivido. Faz provoca-
ções literárias. Nisso, eu ficava com vontade de ler aquele livro até o final. Ela 
foi trazendo essas estratégias de leitura para a gente, de olhar a contracapa do 
livro, criar o interesse do outro pela leitura... Foi algo mágico. Acho que eu já 
gostava de ler, só não sabia. Era algo que estava adormecido em mim e a Neide 
me mostrou isso com amor”, fala, lindamente, Malu.
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O E NC ANTA M E NTO PE L A LITE R AT UR A
Neide Almeida trabalha há três décadas com livros. O Ponto de Leitura 
ainda estava sendo construído quando ela conheceu o espaço. No início, 
lá em 2008, foi Neide quem pensou no acervo inicial, no posicionamento 
dos livros tanto para adultos quanto para crianças, na iluminação. Num 
segundo momento, começou a atuar na formação dos educadores do es-
paço. Isso porque todos ali entendiam que aquele não deveria ser um lugar 
apenas para guardar livros, levá-los para casa e depois devolvê-los, como 
uma biblioteca tradicional. Deveria ser um local para acolher, mesmo que 
a pessoa nem leve um livro numa primeira visita. Por isso, as pessoas que 
atuariam no Ponto deveriam se enxergar como mediadores de leitura. “A 
mediação é uma conversa entre leitores, que compartilham seu olhar em 
relação à obra e como aquela leitura os afetou”, explica Neide. Isso era fei-
to – e ainda é, até hoje – no Ponto, por meio de rodas de leitura de crôni-
cas, poesias. “O mediador precisa aprender a escutar o texto, um poema, 
por exemplo. E que, por meio da sua leitura, você já encanta quem está ali, 
ouvindo. A sonoridade que você imprime na sua leitura modifica a manei-
ra como o outro enxerga aquele poema. Dispor os livros com a lombada 
virada para o leitor, colocá-los em cima de uma mesa... Tudo isso são for-
mas de aproximar essa leitura do outro”, conta Neide. E acrescenta: “Uma 
biblioteca, um ponto de leitura, não precisa ser um lugar estático, duro, 
rigoroso. E quem está lá precisa ser apaixonado pela leitura e ter olhar 
atento para o outro”. Além disso, Neide mostrou a importância de ali ser 
um local de encontro para as pessoas. Então, tudo bem se elas entrarem, 
sentarem e irem embora sem um livro na mão naquele dia. Outros dias 
virão, aquela pessoa ficará à vontade de entrar e, aos poucos, essa relação 
com os livros irá brotar, naturalmente, como uma história real de amor. 
“O Ponto de Leitura do Jardim Lapena tem essa energia forte. As pessoas 
vão e voltam”, acredita.

Mas tudo isso não é só sobre ler, juntar palavras e textos e cumprir um 
check list real ou imaginário. É sobre pertencer e se perceber como cida-
dão. Pelo menos é o que acredita Neide. “É um espaço onde as pessoas têm 
direito. Elas se apropriam dali e o reconhecem como um lugar onde podem 
estar. Existe uma função política nisso, de entender os espaços como um 
direito do cidadão”, explica. “A literatura é fundamental para a nossa hu-
manidade. Nenhum ser humano passa o seu dia sem imaginar. E as pes-
soas precisam enfrentar o mundo de forma metafórica, com imaginação. 
Ler faz parte da nossa construção”, pontua Neide.
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C O NS TRUIND O G E NTE
Formar pessoas. Essas duas palavras são lema no Ponto de Leitura. Malu 
lembra que, no início, logo após a abertura das portas do lugar, as pessoas, 
tanto adultos quanto crianças, perguntavam se era preciso pagar para en-
trar. “Eu pensava: como assim pagar para entrar num espaço que é nosso 
por direito? Temos que mudar essa história. Vinha muita criança, correndo, 
gritando o tempo todo, brigando. Eu tentava entender tudo aquilo. E a leitu-
ra foi ajudando porque eu lia muito para elas”, conta Malu. “Lembro de uma 
leitura que fiz de um livro chamado Com Jeito de Pai, que falava sobre o pai 
que abraça e vários outros jeitos de ser. Perguntei para as crianças qual era 
o jeito do pai delas. Várias levantaram a mão e disseram: o pai pingueiro, o 
cachaceiro, o que bate. Levei um susto, tive que me segurar. Porque o livro 
falava sobre o pai que beijava, abraçava e a realidade de vários deles não era 
essa. Percebi que precisava trabalhar isso nelas e que faria isso por meio dos 
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livros”, revela Malu. E fez. Muitas dessas crianças já cresceram e seguem 
sendo leitores do Ponto. Algumas já estão na faculdade e se orgulham da 
história delas no lugar. “Lembro que eu lia, para elas, Menino Maluquinho e, 
agora, estão lendo, sozinhas, autores como Machado de Assis e Graciliano 
Ramos. É tão bonito de ver”, conta Malu.

As crianças também chegam ao Ponto por meio de parcerias com esco-
las da região, como o Centro para Crianças e Adolescentes – CCA Procedu, 
o Marista Irmão Justino União de Vila Nova, e a Escola Estadual Pedro 
Moreira Matos. Para Michele de Souza Rodrigues, assistente técnica do 
Centro para Crianças e Adolescentes, o Ponto de Leitura é o espaço onde as 
pessoas da comunidade podem se capacitar. “O lugar é incrível, o que falta 
é a conscientização dos moradores da importância do espaço. Falta o en-
tendimento de que todas as nossas dúvidas, curiosidades e planejamento 
do futuro se encontram em cima daquelas prateleiras. Cultura é educação, 
conhecimento, lei, ética e moral... E o Ponto de Leitura é a agregação de 
tudo isso”, acredita. 

As crianças da Escola Estadual Pedro Moreira Matos, por exemplo, vão a 
pé da escola para participar de rodas de leitura no Ponto, como parte inte-
grante da formação escolar. Elas encontram ali um local de acolhimento e de 
continuidade do aprender. “Isso tem um papel de muita importância na for-
mação deles. Porque, ao ler e conversar sobre isso, os alunos desenvolvem a 
capacidade da compreensão”, diz Carolina Aparecida Spirandelli Rodrigues 
Teles, coordenadora pedagógica da escola. “Outro ponto interessante é que 
eles extravasam o muro das escolas, mudam de ambiente. Isso vai tornan-
do-os mais críticos. É a formação do cidadão, do social”, conclui.

Junto com o Marista Irmão Justino União de Vila Nova, o Ponto desen-
volve ações literárias, que tem como objetivo identificar artistas locais, como 
escritores de literatura periférica ou artistas que participam de slams (com-
petições de poesia). E, então, convidá-los para bater papo com os alunos do 
Marista, dentro do Ponto. Além disso, existe uma relação muito bonita em 
que a bibliotecária da escola, Naudmar Pereira de Sousa, indica o Ponto para 
alunos que desejam alguma obra que não existe na instituição. E o contrário 
também acontece, quando Malu indica o Marista para o empréstimo pon-
tual de algum livro. “As bibliotecas da cidade estão muito concentradas no 
centro. Ter um lugar como o Ponto de Leitura no bairro é algo incrível, por-
que é a possibilidade de encontrar a cultura, algo tão necessário para todos”, 
defende Naudmar.

O Ponto de Leitura também faz parte do Programa Rede Vagalume, que 
conecta jovens das comunidades rurais da Amazônia e outros da cidade de 
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São Paulo. Malu auxilia nas cartas que são trocadas entre eles e ainda con-
versa sobre a realidade de lá e a de cá, sobre o que eles têm em comum e 
de diferente, alargando os horizontes, ao mesmo tempo em que aproxima 
realidades tão distantes. 

Outro evento importante – e do qual o Ponto faz parte – é o Festival do 
Livro e da Literatura, que acontece todos os anos, em novembro, e joga luz 
nos artistas da periferia e também leva arte até a região. O coordenador do 
Festival, Marcio Black, chama o Ponto de “farol”. “O Ponto de Leitura é nossa 
porta de entrada para levar literatura para São Miguel, promover bate-pa-
po com autores, fazer circular o de fora e o de dentro. Já fizemos oficinas 
de HQ, lançamento de autores da região”, enumera. Para ele, o livro e a li-
teratura na periferia cumprem alguns papéis, como apoiar no letramento 
durante a alfabetização, como espaço para marcar identidade e para a for-
mação política. “O livro nos nutre”, conclui.



U M L U G AR PAR A V IV E R
Quando o Ponto de Leitura nasceu, ocupava um espaço menor do que o atual 
e não tinha uma porta para a rua. Na reforma, que aconteceu em 2019, ganhou 
abertura para a calçada e uma janela grande, como uma vitrine para que todos 
se sentissem convidados a entrar, sem receio. Outra questão que as pessoas da 
região entenderam, com o passar dos anos, é que naquele espaço não cabia algo 
tão comum nas bibliotecas: a cultura do silêncio. “Pode tocar o livro, folhear, 
trocar uma ideia. É um espaço de encontro. Tem gente que vai de curiosidade, 
conversa. Primeiro, criamos um vínculo com a pessoa para, depois, oferecer um 
livro. Tem gente que apelidou o espaço de ‘ponto terapia’”, conta Malu. Que tipos 
de livros existem ali? Tem de tudo: best-seller, autores da periferia, autores jo-
vens, brasileiros, de fora, literatura africana, russa... São mais de 8 mil títulos es-
colhidos a dedo para agradar crianças, jovens e adultos. E, acredite, mais recen-
temente, estrangeiros. Isso porque a quantidade de haitianos que frequentam 
o local para aprender o português, por meio da literatura, aumentou considera-
velmente – há mais de 50 deles que frequentam o local com regularidade. E, veja 
só, nos últimos três anos, a quantidade de mulheres leitoras também aumentou. 
Mas os jovens ainda são um público ainda mais frequente. Entre as preferências 
estão Harry Potter, John Green, Stephen King, e obras como Jogos Vorazes. Tem 
de tudo e tem as modinhas. “Mulheres gostam dos romances, das histórias de 
amor. Jovens gostam de terror e ficção. Crianças, de livros do imaginário, prin-
cesas, de personagens como Naruto, Mônica jovem, e os gibis são sempre uma 
paixão. Homens gostam muito de HQs e ficção, mitologia, história. E literatura 
periférica também faz sucesso. Hoje tem até uma prateleira inteira sobre isso”, 
explica Malu. No Ponto acontecem também atividades, como, uma vez por mês 
à noite, o Chafé (chá e café), um encontro para apresentar o trabalho de mora-
dores da comunidade. Já teve o Chafé com poesia, com música e com pintura.

No entanto, um dos leitores que ocupam lugar no coração de todos ali é 
Djalma Simões, ou seu Djalma, que morreu há dois anos, mas cuja ausência 
é ainda presença na sala de leitura. “Parece que o estou vendo entrar, sentar, 
tomar um café. Havia dias em que vinha só para conversar, outros para ler. E 
passava horas lendo”, conta Malu, que lembra o número de matrícula dele, sem 
titubear, 107571 (há quase 4 mil pessoas matriculadas). “Seu Djalma era um se-
nhor de uns 72, 73 anos. Negro, com jeito boêmio, ele entrava, olhava os livros... 
Um dia, o convidamos para participar da consultoria com a Neide (Almeida). 
E, então, ele foi se tornando um leitor, encantado pelos livros, descoberta fei-
ta com mais de 70 anos”, revela Malu, mostrando mais uma característica tão 
incrível e profunda da leitura, a de nunca ser tarde para começar a se encantar 
pelos livros. Seu Djalma começou com Harry Potter. Leu a saga toda. Depois 
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se apaixonou pelo Alcorão. Descobriu-se apaixonado pela palavra. Sentava, fi-
cava, lia. Gostava de poesia, de revistas. “Vinha todo dia, era seu espaço sagra-
do. Isso, o Ponto de Leitura é um espaço sagrado, de resistência”, ref lete Malu. 
“Tem gente que vem e cheira o livro, abre a página. É um espaço de contar e 
ouvir histórias. Porque o nosso trabalho é também ouvir as histórias.” 

Malu fala sobre o Ponto como se a trajetória do lugar estivesse intrinsica-
mente relacionada à dela mesma. E está. Ela gosta de Shakespeare, Camões, 
de poesia periférica, de Fernando Pessoa. Para ela, o Ponto de Leitura é um 
espaço do despertar, de algo que estava adormecido e f loriu dentro dela. “Ele 
representa o que de melhor havia em mim. É um espaço de humanização, que 
me humanizou e me humaniza cada vez mais, que me valorizou, protagoni-
zou como pessoa, me transformou e transforma todos os dias. Eu me reinven-
to, aqui, todos os dias. Trabalho num espaço que eu amo e que me permite, 
aos 47 anos, alimentar meu imaginário. Meu trabalho não tirou isso de mim. 
Pelo contrário, renovou isso”, conta ela, lindamente. “Dentro do Ponto não tem 
cargo, tem leitores. Todo mundo lá dentro é igual”, define.

O LIV R O E S UA E TE RNIDADE
Um livro nunca termina. É no que acredita Neide Almeida. Ele não se finda, 
conta ela, porque passa a viver em quem o lê. Isso lhe dá continuidade de exis-
tência. Existência contada, neste livro, por dez pessoas que, ao longo dos pri-
meiros dez anos do Ponto de Leitura, tiveram suas vidas modificadas, influen-
ciadas e marcadas pela literatura, pelos livros, pela palavra. Num ciclo lindo que 
nunca se finda, mas segue existindo. “O livro é uma ponte que me permite uma 
conexão comigo mesma, com o outro, com o mundo. Com o passado e o pre-
sente. Outro dia peguei o livro A Revolução dos Bichos. E daí percebi o quanto ele é 
atual. Por mais que a gente esteja num mundo de tecnologia, o livro é essência, 
é o coração. Ele pulsa. É um portal que nos liga a vários mundos. Você é herói, 
princesa, vilão. Ele traz mais cor, poesia para a própria vida”, acredita Malu. “E, 
para a comunidade, o Ponto de Leitura é um espaço de transformação política, é 
um escape. Porque, num lugar de violência, o Ponto permite à criança, ao jovem, 
ao velho e ao adulto se reconhecer como pessoa. Dá liberdade de conversar, se 
reinventar, ser acolhido. Dá voz. Quando lê, fica feliz, ri, chora. E então você se 
sente vivo. Isso é muito bacana. É um ponto de luz, um lugar de transformação.” 
Sim, um lugar que transforma, modifica, aponta caminhos para dentro e, en-
tão, ajuda a seguir em frente, com mais certeza dos próprios passos. A seguir, as 
histórias de André, Cleide, Cosme, Luiz, Bianca Nascimento, Bianca Machado, 
Daniela, Leila, Luiza e Sônia. Gente que aprendeu, no Ponto de Leitura, a seguir 
vivendo, sonhando e existindo pelas palavras.
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Olhos de 
viver o 
mundo

André de Oliveira, 18 anos



Para André, os livros são como portas 
que se abrem oferecendo novos 

caminhos para entender aquilo que 
o rodeia de um jeito diferente

PP en
tr

e 
li

vr
o

s 
  |

   A
n

D
Ré

 D
E 

OL
Iv

EI
RA

   |
   2

3



P O R TR Á S D O S Ó C UL O S de lente escura e retangular, os olhos curiosos e ao 
mesmo tempo tão tímidos de André Nascimento de Oliveira parecem sem-
pre convidar à calmaria. Em seu mundo inventado, cheio de fantasias e 
histórias, há espaço para amores impossíveis, novas aventuras, recomeços 
felizes e sonhos infinitos. O menino de abraço apertado nasceu e cresceu na 
região de São Miguel Paulista. Hoje, aos 18 anos, guarda nos livros a sua voz 
e encontra ali, entre as páginas de tantas histórias, o seu refúgio e as suas 
maiores companhias.

Assim tão jovem, André já leu uma porção de livros. Tantos, que é fácil 
perder a conta: já passou por poesias, romances, contos, fábulas... Mas é nas 
ficções que hoje encontra suas maiores afinidades. Ali, dentro das páginas, 
André encontra inúmeras formas e inspirações para criar seus lugares ima-
ginários: cada história o transporta para uma realidade diferente, onde as 
coisas são mais doces, mágicas e sempre podem ter as cores que ele desejar.

No entanto, não pense que sempre foi assim, esse amor infinito pelos 
livros. Seu primeiro contato com a literatura se deu na adolescência e não foi 
dos mais agradáveis, já que só aconteceu como uma das obrigações impos-
tas na escola: era preciso ler um livro específico para conseguir fazer provas 
e ganhar pontos em uma das disciplinas. Até então, André ainda não conhe-
cia muito bem nenhuma biblioteca. Embora houvesse uma delas cheia de 
livros na escola em que estudava, ela era mantida fechada, inacessível aos 
alunos, mesmo diante das suas necessidades.

Dessa forma, tudo o que precisavam – para realizar as provas e trabalhos 
– só era possível encontrar do lado de fora, além dos muros da escola. E foi 
assim que André entrou pela primeira vez no Ponto de Leitura, em busca de 
um livro que precisaria ler – do qual, hoje, nem mais se recorda o nome. É 
que a obrigação, segundo ele, deixa a leitura chata, sem graça, a ponto de 
nem se lembrar mais daquela história. Nessa época, André já frequentava o 
Galpão e até participava de algumas atividades oferecidas ali. No entanto, 
ele não sabia sobre a existência de um espaço à sua disposição, onde poderia 
usar e manusear os livros que quisesse. Ali, no Ponto de Leitura, ele teve o 
seu primeiro contato real com uma biblioteca de verdade, de portas abertas, 
onde não era preciso ter medo de entrar nem se assustar diante das prate-
leiras e do universo dos livros. 

U M LE V E DE SPE R TAR
Depois da descoberta e com o passar do tempo, as visitas ao espaço foram se 
tornando mais frequentes. Ainda por obrigação, mas despertando aos pou-
cos em André o desejo de ler outras histórias, dessa vez pelas quais pudesse 
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se apaixonar. "Aí eu conheci o Alex, que foi uma pessoa incrível na minha 
vida e que me mostrou que eu poderia ler e gostar da leitura", lembra. André 
e Alex se conheceram fora do Galpão, em uma instituição na região, focada 
em ações educativas para crianças e jovens. 

Por persistência da mãe em inscrevê-lo, em 2015, André foi um dos sele-
cionados para participar dos projetos nesse espaço, quando então conheceu 
o educador Alex Maurício, que logo lhe indicou o seu primeiro livro que, 
finalmente, foi lido por vontade, como ele mesmo diz. "Lembro que era um 
livro de poemas, do Fernando Pessoa, eu acho. E aí pronto. Comecei a al-
ternar entre o Ponto de Leitura e a biblioteca do Centro Social. Mas sempre 
estava com um livro para ler. Depois que descobri a leitura por gosto, nunca 
mais me afastei dos livros."

E também nunca mais se afastou do Ponto de Leitura. É ali que ele sem-
pre está para distrair o tempo das horas vagas e também aprender um pouco 
mais com as obras. "Gosto de vir aqui, olhar os livros, conversar com a Malu, 
que está sempre disposta a me ajudar. Quando comecei a frequentar o lu-
gar, o acervo era a metade do que é hoje", conta ele, que já conheceu diversas 
pessoas no Ponto de Leitura. Inclusive, foi lá dentro que aprendeu uma das 
coisas que gosta muito de fazer além de ler: mesmo com toda a timidez, vez 
ou outra, se reúne com alguns colegas que também frequentam o Ponto para 
aprender e tocar violão ali mesmo, no meio dos livros. 

SE NTIR E E S C O LHE R
Como bom leitor, André sempre varia os temas e tipos de leitura aos quais 
se dedica, que é para não criar vícios nem estabelecer padrões entre os li-
vros. "No Ponto de Leitura, encontrei um dos livros mais importantes e de 
que mais gostei na vida até hoje, que me marcou bastante. Levei A Rainha 
Vermelha para casa, aqui das prateleiras do Ponto", lembra André. Aquela 
leitura o conquistou tanto que, em uma semana, já havia devorado as mais 
de 400 páginas da primeira obra da quadrilogia da escritora norte-america-
na Victoria Aveyard. "Tem uma frase no livro que me marcou bastante: 'todo 
mundo pode trair todo mundo'. E aí eu vi que na vida pode ocorrer isso. Por 
mais que você confie totalmente naquela pessoa, pode acontecer de ela trair 
você. Aquilo me marcou muito", lembra. É assim que André convive com os 
livros: tirando deles algumas lições que vive em seu dia a dia, e também se 
tornando mais forte a partir de cada uma delas. Agora, ansioso que só, An-
dré aguarda pela chegada do terceiro livro da sequência ficcional ao Ponto 
de Leitura, para saber como aquela história continua. 

As escolhas de André pelos próximos livros a ler variam de acordo com 
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aquilo que ele sente em determinados momentos da vida. Se está triste, por 
exemplo, procura selecionar algo de leitura leve, que vá ajudá-lo a esquecer 
todos os problemas. E, quando está tudo bem dentro de seu coração, ele 
aceita indicações para se aventurar entre novas páginas e conhecer outras 
histórias. "Hoje, não imagino a minha vida sem a leitura. Leio os livros mui-
to rápido para logo poder começar outro. E assim vai."

M UND O PAR TIC UL AR
Quando não está às voltas com os livros pelo Galpão ou em outras bibliote-
cas da região, André está criando o próprio mundo. Em seus momentos de 
leitura, os fones de ouvido são seus grandes amigos: o ajudam a se concen-
trar melhor nas páginas e a esquecer todas as coisas que o cercam, como 
se entrasse em uma grande bolha.  "Às vezes minha mãe me chama e eu só 
respondo quando chego ao ponto final, porque ali termina aquele raciocínio. 
Enquanto não chego a esse ponto, não respondo", confessa sorrindo. A mãe 
já até se acostumou e, hoje, nem se zanga mais com as diversas ausências de 
respostas do filho. Até comenta com os vizinhos sobre seus hábitos de leitu-
ra: "Eles contam que sou estudioso, que gosto de ler. Acho que eles têm um 
pouco de orgulho de mim", completa, referindo-se aos pais.

Em casa, não era cultivado o hábito da leitura, já que os pais trabalham 
duro para dar um pouco de conforto ao lar. Mas André se lembra de que, 
ainda criança, sempre via o irmão mais velho pelos cantos da casa, envolvido 
entre diversas leituras. E, mesmo sem se interessar muito por elas naquela 
época, guarda ainda hoje na memória a imagem do irmão sempre interes-
sado em alguma história. "Atualmente ele não lê mais. E às vezes fico pen-
sando: e se eu tivesse começado a ler naquela época, ainda criança, quantos 
livros eu já teria lido?", imagina André. Com certeza, a lista já extensa de 
volumes lidos seria ainda maior. "Mas tudo tem a sua hora, né?", acredita. 
"Sempre que leio, é como se entrasse em um mundo diferente. A vida é feita 
disso. Vários mundos, como um jogo, no qual a gente vai trocando de página 
e vencendo as fases", conclui.

U M F U T UR O DE S O NH O S
Desde pequeno, André sempre gostou de estudar. Foi o primeiro da turma 
infantil a decorar a tabuada e vira e mexe está às voltas com os números, 
dos quais tanto gosta. Dessa forma, nunca foi de dar trabalho aos pais nem 
aos professores na escola: era querido por todos e até ajudava nas aulas 
quando era preciso. Mesmo com o passar do tempo, isso não se perdeu. 
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E, até hoje, André está sempre envolvido em atividades educativas, como 
cursos e oficinas, para ampliar seus conhecimentos e estar em contato com 
outras pessoas, mesmo tendo aprendido desde cedo a apreciar a própria 
solidão. "Minha família me ensinou a independência, a fazer as minhas 
coisas sozinho. E é assim que sempre foi. Meus pais não conversam mui-
to, não têm muito tempo para isso. Então os livros acabam sendo minha 
maior companhia", completa. 

Entre os silêncios de fora e as vozes que gritam do lado de dentro, André 
segue seu caminho cheio de sonhos e tantos desejos. Quer começar a traba-
lhar logo, seguir com os estudos, entrar para a faculdade de contabilidade e, 
claro, continuar lendo. "Agora preciso trabalhar, né? Para ajudar nas coisas 
em casa. E mesmo depois que conseguir um emprego, pretendo continuar 
indo ao Ponto de Leitura e quero ler ainda mais do que hoje", planeja. Afinal, 
para a leitura não tem tempo ruim: como ele mesmo diz, dá para ler ao me-
nos 10 minutinhos no caminho da casa para o trabalho, entre uma estação e 
outra do trem ou do metrô, nos intervalos para o almoço, antes de dormir. 
"Se continuar lendo, vou ter um pensamento bom. Porque a leitura faz isso, 
né? E aí, se alguém me machucar, vou entrar tão profundo em um livro que 
vou esquecer a ferida", pensa.

No mundo dos sonhos de André, onde a dor volta e meia sempre encontra 
espaço livre para entrar e se acomodar, há também alegrias, sorrisos, delica-
deza e um jeitinho doce de olhar para o mundo ao redor e imaginá-lo sempre 
de uma maneira mais bonita e mágica do que realmente é, como nas páginas 
dos livros que guiam seus passos e sua imaginação por mundos antes tão 
desconhecidos. "Penso que a leitura é muito parecida com gotas d'água. Que 
vão pingando, pingando até encher e formar um mar. Infinito. Ali, dentro 
desse mar, a gente encontra uma porção de coisas. Tem peixe, tem animais 
que vivem no fundo. Eles são como os temas dos livros, que só enriquecem 
e completam a gente", diz André, com os olhos ainda mais cheios do brilho 
dos começos e tanta esperança saltando do coração.
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T Í T U LO
A Rainha Vermelha

A U T O R A
Victoria Aveyard

E D I T O R A
Seguinte

PÁ G I N A S 
424

vermelho ou prateado. Mare 
e sua família são verme-
lhos: plebeus, humildes, 
destinados a servir uma 
elite prateada, com poderes 
sobrenaturais que os tornam 
quase deuses. Para ajudar 
sua família a sobreviver, 
Mare rouba o que pode e não 
tem esperanças de escapar 
do destino miserável e do 
vilarejo pobre onde mora. 
Mas, em uma reviravolta do 
destino, ela consegue um 
emprego no palácio real e, 
em frente ao rei prateado e a 
toda a nobreza, descobre que 
tem um poder misterioso. 
Mas como isso seria possível, 
se seu sangue é vermelho? 
Em meio às intrigas que vão 
surgir, suas ações vão dar 
origem a uma dança violenta 
e fatal, que colocará pratea-
dos contra prateados e Mare 
contra seu próprio coração.

E S C R IT O P E L A  norte-america-
na Victoria Aveyard, o livro de 
fantasias é o primeiro de uma 
quadrilogia, formada pelos 
outros títulos Espada de Vidro, 
A Prisão do Rei e por último 
Tempestade de Guerra. O enredo 
conta a história de Mare Bar-
row, uma menina que tem seu 
mundo dividido pelo sangue: 

A Rainha 
Vermelha
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C O M O S LIV R O S, aprendo muito. A cada livro novo 
que pego pra ler, é como se viesse junto uma li-
ção nova também. Quando descobri que podia 
ir para muitos lugares e viver muitas coisas por 
meio do que eu leio, fiquei encantado. Porque é 
diferente você ler por gosto e ler por obrigação, 
empurrado. Quando você lê porque gosta, pare-
ce que fica mais fácil. Hoje, sei que se não fossem 
os livros, talvez a minha vida fosse bem diferen-

te. Eu não saberia um tanto de coisas que acho 
que sei. Os livros, as histórias, são minhas maio-
res companhias. É como se dentro deles, e den-
tro do Ponto de Leitura também, eu conseguisse 
encontrar um pouco daquilo que sou e, assim, 
me sinto menos sozinho. Conhecimento é coisa 
que a gente ganha e não perde de jeito nenhum. 
E acho que é isso o mais importante que os livros 
me estão me dando.

“Conhecimento 
é coisa que a 

gente ganha e 
não perde”

André Nascimento de Oliveira
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A magia  
de ser 
criança

Bianca Nascimento, 26 anos
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No Ponto de Leitura, Bianca descobriu 

que as palavras, as histórias e o 
saber independem da sua condição 

econômica e social. É algo disponível 
para todos, que nos alimenta de 

sabedoria e da gente mesma
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M O R A M DE NTR O DA BIANC A todos os seus anos de vida e, principalmente, os 
da criança que mantém aquela cativante curiosidade. Nesse cenário, percor-
re páginas de um livro mágico e recheado de aventuras mergulhadas numa 
linda narrativa. Cada lembrança faz parte dos passos que dá na vida, como 
quem experimenta trechos de seu enredo. Seu mundo próprio se alimenta e 
se expande, como o passar das folhas de um romance. E o consolo para dias 
difíceis está na fantasia que mora no encontro de palavras que só uma boa 
história oferece. 

Com pequenos gestos, ela sempre ajuda as pessoas que a rodeiam. Acolher 
e apoiar faz parte do sentido da sua existência. E com tranquilidade e calma, 
que não esconde um lindo sorriso e interesse pela vida, segue a sua caminha-
da. Bianca tem 26 anos de idade, vividos sempre em São Paulo. Ela nasceu em 
São Miguel Paulista e, há dez anos, mora no Jardim Lapena. Mas, antes de 
mudar para as proximidades do Galpão, viveu momentos intensos. O lugar 
das suas primeiras memórias, assim como a rua em que brincava, se foi para 
sempre e vive apenas em suas lembranças. “Morei em um lugar que não existe 
mais. Construíram um viaduto no local e, então, nos mudamos”, diz, como 
se, em pensamento, percorresse os cenários que preencheram sua infância.

Nessa visita ao passado, recorda-se dos desafios que os temporais impu-
nham. “Nossa primeira casa alagava e me lembro de meus brinquedos irem 
com a chuva”, fala, logo se lembrando que os seus pais, João e Marineide, 
nunca desanimavam diante das adversidades. “Meu pai veio da Bahia para 
São Paulo sozinho, começou a trabalhar, comprou a nossa casa e tudo que 
a gente tem hoje. Ele nunca desistiu.” Com a obra no local da antiga casa, 
Bianca, seus irmãos, Bruna e João Vitor, hoje com 22 e 15 anos, respectiva-
mente, junto de seus pais, deixaram aquele lar e foram morar em outro local, 
alugado, até se mudarem para o Jardim Lapena. 

Bianca conta que, quando criança, seu pai trabalhava como ambulante e, 
por vezes, ela o acompanhava na jornada pelas ruas de São Paulo. Era sua for-
ma de ajudar a família. Seu irmão mais novo tinha acabado de nascer e ela pre-
cisava apoiar seu pai, que sempre lutou por todos. “Trabalhar desde cedo me fez 
gostar de ser independente”, comenta, pensando sobre o que aprendeu naquele 
período. Quando questionada sobre a leitura nessa época, começa a ref letir a 
partir da história de vida de seu pai, que lia bastante cordel quando morava na 
Bahia, mas reduziu o costume ao chegar à capital paulista. E, então, narra que 
se aproximou do hábito de ler na escola. “Meu primeiro contato com a leitura foi 
na 4ª série, quando a professora de português lia um livro numa aula e na outra 
passava lições”, diz com os olhos brilhando, como quem está para fazer uma 
grande descoberta. E emenda: “lembro que, conforme ela contava a história e 

“Tenho uma 
relação de amor 

com o Ponto 
de Leitura. 

Para mim, um 
dos melhores 

lugares do 
mundo. Então, 
busco trazer as 

pessoas para 
esse lugar, assim 

como trouxe a 
minha família.”

MM



parava num capítulo, eu ficava ansiosa para saber o que ia acontecer depois”.
Nas leituras na sala de aula, os livros que mais deixaram lembranças fo-

ram a Ilha Perdida, da série Vaga-Lume, de Maria José Dupré, que narra as 
aventuras de dois meninos durante as férias em uma fazenda. E o infan-
to-juvenil escrito por Maurice Druon, que conta a história de um menino 
que deixava impressões digitais que suscitavam f lores e alegrias. “Era como 
se eu me transportasse para dentro do livro e como se, de certa forma, es-
quecesse problemas ou coisas que estava vivendo naquela história”, finaliza, 
como se estivesse narrando um conto de aventuras. 

C ARRINH O DE LIV R O S
“Meu pai achava que só ricos podiam ter livros em casa, só ricos podiam ir à 
faculdade, e hoje é diferente. Posso dizer que também tenho uma biblioteca 
em casa”, começa Bianca, ao ser questionada sobre sua relação com o Ponto 
de Leitura. Ela começou a frequentar o local poucos meses depois da inau-
guração, chegando até lá por meio do convite de sua xará (Bianca Machado, 
que também tem sua história narrada neste livro), que mora nas proximida-
des do Galpão e a levou até o espaço para uma visita. 

Bianca entrou e não saiu mais. “Sempre vinha buscar livros para estudar, 
para ler. E não vinha sozinha, trouxe toda a minha família”, conta. E, na 
época, caso eles não a acompanhassem, a jovem não se conformava e levava 
poesias para o pai, gibis e livros infantis para o irmão, ficção para a irmã e 
para a mãe. “A Malu diz que, quando eu vim para cá, fazia carteirinha para 
todo mundo”, fala rindo e mostrando um imenso carinho pelo acolhimento 
que encontrou no Ponto de Leitura. Bianca conta ainda que seus amigos e 
a Malu brincavam com ela comparando-a com a personagem Matilda, que 
também dá nome ao filme, e que mergulha nas fantasias que os livros ofe-
recem. “A personagem andava com um carrinho cheio de livros. E eu saía 
daqui bem carregada”, diz aos risos ao revisitar essa memória.

Conforme pôde levar seus familiares ao Ponto de Leitura, Bianca foi des-
mistificando o que eles – e ela – achavam. “Antes do Ponto de Leitura, eu 
não sabia que poderia pegar livros e devolver depois. Quando descobri, foi 
como entrar num parque de diversões”, diz, achando graça da lembrança. 
E reforça: “Aprendi que livro não é só para gente rica, livro é para qualquer 
um. Se você quer ler, pode vir aqui e pegar emprestado”. E a jovem se decla-
ra: “Tenho uma relação de amor com o Ponto de Leitura. Para mim, um dos 
melhores lugares do mundo. Então, busco trazer as pessoas para esse lugar, 
assim como trouxe a minha família”.

No Ponto de Leitura, Bianca aprendeu que o ato de ler respeita qualquer 
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religião e raça, não julga você por sua conta bancária. Os livros estão dispos-
tos para quem está aberto para eles. “Vejo o Ponto de Leitura como um lugar 
de acolhimento. Ali você pode pegar um livro, qualquer um, e ninguém vai 
te julgar pelo que escolher”, finaliza. E assim um mundo mágico se abriu 
para a Bianca ao mergulhar na atmosfera mítica do Ponto de Leitura. Como 
se estivesse fora do seu tempo, onde mistérios deste e de outro mundo se 
escondem entre o chão e o teto daquele lugar, em paredes forradas de livros 
em meio ao coração do Jardim Lapena.

PE L O O LH AR DA C RIANÇ A
O primeiro livro que Bianca leu do Ponto de Leitura foi O Menino do Pija-
ma Listrado, de John Boyne, que aborda a família de um comandante que 
se muda para a região de um campo de concentração. “Digo sempre que 
preciso lê-lo uma vez por ano. Eu gosto muito de livros que trazem a visão 
da criança em relação à vida e ao mundo”, revela. “Cada ano em que leio este 
mesmo livro é diferente. Quando li pela primeira vez, não sabia quem era a 
cantora Édith Piaf e todas as lembranças que significavam para a avó”, con-
ta, recordando o que compreendeu da obra em sua última leitura.

Bianca explica que a música La Vie en Rose, que a avó canta em determinado 
momento do livro, suscitava memórias do amor da vida dela e de um tempo 
glorioso de sua juventude. “Cada pessoa tem a sua música, eu acredito. Essa 
canção representa o que estou vivendo atualmente, o que eu ganhei de pre-
sente”, suspira... como se, em seus pensamentos, pudesse ouvi-la. A obra Fique 
Onde Está e Então Corra, do mesmo autor, também faz parte das leituras anuais 
de Bianca. O livro leva a jovem a passear pelas agonias da guerra pelo olhar 
de um menino e mostra a saga dele em encontrar o pai, que está ferido em 
algum lugar, e trazê-lo de volta para casa. “Me identifico um pouco. De algu-
ma forma, me sinto sempre pronta para ajudar minha família, tento resolver 
os problemas de todo mundo”, diz ao passear por mais uma história vivida 
pela literatura. “Gosto de livros assim por causa da inocência das crianças. O 
adulto tem uma visão direta, com uma opinião formada sobre determinadas 
coisas”, aponta. “Essas leituras mostram uma época muito triste [da guerra], 
mas também reforçam que há o outro lado. E gosto de entender os dois lados. 
Acredito que a gente tem sempre que buscar enxergar dessa forma”, ref lete 
sobre os aprendizados com esse gênero literário.

C L UBE DE LE IT UR A
Um dos achados de Bianca no Ponto de Leitura são as pessoas. Com muita 
animação, recorda-se dos encontros realizados pelo Clube de Leitura. A jo-
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vem conta que, a cada mês, selecionavam um livro e todos tinham um prazo 
para ler. Feito isso, realizam um encontro no Ponto para discutir a relação 
de cada um com aquela publicação. Bianca percebe, nesses encontros, o va-
lor que há em se abrir para novos gêneros, experimentar, com curiosidade, 
temas e linguagens com os quais nunca havia tido contato. Por meio desse 
projeto, Bianca conheceu O Sol na Cabeça, de Geovani Martins, que produz 
uma literatura focada em periferias. Ela gostou muito e passou a indicar a 
obra. E se lembra do impacto que o livro teve para o grupo todo. “Na ocasião 
da leitura, vieram vários rapazes que não gostavam de ler e disseram que, 
com esse livro, conseguiram se identificar com a história e a linguagem”, 
fala, impressionada com o poder que um livro tem de conectar mundos.

Bianca, sempre que possível, leva pessoas para se juntar ao grupo. Ela 
conta que uma amiga, Josiane ou Josi, como a chama carinhosamente, era 
apaixonada por romances e, por meio do Clube, se abriu para novas leitu-
ras também. “O Clube, de alguma forma, mudou minha maneira de pensar, 
transformou a vida de garotos, ampliou as leituras da minha amiga que, 
agora, lê outros gêneros”, diz, feliz em ajudar. O Ponto de Leitura foi como 
uma ponte na vida da Bianca, que lia a história de personagens que iam a 
museus e teatros e viu nisso outra paixão. “Me emociono muito com mu-
sicais. Era algo que eu lia nos livros e hoje posso ir também. Você conhece 
outros lugares através da literatura.”

Por meio dos livros, Bianca aprendeu que pode fazer diversas coisas. E 
que trabalhar não é só para pagar contas, mas que ela pode ter prazer na vida 
também, indo ao teatro, adquirindo livros, visitando exposições. “Achava 
tudo isso muito distante de mim. Tinha a impressão de que precisava sem-
pre trabalhar muito para poder. E hoje vejo que dá para fazer, que é possível. 
A minha visão de mundo mudou e estou muito feliz com isso”, diz. Quando 
ref lete sobre sua jornada até aqui, Bianca se sente orgulhosa de si e agrade-
cida. “Tenho muito orgulho da minha história, de tudo que meu pai fez e é. 
Da minha mãe, que é uma mulher revolucionária e mente aberta para o seu 
tempo”, diz, relembrando a força que encontra dentro de si mesma quan-
do pensa na dona Marineide. E conclui: “Acho que sou um pouco dos dois. 
Quando penso em desanimar, me lembro deles”. Os livros são a fonte de 
conhecimento de Bianca. É na literatura que ela começa a explorar o mundo 
e aprende a ser forte. A fantasia é parte vital do dia a dia da jovem e da sua 
conexão com a sua criança interior. E assim deduz: “Busco preservar essa 
criança em mim. O mundo seria melhor se todos guardassem a sua”.

“Vejo o Ponto 
de Leitura como 

um lugar de 
acolhimento. 
Ali você pode 

pegar um livro, 
qualquer um, 

e ninguém vai 
te julgar pelo 

que escolher.”
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T Í T U LO
O Menino do 
Pijama Listrado

A U T O R A
John Boyne

E D I T O R A
Seguinte

PÁ G I N A S 
192

para o menino sobre o seu novo 
lar e, com isso, ele apenas sabe 
que não tem ninguém por per-
to para brincar nem nada para 
fazer. Da janela de seu quarto, 
Bruno observa uma cerca e, 
além dela, centenas de pessoas 
que parecem vestir pijamas. 
Curioso e dotado de uma 
cativante inocência, ele tenta 
decifrar o motivo que o fez ter 
de deixar tudo para trás, além 
de compreender o que seu pai 
pode ter para fazer naquele 
local. Andando pela proprieda-
de, Bruno se aproxima da cerca 
e, então, conhece Samuel, um 
garoto que está do outro lado 
dela e que nasceu no mesmo 
dia que ele. Com a amizade 
entre os dois, Bruno tenta des-
vendar o mistério que ronda 
o trabalho de seu pai. A obra 
é uma fábula sobre como é 
atravessar tempos difíceis pela 
experiência de uma criança.

O LIV R O D O AU T O R  John Boy-
ne se passa durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando Bru-
no, de 9 anos, deixa sua casa, 
amigos e rotina em Berlim, 
na Alemanha, e muda, junto 
de sua família, para um lugar 
muito diferente de tudo que 
já havia visto. Pouco contam 

O Menino 
do Pijama 
Listrado
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U M D O S M E US LIV R O S preferidos – e que eu faço 
questão de ler todos os anos – é O Menino de Pija-
ma Listrado. Ele é um livro infanto-juvenil que con-
ta história de dois meninos, um chamado Bruno, 
que cria uma relação de amizade com um menino 
judeu, que está no campo de concentração. Porém 
a história vai muito além de ser só sobre a relação 
entre os dois meninos. Ele faz ref lexões profundas. 
Tenho o hábito de ler esse livro uma vez por ano, 
todos os anos. É bacana ver como, com o passar dos 
anos, a minha visão em relação ele muda.

O que vejo nele? Não precisamos nos rotular 
como pessoas para termos algo ou conviver com 
outras pessoas. O homem, para conseguir o que 
quer, passa por cima dos seus ideais. Com simpli-
cidade, não precisamos de muito para ser felizes. 

O companheirismo e a amizade nos levam a fazer 
coisas pelos amigos que jamais imaginaríamos 
fazer. E é sobre os pais estarem presentes na vida 
de seus filhos.

Esse livro pode ter sido escrito há muitos anos; 
um livro que se passa na Segunda Guerra, mas 
que ainda traz consigo questões da vida atual. 

E o Ponto de Leitura é um lugar incrível, onde 
tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. 
Conheci, por exemplo, grandes escritores que vi-
vem perto de mim – sim, eles moram na minha 
região, em lugares próximos. E tive a honra de 
trazer minha família, amigos e todo mundo que 
conheço para o meu lugar preferido. No Ponto foi 
onde descobri que os livros não são só para pesso-
as que têm dinheiro, mas para todos.

“Os livros não 
são só para 

pessoas que têm 
dinheiro, mas 

para todos”
Bianca dos Santos Nascimento
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Portais

Bianca Machado, 19 anos
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Para Bianca, o Ponto de Leitura foi 
uma segunda casa, um lugar onde 

ela conseguiu perceber que poderia, 
ela mesma, produzir também. 

Hoje, escreve poemas, cria histórias 
e as interpreta como atriz
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É A S SIM Q UE BIANC A SANTO S Machado se sente ao topar com um livro: ela 
se abriga entre suas páginas para poder descobrir o que existe além das pa-
lavras ali reunidas, vivenciar o que há de mais fantástico em seus enredos. 
Desde criança, essa jovem, de fala suave e personalidade forte, se entrega 
a viagens inusitadas pela literatura e, junto de amigos, como a Fantasia, o 
Romance, a Aventura e o Terror, ela passeia pelo que há nas estantes, sabo-
reando cada conto, poema e causo. Papear com Bianca é a prova de que o 
simples ato de abrir um livro e se entregar para a sua magia pode se tornar 
uma grande experiência – dentro e fora das bibliotecas.

Bianca mora todos os seus 19 anos de idade no Jardim Lapena. Hoje di-
vide a casa com pais, Luiz e Crispiniana, com a irmã Luciana e com o irmão 
Luiz Ricardo. Além deles, ela também possui outra irmã, que faz par com o 
Luiz Ricardo como irmãos-do-meio: é a Eliane, que tem 33 anos e não mora 
mais no bairro. Caçula da família, ela conta que, na infância, brincava muito 
sozinha ou na companhia do Luiz. “Tenho 17 anos de diferença para minha 
irmã mais velha. O meu irmão é oito anos mais velho do que eu. Então, sem-
pre dava uma boa diferença entre nós”, comenta, rindo da escadinha que a 
vida formou na sua família, percebendo que cada um passava por uma fase 
quando ela nasceu.

Ao revisitar as primeiras páginas da sua vida, Bianca se lembra de quão 
imaginativa já era na época e que se divertia ao criar histórias. “Gostava de 
pensar em atividades para os meus ‘alunos’, que eram bonecas e ursinhos, 
então ficava montando lições para eles com o material que eu pegava na es-
cola. Lembro de querer ser professora”, diz. E também quis ser astronauta, 
conta, mas logo descarta. Com o irmão, Luiz Ricardo, relembra uma brin-
cadeira que agitava toda a família. “Sempre gostei de dublar e imitar. E, 
lendo os HQs do meu irmão, eu inventava as vozes dos personagens”, diz. “A 
gente também imitava zumbis e aproveitava para assustar as nossas irmãs 
enquanto estavam distraídas, conversando.”

A jovem se recorda que a irmã Luciana já estudava e trabalhava durante 
sua infância, então a convivência com ela acontecia aos fins de semana. E se 
lembra de, entre suas brincadeiras preferidas, preparar comidinha para ela. 
“Eu fazia um bolo de terra, entregava para ela e ficava olhando para ver se ia 
comer. Ela tem um certo trauma disso”, fala aos risos. E lembra que o tempo 
juntas, por menor que fosse, sempre foi bom. Já com Eliane, Bianca canta-
rolava pela casa. “Ela já estudava inglês e espanhol e me chamava para ficar 
cantando as lições com ela. Me lembro de decorar essas coisas na época”, 
diz. “Virei a fofinha da família”, brinca ao lembrar como eram as relações na 
época. “Eu tive meus privilégios, era neném!”, revive o momento, aos risos. 

“Teve um dia 
que fiquei tão 

empolgada com 
uma poesia 

que fui ler 
para a Malu. 

Ela adorava 
e chamava 
mais gente 

para ouvir, e eu 
relia. Ela até se 

emocionava.”

ÉÉ



E, com muito carinho, reforça que até hoje encontra um grande apoio neles, 
assim como em seus pais. “Nossos pais sempre foram muito determinados e 
já passaram por muitas coisas, mas não desistiram. Lutam até hoje para dar 
o melhor para a gente e são guerreiros.”

AV E NT UR A S DE PAPE L
Júlio Verne foi um dos primeiros autores que encantaram a pequena Bianca. 
Lido a partir do Ponto de Leitura, no Galpão, Viagem ao Centro da Terra a ajudou 
a nutrir seu imaginário, que era povoado com perguntas sobre como poderia 
ser lá dentro da terra. “Era como se eu sentisse e estivesse vivendo tudo aquilo 
com os personagens”, explica, entusiasmada ao embarcar novamente nessa 
ficção. E as aventuras de Bianca seguiam biblioteca adentro. Ela foi uma das 
primeiras a marcar presença no Ponto de Leitura, em 2009, quando ele foi 
inaugurado. “Frequento desde que abriu, quando tinha 9 anos.” Naquela épo-
ca, aconchegava pelo espaço na companhia das irmãs. Depois elas começaram 
a trabalhar e sempre encontravam um tempinho para acompanhar a pequena 
ao local, principalmente porque elas também gostavam. Mais tarde, seus pais 
assumiram o posto e começaram a ir com ela até o Ponto de Leitura. “Meu pai 
um dia ficou irritado porque eu queria vir para cá sempre, então falou: vai lá, 
pode ir sozinha.” A partir desse dia, Bianca, que sempre morou na rua paralela 
ao Galpão, caminhava até lá para passar suas tardes entre livros. “Às vezes, 
eles tinham que vir me buscar para eu ir para casa, porque, caso contrário, não 
ia. Gosto bastante do Ponto de Leitura desde aquela época”, comenta, rindo 
diante da sua conexão com a leitura.

Foi ainda criança que ela se apaixonou por poesia. “Teve um dia que 
fiquei tão empolgada com uma poesia que fui ler para a Malu. Ela ado-
rava e chamava mais gente para ouvir e eu relia. Ela até se emocionava”, 
diz. Bianca conta que Malu sempre foi muito companheira e acolhedora 
desde os primeiros dias dela no espaço, além de ser uma incentivadora da 
leitura e da interação entre as crianças. “Meu irmão e eu não saíamos do 
Ponto de Leitura, parecia que a gente morava ali. E eu falo para a Malu, 
hoje, que lá era nossa segunda casa. Na verdade, acho que a gente vivia 
mais lá do que em casa”, relembra como quem mergulha num livro e não 
consegue mais parar de ler.

PA S SAP O R TE PAR A O U TR O S M UND O S
Quando questionada sobre os livros que já leu, parece que os olhos de 
Bianca já pousaram em praticamente todas as estantes do Ponto de Leitu-
ra – e não pararam ali. “Sou fã de Jogos Vorazes, já li John Green também. 
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Comecei a ter livros meus porque as pessoas davam de presente e hoje 
posso dizer que tenho até a minha biblioteca”, comenta, orgulhosa. E re-
lata que, certa vez, a mãe perguntou por que só pedia livros de presente. 
Bianca, então, ref letiu sobre o significado deles em sua vida. “Não é por 
causa do livro em si, mas o que ele significa. Quando você dá um livro 
para alguém, entrega outra realidade, outro mundo”, finaliza. Segundo a 
jovem, por meio da leitura, ela percebe se desenvolver mais e melhor, tem 
a imaginação aguçada, a escrita ganha mais f luência e os pensamentos 
ficam mais organizados. 

Quando Bianca pega seu “passaporte” para os mundos que já visitou pelas 
prateleiras do Ponto de Leitura e de seu quarto, ela nos apresenta uma vasta 
bibliografia recheada de muita ficção e todas as suas vertentes. “Quando li 
a série Jogos Vorazes, lembro de sentir como se me aventurasse com a perso-
nagem. De me sentir incentivada a não desistir e a querer revolucionar. Eu 
amei essa saga pelo seu cunho histórico e por conhecer o gênero distópico 
de literatura”, revela.

Ainda pelo fantástico mundo da aventura, Bianca, por inf luência do Luiz 
Ricardo, leu (e adorou) Dagon, um livro com oito contos. “Meu irmão havia 
me falado do H.P. Lovecraft [autor da obra] e, quando li, pirei. Era realmen-
te o que eu queria ler, é um terror diferente”, diz, empolgada e mostrando 
mais afinidades com o irmão. Mas não é só de ficção científica que se vive, e 
Bianca também mostra muito apreço por literatura brasileira. Machado de 
Assis ganhou espaço na imaginação da jovem com Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. Sem as amarras da vida, o livro é realista e sincero, e isso faz Bianca 
se apaixonar pelo autor e sua obra, reconhecidamente ousada e inovadora 
para a bibliografia nacional. “Ele foi um revolucionário. Um negro na Acade-
mia Brasileira de Letras, foi de uma importância imensa”, diz com orgulho 
do lugar que ele ocupou, para além de sua estante.

P O R DE NTR O DA HIS TÓ RIA
Em 2014, Bianca passou a protagonizar histórias. Aos 14 anos, junto de uma 
amiga, começou um curso de teatro. “No começo foi muito difícil. Não pa-
rece, mas sempre fui tímida. Eu ficava no canto, quase não falava com nin-
guém. O professor que foi me trazendo para o grupo e aí nunca mais parei de 
falar”, brinca. A jovem recorda de, nessa época, começar a criar boas memó-
rias em estar em grupo. “Eu saía do teatro e ficávamos brincando na praça, 
conversando e dando risada”, diz. Bianca segue estudando teatro e gosta 
muito. Junto de seu irmão, tem ideias nesse sentido. “Meu irmão e eu temos 
a ideia de fazer um curta-metragem. Temos vontade de fazer uma nova ver-
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são dos contos do Lovecraft.” A criatividade borbulhante não para aí e ela diz 
que também faz parte dos projetos transformar o conto O Flautista, escrito 
pelo seu irmão, em um curta-metragem.

Quando é levada a pensar em qual autor da literatura gostaria de viven-
ciar nos palcos, Bianca surpreende com um poeta da Grécia Antiga, Eurí-
pedes. “Gostaria de viver Medeia. Quero me ver como vilã, vai ser comple-
tamente diferente.” E complementa: “Também gostaria de atuar em algum 
texto de Machado de Assis”. Ela diz que, para o seu trabalho como atriz, a lei-
tura é fundamental, pois a ajuda a elaborar personagens e fazer pesquisas. 
Além disso, acredita que, indo mais fundo, há um potencial de transformar 
vidas. Como aconteceu com a dela. “Eu já gostava de ler, mas, quando come-
cei a vir aqui, isso se intensificou muito.” E confessa: “Foi quando comecei a 
escrever poemas. Às vezes, estou de boa e vem uma palavra na minha cabe-
ça. E a palavra me fascina e aí pego, e dela faço alguma coisa. Eu tenho que 
realmente parar e escrever”, fala Bianca, com a empolgação de quem adora 
ser encontrada por palavras, como se fossem fadas em seu caminho. Ela vive 
isso de forma muito espontânea, assim como se entrega para a leitura, para 
o teatro e para a vida.

Bianca, que também é estudante de psicologia, comenta que a leitura 
ajuda as pessoas a ter vocabulário para poder expressar o que estão sentin-
do, e ela vê muita importância nisso. “É difícil querer dizer algo sem con-
seguir se expressar.” Para ela, a leitura é um portal que se abre para uma 
porção de significados. “Você entende a palavra e diz o que sente”, comenta, 
deslumbrada pelo poder que as frases possuem. 

Pelos olhos da jovem, é fácil perceber que, adentrando por esses portões, 
se vive melhor com o mar de sentimentos que estão dentro das pessoas.

“Quando você 
dá um livro 

para alguém, 
você entrega 

outra realidade, 
outro mundo.”
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T Í T U LO
Jogos Vorazes

A U T O R A
Suzanne Collins

E D I T O R A
Rocco

PÁ G I N A S 
400

ção transmitida para a população 
pela TV, como um reality show, no 
qual esses jovens são obrigados a 
lutar até que só sobre um sobrevi-
vente. O vencedor, além de fama 
e glória, leva para o povo de seu 
distrito grandes vantagens. No 
início da trama, a autora discorre 
sobre o motivo da existência dos 
Jogos e conta sobre a vida dura de 
Katniss, personagem principal da 
história, falando sobre a perda de 
seu pai e suas grandes responsa-
bilidades junto à família. Ao ver 
sua irmã como escolhida para o 
Jogo, ela se oferece para participar 
em seu lugar. E assim a jovem vai 
descobrindo todas as habilidades 
necessárias para se manter viva 
ao longo de todo o reality. Suzanne 
Collins prende a atenção dos lei-
tores até a última página com um 
enredo envolvente e impressio-
nante, que aborda as reviravoltas 
do Jogo e as adversidades que a 
protagonista precisa superar, fa-
zendo com que essa agonia ultra-
passe as páginas e toque o leitor.

O P R I M E IR O LIV R O  da trilogia 
Jogos Vorazes, de Suzanne 
Collins, apresenta a história 
de uma nova nação, que é for-
mada por 12 distritos, surgida 
sobre as ruínas do que era an-
tigamente a América do Norte. 
Para demonstrar poder, a 
Capital, que comanda a todos, 
ordena que cada distrito envie 
um garoto e uma garota de 12 e 
de 18 anos para os Jogos Vora-
zes. Trata-se de uma competi-

Jogos Vorazes

OO
en

tr
e 

li
vr

o
s 

  |
   R

Es
En

h
A 

  |
   4

4



Q UAND O, PE L A PRIM E IR A V E Z , dei de cara com 
aquela enorme estante, que começava no chão e 
ultrapassava onde meus pequenos braços alcan-
çavam, percebi que havia algo nela que me intri-
gava: os livros. Mais do que isso, eu pensava como 
aquele compilado de palavras tinha tanta história 
contida. Como aquelas palavras me permitiam 
sentir e viver aquilo tudo? Tantos seres, tantas 

realidades, tantos mundos... E como aquilo po-
dia ser real? Como aquilo não permitia que eu me 
sentisse sozinha? Como aqueles papéis me faziam 
sentir? A resposta eu já tinha, mas não sabia. O 
segredo era o que ali habitava. Foi nesse momento 
que percebi que não eram só papéis, palavras ou 
livros. Mas sim uma vida a ser vivida, com todas 
as suas possibilidades e poder de transformação.

“As palavras 
me permitiam 

sentir”
Bianca Santos Machado
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A leitura a ajudou a lidar com 

a dura realidade na qual estava 
imersa. Hoje ela apresenta esse 
mundo de possibilidades, pelas 

palavras, para grupos de crianças
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NA VOZ DE C LE IDE , todas as histórias parecem ter um tom diferente. É como 
se as palavras saíssem de dentro dos livros e ganhassem ainda mais vida do 
lado de fora, diante dos olhos e do coração de quem ouve e vê. As árvores fi-
cam mais verdes, as borboletas, mais vistosas. E até bolinhos de chuva criam 
pernas para sair correndo pelos cantos por aí. Por ofício e também por amor, 
Cleide se dedica a essa magia bonita que é ser contador de histórias e, para que 
as narrativas sejam assim, cheias de cor, cheiro, som e forma fora das páginas 
enumeradas e ilustradas dos livros infantis, ela traz todo o universo presente 
ali para a realidade, transformando cada linha em um mundo mais divertido.

Mesmo com a visão do olho esquerdo quase perdida, Cleide não se dis-
tancia da leitura. Para contar as histórias vividas dentro das obras, ela entra 
em um processo interessante. Primeiro, lê, relê, lê outra vez, cada pedaci-
nho delas (as histórias), a fim de fazer realmente parte de cada uma. Esse 
movimento dura mais ou menos uma semana, entre um ir e vir de páginas. 
Depois, de acordo com a sua imaginação – que voa entre cada entrelinha 
–, ela confecciona objetos, que vão de dedoches a aventais, na intenção de 
trazer para os olhos do outro aquilo que leu e viveu. Com feltro, papel, tesou-
ra, cola, linha, agulha e muita criatividade, Cleide cria um universo inteiro 
baseado nas narrativas infantis que a habitam e que por tantas vezes lhe 
fazem companhia. "Eu entro nas histórias como se elas fossem minhas. De-
pois compro os materiais que preciso e crio aventais, dedoches e palitoches. 
Tudo para ilustrar e brincar nas contações de histórias que às vezes faço. 
Para cada enredo, crio um material novo e pronto: já vou contar!", explica. 

É desse jeito que Cleide já montou um acervo enorme de brincadeiras e 
fantasias, em seu cantinho que divide com os filhos, na região de São Miguel 
Paulista. Ali, em sua casa, é possível encontrar histórias customizadas que 
abraçam livros como João e Maria, Cinderela, A Princesa e a Ervilha, A Festa no 
Céu, e por aí vai. "O último que fiz, foi para contar uma história falando sobre 
deficiência física. Montei o painel, fiz duas borboletas, para contar sobre o 
livro A Borboleta de uma Asa Só. E deu tudo certo. Quando as pessoas conse-
guem visualizar a história, é muito mágico", lembra. Além desse convite a 
viver os enredos de forma lúdica por meio das contações, Cleide faz questão 
de mostrar para os seus ouvintes os livros de onde sai cada inspiração, como 
um incentivo para que as crianças procurem as próprias aventuras e tam-
bém as levem para partilhar em casa com a família.

P O NTO DE PAR TIDA
A maioria dessas histórias que ela conta sai dos livros que Cleide descobre no 
Ponto de Leitura do Galpão. Embora todo esse gosto pelas palavras já a acom-
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panhe há um bom tempo, ela só foi conhecer o espaço no início de 2019, quan-
do o lugar ainda estava em reforma. Enquanto explorava outros corredores 
do Galpão, deu de cara com os livros e, sem nunca ter entrado antes em uma 
biblioteca, teve a instantânea impressão de acolhimento e afago entre as es-
tantes repletas de histórias a descobrir e viver. Aí, não saiu mais de lá.

Como tinha de ser, pouco a pouco, todos aqueles livros passaram a habi-
tar também o coração e a vida de Cleide, se tornando praticamente insepa-
ráveis. "Logo que cheguei, conheci a Malu. Ela foi me mostrando o espaço e 
já pensei: 'quero contar algumas histórias aqui'. E assim fui interagindo com 
ela e com o Ponto de Leitura." Embora já tenha lido muitos livros por ali, os 
que mais atraem Cleide são mesmo as histórias infantis. Ela conta que já 
leu praticamente todas as que se encontram no Ponto de Leitura e que não 
existe nenhuma preferida: vira e mexe se acomoda nas cadeiras do espaço, 
volta em algum livro que já leu e se aventura novamente por ele, como se 
fosse a primeira vez.

Hoje, ela é sempre convidada a participar de eventos no Ponto de Leitura 
e não recusa nenhuma oportunidade para uma boa prosa: faz mediação de 
leituras com as crianças, lê, quando não leva livros para casa e, por meio das 
contações de histórias, interage ainda mais com o espaço do qual tanto se 
orgulha de fazer parte. "Já conheci muitas crianças nesse lugar. O Ponto de 
Leitura é importante para mim e também para todos os moradores da re-
gião. É nossa chance de encontrar nossa voz e descobrir mundos diferentes 
do que temos aqui", conta. E acrescenta: "Se as crianças soubessem o bem 
que faz, elas certamente explorariam mais os livros. Porque, por meio deles, 
a gente viaja para outros mundos". 

U M PA S S O DE C ADA V E Z
Mesmo que o Ponto de Leitura tenha entrado em sua vida bem mais tarde, o 
afeto de Cleide pelas palavras é coisa que a acompanha desde menina. Com 
a morte dos pais ainda bem cedo, ela foi morar com os tios e primos em uma 
casa em São Paulo. De vida simples e humilde, seus familiares não tinham o 
hábito da leitura, achavam que era bobagem e perda de tempo. Como conse-
quência, a pequena teve pouquíssimo acesso aos livros na infância, mas nem 
isso a impediu de buscar mundos novos. A vontade de aprender mais e mais 
fez com que Cleide se agarrasse aos recortes de jornais e revistas que encon-
trava pela rua, levava para casa e colecionava quase às escondidas. "Com 7, 8 
anos, quando saía da escola, ia recolhendo pela rua jornais velhos, pedaços 
de revistas e levava para casa. Eu sempre apanhava por isso, mas, mesmo 
assim, eu levava e lia", lembra. 

"Se as crianças 
soubessem o 
bem que faz, 

elas certamente 
explorariam 

mais os livros. 
Porque, por 

meio deles, a 
gente viaja para 
outros mundos."
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Foi mais ou menos nessa época que, um dia, na escola, ela foi escolhida 
entre outros alunos para participar de uma espécie de gincana, em que o 
vencedor ganharia uma porção de livros com temas diversos, jogos e brin-
cadeiras. O desafio? Ler para a diretora uma história escolhida pelos profes-
sores. Toda ansiosa, Cleide foi de coração aberto e surpreendeu a todos com 
seu empenho e desenvoltura. Como resultado da performance brilhante, 
levou para casa o prêmio, um sorriso no rosto e um monte de novas histó-
rias que a motivaram a continuar lendo com entusiasmo. "Eu vivia em um 
ambiente de muita discórdia. Então, quando encontrava alguma coisa para 
ler, me esquecia de tudo aquilo. Ficava no meu canto, ali sozinha e lendo. A 
única coisa que tinha para me distrair era a leitura." Entre todos esses livros 
que ganhou, ela recorda o seu preferido, O Mágico de Oz, que tanto a encan-
tou a ponto de ganhar a posição que ocupa até hoje em sua vida e em seu 
coração: a de livro preferido.

O BR A S D O AC A S O
Mesmo com todo o gosto pela escola e seus aprendizados, Cleide não seguiu 
os estudos por muito tempo. Aos 13, abandonou o colégio para trabalhar e 
ajudar nas despesas de casa. Na época, todo o dinheiro que ganhava era en-
tregue para os tios em um envelope fechado, de forma que ela nem tinha 
conhecimento da quantia presente ali. Três anos depois, com o desejo de 
construir uma nova vida semelhante às dos livros, decidiu sair de casa e, na 
primeira oportunidade que teve, foi morar só, levando consigo as lembran-
ças e mais um monte de sonhos para trilhar o caminho de seu coração. O 
salário que ganhava era suficiente para as despesas de casa e até sobrava um 
pouquinho para comprar um ou outro livro – principalmente os romances, 
que agora tinham passe livre em sua casa.

Nesse movimento de trabalho e tantas responsabilidades, os estudos fo-
ram ficando cada vez mais para trás. No ir e vir da cidade grande, as coisas 
continuavam acontecendo, o tempo foi se tornando mais veloz e as obriga-
ções cresceram diante da vida. Mas Cleide nunca desistiu. E assim mesmo, 
cheia de persistência e coragem, conseguiu retomar os estudos já bem mais 
velha, em torno dos 45 anos, por meio do EJA (Educação para Jovens e Adul-
tos). Com esforço e tanta vontade de aprender, foi superando um a um todos 
os desafios até se formar e completar o ensino médio, cheia de orgulho. 

Assim como o retorno aos estudos, veio mais tarde a descoberta dessa vo-
cação para contar histórias e transformar o caminho de outras pessoas. Isso 
aconteceu quando caiu de paraquedas no curso de contação de histórias, ofe-
recido por uma associação focada em atender jovens e adultos, vizinha à sua 

"Eu vivia em 
um ambiente de 

muita discórdia. 
Então, quando 

encontrava 
alguma coisa 

para ler, me 
esquecia de 

tudo aquilo.”
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casa. No começo, ela se interessou mesmo pelo curso de departamento pes-
soal. Mas – ainda bem – não havia mais vagas. "Aí o rapaz que me atendeu 
disse que ainda era possível fazer o curso de contação de histórias. E então me 
matriculei, para ver como era", conta. Foram seis meses de estudo, entre práti-
cas, aprendizados e muitas descobertas, que guiaram Cleide por essa vocação 
bonita e cheia de amor que ela desempenha hoje. "Todos os caminhos sempre 
me levaram à leitura, desde que eu era criança", diz cheia de orgulho.

Cleide é conhecida na região por suas contações de histórias e, para ela, 
ter um espaço aberto como o Ponto de Leitura é um respiro no meio das 
atribulações do dia a dia, e também uma forma de praticar o que aprendeu 
com o curso e com a vida. "Hoje, com as contações de história e com o espa-
ço que tenho, principalmente no Galpão, encontro a chance de dar a outras 
crianças aquilo que não tive na infância. É muito especial ter um espaço 
assim", completa. 

L U G AR PAR A O S S O NH O S
Mas não pense que ela para por aí. Cleide sabe que os caminhos são infinitos 
e, como boa sonhadora que é, hoje seu maior desejo é continuar trilhando 
pela estrada dos estudos e entrar para a faculdade de pedagogia, se formar 
professora, para depois dar aulas e dividir ainda mais seus conhecimentos 
com outras crianças. "Minha família fala que não vivo no mundo real, mas 
em Nárnia. Porque eu realmente gosto muito de viver em um universo ima-
ginário com as crianças. Acho que a vida já é tão carregada de problemas, e 
por isso adoro ler: para me distanciar deles", afirma. 

No apartamento de quarto andar, que divide com os livros e os filhos 
Miguel e Miriam, há sempre espaço para essas delicadezas que tanto ba-
lançaram o coração de Cleide por toda a vida. E hoje são eles, os filhos, que 
também descobrem novas histórias entre as paredes do Ponto de Leitura: a 
filha mais velha, aos 28 anos, também é apaixonada pelos livros e pela es-
cola. Já leu algumas histórias no Galpão e hoje, com uma bolsa de estudos, 
está na reta final para se formar engenheira. Já o filho, aos 16, também não 
fica para trás: estuda teatro, já escreveu peças que foram para o palco e gosta 
muito de desenhar. Desde bem pequenos acostumados aos movimentos de 
Cleide entre a arte e a cultura, eles enxergam na mãe seu maior exemplo e 
a referência mais bonita para seguir em harmonia pelos dias. E, como na 
história de O Mágico de Oz, Cleide também vive diariamente a tarefa doce de 
se aventurar por outros mundos, em busca de espalhar sorrisos e guardar 
no coração cada um deles para desenhar seu caminho, que é feito de sonhos, 
delicadezas e muito afeto.
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T Í T U LO
O Mágico de Oz

A U T O R A
Lyman Frank Baum

E D I T O R A
Zahar

PÁ G I N A S 
224

Glinda, a Bruxa Boa do Sul, 
que explica para a menina 
recém-chegada que ela precisa 
seguir pela estrada de tijolos 
amarelos, para encontrar o 
Mágico na “Cidade das Esme-
raldas”. Lá, o feiticeiro diz que, 
para voltar para casa, Dorothy 
precisaria derrotar a Bruxa Má 
do Oeste. E aí a aventura co-
meça. Pelo caminho, Dorothy 
encontra novos amigos: um 
Espantalho, que sonha em ter 
cérebro, um Homem de Lata, 
que deseja ter um coração, 
e um Leão, que adoraria ter 
coragem. Juntos, eles seguem 
a jornada em busca do grande 
mágico, mas são perseguidos 
pela Bruxa Má do Oeste, que 
tinha obsessão pelos sapatos 
vermelhos de Dorothy. E então, 
entre perigos e obstáculos, 
os amigos seguem, sempre 
juntos, pela terra de Oz.

O M ÁG I C O D E O Z  é um clássico 
infantil, escrito por Lyman 
Frank Baum, em 1900. Pelas 
páginas, Dorothy, uma menina 
que mora com os tios na cidade 
do Kansas, é levada com seu 
cachorrinho Totó por um fura-
cão até a terra de “Oz”. Chegan-
do lá, ela conhece a princesa 

O Mágico 
de Oz
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O LIV R O SE M PRE foi algo importante em minha 
vida, pois foi por meio dele que consegui me en-
contrar como pessoa. Na minha infância, já nu-
tria a vontade de conhecer mais profundamente 
a literatura, porém, com a família desestruturada 
financeiramente, não tive tantos recursos.

Hoje posso ter quantos livros o meu bolso pu-
der comprar... O livro me ensinou a ver o mundo 
com o olhar de uma criança. O livro é um refúgio 
nas minhas horas de angústia, carências e neces-
sidade espiritual. A mim, valeram todas as vezes 
em que apanhei por levar jornais velhos para casa, 
que encontrava no caminho de volta da escola. So-

bre os livros, costumo recitar um pequeno poema, 
que é de um autor desconhecido e que diz assim:

 
Eu do livro
Não me livro
Deus me livre
De me livrar
Se do livro
Eu me livro
Como livre
Vou ficar?
 

O livro fez e faz diferença em minha vida.

“O livro é um 
refúgio nas 

minhas horas 
de angústia”

Cleide Santos
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O baú  
do Cosme

Cosme de Oliveira, 43 anos
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Ele descobriu na arte seu trabalho, 

sua vocação e sentido de vida. E, 
nos livros, um modo de alimentar 

todo o seu potencial de criar
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C O S M E , E M SE U BAÚ, guarda memórias de infância e lembranças carinhosas 
de toda a sua vida até o momento. Do menino que, timidamente, se aventu-
rou entre esculturas, pinturas e desenhos e transformou a arte no seu brin-
car e, por um tempo, guardou tudo isso dentro de si, muito bem escondido. 
Do homem que também reúne desafios em sua jornada pessoal e profissio-
nal e que, mesmo assim, não deixou de lado sua forma calma e suave de 
enxergar a vida.

A história de Cosme se apresenta feito um diário em que mergulhamos 
por sonhos, travessuras de criança, arte, pensamentos e a forma como ele vê 
o mundo. A narrativa de vida de Cosme, assim como a de seu artista favo-
rito (“toca Raul!”), encanta até quem nasceu há dez mil anos atrás. Natural 
de São Paulo, Cosme Colin de Oliveira, hoje com 43 anos, cresceu no bairro 
de Ermelino Matarazzo, junto de sua mãe, Nanci, e sete irmãos. Apesar da 
família grande, lembra-se de passar bastante tempo sozinho. “Minha mãe 
tinha um problema de saúde e precisava de cuidados. Aí ela ficava com as 
tias dela, que eram, então, as minhas tias-avós”, relembra ao falar do início 
de sua meninice. “Meus irmãos ficavam na escola ou brincando na rua. Eu, 
por ser o mais novo, sempre acompanhava minha mãe.”

Cosme se lembra de ser muito tímido quando tinha por volta de 6 anos 
de idade e, durante o tempo que passava no quintal das tias-avós, Helena e 
Marta – das quais ele fala com muito carinho –, se aproximou de um dos 
inquilinos que morava ali, o artesão Sebastião. “Minha tia alugou um quar-
to que havia no fundo de sua casa para um artesão. Enquanto eu ficava no 
quintal, gostava de ver ele mexer com artesanato”, diz ele, com os olhos bri-
lhando como duas pequenas bolas de argila molhada ao tocar nessa memó-
ria. E complementa: “Lembro-me de ele desenhar jogadores de futebol, fazer 
a escultura e colocar em garrafa. Eu o assistia fazer aquilo, gostei e comecei 
a brincar disso.” E não parou durante toda a juventude.

Aos 14 anos, Cosme trocou o banco da escola pelo trabalho. “Eu não me 
dava muito bem com a escola. Na época, não conseguia viver socialmente 
com muita gente, pois era muito tímido”, diz. Ele decidiu, então, trabalhar. 
Na ocasião, buscou emprego em uma serralheria na vizinhança e conseguiu 
seu primeiro trabalho, onde ficou até completar 18 e, então, retomar os estu-
dos. Cosme diz ter aprendido muita coisa com essa experiência profissional 
e ressalta que a arte o acompanhou durante todo esse período. “Sempre tive 
trabalho como artista. Fazia pinturas na Copa do Mundo, pintava paredes 
das creches do bairro... Meu irmão, o Marcos, nessa época, fazia comigo. Eu 
também fazia esculturas, mas não levava a sério, era como um hobby”, diz, 
rindo de como nem ele mesmo, nos seus sonhos mais talhados, ousaria ima-
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“Quando a 
gente não 

lê, vive num 
mundinho 

pequeno, 
fechado. Não 
percebe todo 

o universo 
que está à 

nossa volta.”



ginar o quanto sua história mais tarde se transformaria por meio da arte. 
“Eu não era muito de sair, minha diversão sempre foi o artesanato. Adorava 
mexer com argila e arame. Sempre gostei de esculpir em sabão e sabone-
te, por exemplo.” Quando questionado sobre como era ser artista em sua 
casa, comenta que nem sempre encontrava apoio. “Eu fui muito incentivado 
a trabalhar e a estudar por alguns, outros já diziam que era muito bonito o 
que eu fazia.” Ao comentar, Cosme percebe que todos eles, no fim, queriam 
seu bem-estar, apesar de nem sempre compreendê-lo. “Aprendi com isso e 
hoje não faço assim com meus filhos. Sempre incentivo e busco fazer críticas 
construtivas”, finaliza.

M AL U C O BE LE Z A
“Eu era muito fã do Raul Seixas. Era não, ainda sou”, diz ele, sorrindo, ao 
contar como sua relação com a leitura surgiu, em meados dos anos 2000. 
Curioso, assim como foi pelo artesanato na infância, começou a botar o 
interesse pelo artista a favor da melhor compreensão do que dizia o pai 
do rock no Brasil. Seu desejo de transpor a melodia perfeita, a vontade de 
mergulhar no mar de pensamentos que Raul representava para ele, o fez 
descobrir o filósofo que morava no compositor de “Metamorfose Ambu-
lante”. “Decidi ir atrás do que o Raul lia para entender como ele pensava”, 
explica. E assim foi.

O primeiro livro que leu sobre o assunto foi O Baú do Raul, que é uma es-
pécie de diário da vida do cantor, que conta sobre a vida pessoal do músico 
e sua inquieta criatividade. Leu também Bhagavad-Gitã, livro que inspirou 
Raul Seixas para a música “Gita”, e compreendeu onde se baseiam os versos 
da composição do roqueiro baiano. Quando fala sobre o livro que transfor-
mou sua vida e agiu como um grande portal de conhecimento, não tem dú-
vida alguma. “Minha transformação de vida tem relação com Raul Seixas, 
não tem jeito. Ouço suas músicas desde a infância e isso me levou a muitos 
questionamentos.” Já a obra de Mário Lucena, Raul Seixas – Filosofias, Políticas 
e Lutas – A Verdade Absoluta, o inspirou a mergulhar na mitologia grega e na 
filosofia, entre outros gêneros que fizeram parte da bibliografia explorada 
pelo cantor brasileiro de rock mais famoso de todos os tempos.

Cosme recorda-se de, junto do seu grande amigo Márcio – ou Leiwa, 
como é mais conhecido –, se revezar para ir à biblioteca mais próxima, na 
época em São Miguel Paulista, para buscar livros, muitos deles lidos pelo 
roqueiro. “Leiwa e eu ficávamos na correria para achar os livros que que-
ríamos ler”, diz, rindo ao voltar a revisitar as páginas da sua vida naquele 
tempo. “A gente vivia uma verdadeira odisseia atrás de livros”, brinca. E 
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conta que ele ia buscar a obra na biblioteca, depois voltava para renovar o 
aluguel do livro e, então, Leiwa ia com o livro e já transferia para seu nome, 
para conseguir lê-lo também. 

SANTE IR O S E E NTALHE S
Cosme é frequentador do Galpão de Cultura e Cidadania, no Jardim Lapena, 
desde 2007. Sua esposa, Joelma, que participava do Programa Ação Família, 
contou a ele sobre o curso Santeiros e Entalhes, do mestre santeiro José das 
Mercês Paiva, o Mestre Paiva, que aconteceria no local para ensinar alunos 
da comunidade a fazer esculturas barrocas em madeira. Cosme não teve 
dúvida: agarrou a oportunidade. “Minha mulher conta que disse sobre meu 
trabalho com artesanato no Programa. Na época, eu esculpia em pedra-sa-
bão e queria expor. O pessoal da Fundação Tide Setubal gostou do meu tra-
balho e me inscrevi”, conta.

Cosme, que por um período de sua vida afastou-se das artes, buscava, 
com aproximadamente 30 anos de idade, sua conciliação com ela. “Eu os-
cilava na vida artística. Quando entrei no curso, parei com isso. Aí entrei 
[nas artes] e não saí mais”, diz, sorrindo ao confirmar o reencontro com a sua 
diversão da infância, que hoje ele chama, alegremente, de trabalho. Cosme 
se recorda inclusive de uma de suas peças mais simbólicas: o papa, feita em 
pedra-sabão. “Mostrei para o pessoal no curso, na época”, diz. O artista a 
esculpiu com 16 anos de idade e foi a primeira vez que fez um rosto realista. 
Lembra-se de ver a foto do papa e decidir esculpi-lo.

Junto de outros trabalhos dos alunos do curso Santeiros e Entalhes, Cos-
me teve sua arte exposta na sede da Associação Comercial em São Miguel. 
E recorda-se com muito carinho desse apoio. “A Fundação sempre ajudou. 
Lembro-me de que, sempre que tinha exposição, apareciam pessoas per-
guntando do meu trabalho, e isso é muito importante para mim.”

A INSPIR AÇ ÃO Q UE V E M D O S LIV R O S
Em 2009, mais uma vez, a Fundação Tide Setubal atravessou o caminho do 
artista, agora na forma de literatura. Leiwa, o amigo de jornada de biblio-
teca, o informou que o Galpão havia ganhado um espaço de leitura. “Ele fa-
lou do Ponto de Leitura e fui conhecer. Conheci a Malu, inclusive, que me 
apresentou tudo por lá”, fala com gratidão pelo acolhimento. Cosme diz que 
costuma ir sempre ao Ponto de Leitura. Houve época em que estava por lá de 
duas a três vezes por semana. “Pegava livros para mim, para meus filhos, o 
Diego, o Guilherme e a Júlia”, diz. Hoje costuma passar com frequência por 
lá também, nem sempre para pegar livros, mas para ver amigos. “Já li muita 
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coisa no Ponto. Gosto de passar por lá e incentivar a leitura, acho o espaço 
muito importante para a nossa comunidade”, diz.

A literatura transformou a visão de mundo de Cosme. A leitura lhe deu 
a oportunidade de ver o mundo por outros olhos. “Quando a gente não lê, 
vive num mundinho pequeno, fechado. A gente não percebe todo o univer-
so que está à nossa volta”, afirma – com a mesma precisão que pratica em 
suas obras artísticas. O mesmo movimento que Cosme viveu ao se abrir 
para a sua arte, ele sente acontecer quando vê alguém mergulhar na leitu-
ra. “Quando começamos a ler, vemos tudo por uma perspectiva diferente. 
A mente se abre de um jeito muito interessante. Eu tentei passar muito isso 
para os meus filhos”, diz. O artista afirma que vê o cérebro como um mús-
culo, que só se exercita adequadamente por meio da leitura de livros. “A 
informação que absorvemos na internet, em vídeos, não gera a mesma ex-
periência da leitura. Sentimos diferente. Com a leitura, na minha opinião, 
o cérebro começa a criar uma capacidade inexplicável”, acredita. “A mi-
tologia grega, que leio no Ponto de Leitura, inf luencia muito minha arte. 
Gosto de olhar os estudos anatômicos daquela época.” Hoje, a literatura e a 
arte de Cosme vivem juntas, complementando-se. Os livros inspiram suas 
esculturas e ele segue, no meio de tudo isso, acreditando mais e mais em 
si mesmo e na sua capacidade de criar.

“Com a leitura, 
o cérebro começa 

a criar uma 
capacidade 

inexplicável.”

en
tr

e 
li

vr
o

s 
  |

   c
O

sm
E 

D
E 

OL
Iv

EI
RA

   |
   5

9



T Í T U LO
Raul Seixas – 
Filosofias, Políticas 
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de morte do artista, foi escrita 
com base em materiais que o pró-
prio Raul teria utilizado em seu 
trabalho como músico. A Verdade 
Absoluta vai além de um relato da 
carreira artística do roqueiro mais 
consagrado do país, e mostra 
como a mitologia e a filosofia 
fizeram parte essencial da vida 
dele, tanto no âmbito pessoal 
quanto no campo profissional. O 
grande legado dessa obra é tornar 
um desejo do Maluco Beleza mais 
próximo: escrever sobre filosofia.

Raul Seixas – Filosofias, Políticas 
e Lutas – A Verdade Absoluta é 
uma profunda análise filosófica 
das mensagens contidas nas 
letras do roqueiro baiano, que 
foi grande precursor do estilo 
no Brasil. O livro chegou ao 
mercado acompanhado de um 
CD com músicas de Raul sen-
do interpretadas por Roberto 
Seixas, único cover autorizado 
pela família do cantor, segundo 
a publicação. Hoje só é possível 
encontrar essa obra em sebos.

O LIV R O, D E  Mário Lucena, 
adentra pela trajetória filosófica 
e política de Raul Seixas. Como 
se estivéssemos em uma viagem 
de trem, o autor nos faz passear 
e analisar junto dele 163 letras do 
roqueiro. Ele se utiliza da história 
da filosofia, grande paixão de 
Raul, para nos introduzir ao 
pensamento do cantor. A obra, 
que foi lançada em 2009 como 
parte das celebrações de 13 anos 

Raul Seixas
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E M 2009, C O M E C E I U M A nova etapa em minha vida. 
Foi algo surpreendente. Um amigo chamado Lei-
va me chamou e contou sobre a abertura de uma 
biblioteca no nosso bairro. Fiquei muito feliz, pois 
seria o fim de uma grande jornada que ele e eu 
realizávamos, quase diariamente, atrás de livros 

em várias bibliotecas.
Foi nessa biblioteca, mais conhecida como 

Ponto de Leitura, que conheci uma pessoa maravi-
lhosa chamada Malu, que me atendeu superbem. 
E nesse ambiente, de várias culturas diferentes, 
aprendi a conviver e respeitar as diferenças.

“No Ponto de 
Leitura aprendi 

a conviver e 
respeitar as 
diferenças”

Cosme Colin de Oliveira
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Brincar 
com as 
palavras

Daniela Piologo, 39 anos



As idas ao Ponto de Leitura e a entrada 
no universo dos livros trouxeram 

para Daniela uma oportunidade para 
voltar a se conectar com ela mesma. 

E para se sentir, novamente, feliz
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NO S TR A JE TO S DA V IDA pelos quais Daniela caminha, busca sempre olhar 
com encantamento e alegria pelo que lhe atravessa. Seus olhos alcançam 
além da imagem do pôr do sol, do observar o balançar das árvores ou do 
assistir ao contador de histórias desfilar aquela prosa que se espalha feito 
palavra no ar. Mas nem sempre foi assim que se sentiu. Por um período, ela 
se viu silenciada e esvaziada de sua própria presença, sem conseguir fincar 
os pés no presente e vislumbrar um futuro. O intervalo que viveu de si mes-
ma, no entanto, deixou aprendizados e muitas inspirações, além de abrir 
portas para talentos que ela desconhecia. Essa experiência na vida foi como 
o tempo que se faz necessário para uma poesia ganhar rima na voz do poeta. 
Daniela precisou disso para poder se ver e se sentir novamente, até que tudo 
em sua vida voltasse a se movimentar – e, então, a versar.

Filha do Álvaro e da Aurenita, Daniela Cristina Piologo é paulista e chegou 
ao Jardim Lapena ainda menina, ao lado dos irmãos mais novos, João Henri-
que e Jessé. Entre idas e vindas, acumula 33 anos na comunidade. Ela lembra 
que seu pai comprou o terreno – que hoje é a casa que mora com seu marido, 
Claudemir, e as filhas Lara, de 19, Sthephany, de 17, e a Gleicy, de 13 – quando 
tinha por volta de 6 anos. “Meu pai foi mandado embora do trabalho, onde 
ficou por uma década. Ele era bancário, e viemos para cá”, diz com uma ex-
pressão de quem começa a ler o livro da vida pelas memórias mais antigas.

Daniela recorda-se ainda de seu pai buscar oportunidades de trabalho e 
encontrar dificuldades nessa jornada. Foi quando descobriu que, na feira, 
poderia ter um novo ofício. E por ali seguiu 25 anos. “Era uma época muito 
interessante, a gente ia para a feira com ele. No começo, só aos sábados e 
domingos, porque estudávamos”, fala como quem voltou dessas aventuras 
com a imaginação repleta de rimas.

Caminhando pela imaginação, ela recebe a pergunta sobre quando co-
meçou a ler com uma parada no tempo em busca da informação. E então se 
dá conta de que lê desde que se entende por gente. “Numa reportagem sobre 
o Ponto de Leitura, a jornalista perguntou quando comecei a ler e eu não 
soube responder, porque, na minha memória, sempre li”, diz. Naquele dia, 
Daniela conversou com sua mãe e descobriu que ela a ensinou muito cedo 
a lidar com as palavras. Dona Aurenita estudou até a 7ª série e, com o seu 
conhecimento, ensinou Daniela a ler aos 4 anos. “Uma pessoa que mal sabia 
ler e escrever conseguiu ensinar uma criança. É um dom mesmo”, completa.

Inspirada por essa mulher forte, mais tarde, na escola, Daniela foi encan-
tada por Pollyanna, um clássico da literatura infanto-juvenil, que conta como 
uma menina órfã lida com grandes mudanças em sua vida. “Eu gostava por-
que achava ela [a personagem] forte, uma lutadora, ela era pobre e tentava ver as 
coisas de outra forma, de outro ângulo e conviver com aquilo. É mais ou me-
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“Quando você 
sabe o que 

significa a 
palavra, você 

pode saber o 
que a pessoa 

pode entender. 
Escrever, para 

mim, é brincar 
com as palavras 
e transformar.”



nos isso que a gente acaba fazendo”, diz. Quando busca em suas recordações 
as aventuras da meninice, Daniela, então, encontra uma peripécia digna de A 
Turma da Rua 15 – livro, inclusive, que embalava sua imaginação juvenil. Com 
aproximadamente 13 anos, ela e seus amigos adentraram pela Capela de São 
Miguel Arcanjo, popularmente conhecida como Capela dos Índios, no distrito 
de São Miguel Paulista, para desbravá-la e descobrir seus segredos. “Ela é toda 
de pau-brasil e, na época, corriam histórias de que havia índios enterrados 
lá. Isso chamava nossa atenção. A gente ia até o lugar com medo mesmo para 
explorar. Lembro-me de irmos atrás do púlpito e andar pelos corredores bem 
escuros, com um órgão em cima”, descreve o acontecimento.

O tempo passou e, aos 21 anos, ela saiu do Jardim Lapena, quando se casou. 
Foi morar com o marido e a sogra no bairro Sapopemba, na capital paulista. 
Depois que sua primeira filha nasceu, mudou-se para o Mato Grosso. Quando 
voltou a São Paulo, quase dois anos depois, teve as duas outras meninas e, 
mais tarde, retornou para o Jardim Lapena com sua nova família para dividir a 
casa que foi de seus pais, que resolveram morar no interior, com seus irmãos.

M E U C ANTINH O
“Cantinho aconchegante, / Muito reconfortante. / Posso ler e me encantar, 
/ Ouvir e sonhar.” É assim que começa o trecho do poema Meu Cantinho, 
publicado no livro de autoria da Daniela, Aniversário do Ponto de Leitura (que 
está disponível no Galpão), homenagem dela ao recanto que é a sua acolhi-
da. Até suas palavras virarem poesia e livro, no entanto, ela viu sua vida se 
transformar junto da evolução do Ponto de Leitura. Daniela sentiu a visi-
ta da depressão pela primeira vez após o nascimento de sua primogênita. 
“Durou três meses, mais ou menos”, conta. Depois da chegada da segunda 
filha, percebeu os sintomas novamente, só que agora mais intensos. “Eu não 
conseguia andar na rua, não falava com ninguém. A gente fica muito frágil”, 
compartilha ao revisitar um capítulo tão doloroso de sua vida.

Em 2009, foi ao Ponto de Leitura pela primeira vez. “Isso me ajudou mui-
to [a melhorar da depressão] porque eu conversava bastante com a Malu. Ela 
me deixava falar”, diz. Na época, Daniela conversava para poder elaborar. 
Ela versava sobre o assunto como se contasse um causo de livro, uma vida 
que não morava nela. “Quanto mais eu falava, mais liberava aquilo. Iam 
saindo de mim aquelas coisas, e a Malu me ajudou demais”, finaliza.

As filhas de Daniela foram fundamentais para a saída da depressão, pois, 
além da importância na vida dela, abriram mais uma porta para esse ca-
minho. “Comecei a vir ao Ponto de Leitura porque as minhas meninas es-
tudavam na escola aqui do bairro e o colégio era fraco. Fiz carteirinha para 
o meu irmão, para a minha irmã e para mim”, conta, ocupando todos para 
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conseguir livros para as meninas, que não podiam ainda se matricular. Ela 
pegava muitos livros e os lia junto delas.

Em 2011, em mais um encontro com a Malu, ouviu um conselho que mu-
dou seu rumo. “Ela falou para mim: você conta muitas histórias e eu acho 
legal as coisas que você conta”, referindo-se às histórias de infância vividas 
por Daniela. E emendou, então, sugerindo que ela se aventurasse pelo mun-
do das palavras e colocasse no papel tudo que vem de dentro dela feito na 
forma de lembrança. Daniela, obstinada como é, antes de escrever, mergu-
lhou no assunto. “Li uns 70 livros antes de começar a pensar em escrever a 
primeira historinha”, expressa ao pensar na sua forma de criar. “Escrevia e já 
estava mudando o assunto, contando outra coisa”, ri, falando dos primeiros 
experimentos. E foi assim que resolveu estudar para se aventurar.

Leu Literatura Portuguesa e Brasileira, livro emprestado do Ponto de Leitura, e 
achou muito bom. E foi nesse momento que sua paixão por poesia foi surgindo 
e embrenhando por sua vida. “Lia as metáforas e me deixaram muito empolga-
da, então comecei a colocar isso nas minhas histórias”, confessando o momento 
que se conectou com essa arte. Entre suas leituras feitas no Ponto de Leitu-
ra, também mergulhou no bestseller A Garota Americana. Nele, experimentava 
compreender diferentes estilos de escrita e se surpreendeu ao se apaixonar por 
essa narrativa, que reúne também outra de suas paixões: o desenho. “O livro é 
muito legal. Me encantei pela forma que a personagem principal desenha natu-
rezas mortas, trazendo sua forma muito particular de como vê as coisas”, diz.

A primeira história a ganhar vida no papel foi Os Amiguinhos da Juju, que 
relata a vida de um gato que ela tinha em casa. Além de versado, chega com 
ilustrações feitas pela própria autora, que, além de se aventurar pelas pala-
vras, se entrega, com papel e lápis, aos desenhos. Daniela conta que, durante 
a infância e adolescência, tinha o hábito do diário e que, um certo dia, seu 
irmão o leu e não compreendeu o que ela falava por ali. “Eu usei uma palavra 
forte, me lembro, mas para mim não tinha o mesmo significado que tinha 
para ele”, relembra. E hoje, depois das experiências no ponto, ela sente que 
domina melhor o uso das palavras. “Quando você sabe o que significa a pa-
lavra, você pode saber o que a pessoa pode entender. Escrever, para mim, 
é brincar com as palavras e transformar.” E, se sentindo livre e confortável 
para criar com elas, diz: “Vira a palavra de cabeça para baixo para se trans-
formar num poema, depois vira de novo e se torna outra história”, sorri.

ABR AÇ O S
Sua própria caligrafia, um abraço aconchegante e uma conversa com ela mes-
ma chegaram àquele espaço em branco, que foi sendo povoado por suas pa-
lavras. E foi nesse gesto que ela pôde perceber que a vida não era bem como a AA



depressão pintava dentro dela. “Como comecei a escrever essas histórias, a pôr 
para fora, eu vi que não tive só momentos ruins, tive também bons momentos 
na minha vida. Tive uma infância feliz”, comenta ao compreender que não 
havia só momentos inteiramente alegres em seu caminho, assim como nada 
foi completamente desagradável na sua jornada – e que assim se fazia a vida. 
“Comecei a entender que foi uma fase, não foi a minha vida inteira”, fala como 
se agora tivesse percebido que todas as páginas de sua existência possuíssem 
alguma marca, pequena ou não tão ínfima assim. E, por essa razão, ela seguia 
lendo, seguia se aventurando. A depressão na vida de Daniela eram algumas 
dessas marcas, e todo o sofrimento e aprendizado que elas poderiam repre-
sentar. Mas essas marcas ocupam hoje um espaço pequeno na imensidão que 
é a história da Daniela. E ela descobriu a alegria de celebrar esse lugar.

O Ponto de Leitura também a abraçou. Lá ela sente como se todos fossem 
amigos. “Ninguém entra e sai sem conversar.” Daniela completa dizendo o que 
fez o espaço, no centro do Jardim Lapena, ganhar sua admiração: “Quando você 
vai a uma biblioteca grande, não pode falar ou fazer qualquer barulho. Os fun-
cionários ficam lá focados e você é só mais um entrando ali. Tudo muito formal 
e frio. No Galpão, todo mundo tem a coisa de abraçar.” E expressar seus senti-
mentos com um apertar entre os braços era algo difícil para a Daniela. “Eu tinha 
dificuldade de falar e olhar nos olhos da pessoa, de dar um abraço quando você 
chega. Eu não fazia e me sentia pouco à vontade. Era uma intimidade que não 
gostava de ter”, recorda-se. E foi no Ponto de Leitura que ela venceu esse desafio 
e, depois, viu esse aprendizado chegar à sua casa. “Quando as minhas meni-
nas tentavam me abraçar e eu não conseguia, elas diziam ‘mãe, abraça, aperta 
também’”, revive. “Hoje, depois de superar isso, vejo que é muito importante, 
a gente precisa desses afetos no dia a dia”, conclui, entendendo a proximidade 
que ganhou de suas filhas ao se abrir para receber e dar esse carinho.

Os braços da Daniela foram abrindo cada vez mais e dando espaço para 
mais coisas versarem em sua vida. Em 2015, iniciou a graduação em artes, 
em função do estímulo recebido no Galpão. Naquele tempo, começou a tra-
balhar temporariamente no Ponto de Leitura para a Malu ter suas merecidas 
férias. Um belo dia, conta, Malu ofereceu um trabalho ao seu lado no espaço, 
e Daniela ficou por dois anos vivendo entre os livros. E ainda está disponível 
para ajudar a Malu e o Galpão.

Hoje, Daniela segue seu caminho, entre livros e desenhos, rumo ao final da 
sua formação em Artes Visuais, com a mente aberta para entender o que vai 
abraçar diante de si. “Não sei se quero ser professora. Sinto que meu negócio 
é desenhar e escrever, mas ainda vou achar meu caminho”, finaliza, deixando 
a sensação de que seguirá sentindo os passos que a vida lhe oferece – e que ela 
mesma faz surgirem.

“Quando você vai 
a uma biblioteca 

grande, não 
pode falar ou 

fazer qualquer 
barulho. Os 

funcionários 
ficam lá focados 

e você é só mais 
um entrando 

ali. Tudo muito 
formal e frio. 

No Galpão, todo 
mundo tem a 

coisa de abraçar.”
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T Í T U LO
A Garota Americana

A U T O R A
Meg Cabot

E D I T O R A
Record

PÁ G I N A S 
347

pelo desconforto que tem diante 
do irmão mais novo, considerado 
um gênio. O drama da protago-
nista se intensifica nas aulas de 
alemão no colégio, quando passa 
a maior parte do tempo dedicada 
aos seus desenhos, que parecem 
funcionar como refúgio – por isso, 
não consegue se concentrar e ter 
boas notas no idioma. Como cas-
tigo, seus pais a fazem frequentar 
uma aula de… desenho! Sam, no 
entanto, acredita que as lições 
podem prejudicar sua criativida-
de e resolve faltar às aulas. Numa 
dessas cabuladas, a personagem 
salva a vida do presidente dos 
Estados Unidos e, com essa 
façanha, torna-se uma heroína. 
Com acesso à Casa Branca, a 
protagonista se apaixona por Da-
vid, o filho do presidente, e vive 
outras aventuras. A essa altura, a 
personagem percebe que sua vida 
não é tão ruim assim, e encontra 
ajuda onde menos esperava.

DA AU T O R A Meg Cabot, A Garota 
Americana retrata, de maneira 
inteligente e divertida, os pro-
blemas e os desejos de Saman-
tha Madison, uma adolescente 
“aspirante” a desenhista e filha 
do meio de uma família que 
mora em Washington. “Sam” 
odeia a vida que tem, em meio à 
paixão que alimenta pelo namo-
rado de sua irmã mais velha, e 

A Garota 
Americana
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APRE NDI Q UE Q UAL Q UE R ambiente pode ser má-
gico, humano, caloroso. Estou falando do Ponto 
de Leitura do Lapena. Na minha infância, fre-
quentava a biblioteca Raimundo de Menezes, 
que na época (início dos anos 1990) ficava na Ave-
nida Marechal Tito. Esse local era enorme, frio, 
mal iluminado – e não só fisicamente, espiritu-
almente também. 

Eu não tinha carteirinha para levar livros 
para casa, então entrava e me sentava no chão, 
na frente das prateleiras de gibis, sozinha. E lia, 
lia até cansar, até a fome apertar, e então eu ia 
embora. Em 2009, 16 anos depois, enfrentei uma 
dificuldade com minhas filhas. Elas mal liam. 
Uma estava com 8 anos e a outra, com 6. Não me 
recordo como fiquei sabendo do Ponto de Leitu-
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ra. Só lembro que comecei a frequentá-lo 
para ler para elas e também incentivá-las 
a ler para mim.

Fui recepcionada pela Malu, que me 
acolheu – a mim e às minhas princesas – 
com um calor humano só dela. Logo per-
cebi que eu não estava ali só pelos livros, 
mas também pela interação, pelo contato 
olho no olho. Isso foi importante porque eu 
estava saindo de uma fase bem difícil, uma 
depressão, que durou cerca de cinco anos e 
levou minha saúde, meu prazer de ler, de-
senhar, de ver a vida, de conversar simples-
mente. Quando dei por mim, estava abrin-
do toda a minha vida para a Malu. Ela me 
ouvia com um olhar interessado, tão huma-
no, que nunca tinha sentido antes. Um dia, 
ela me falou: “por que você não escreve so-
bre essas histórias que sempre conta?”. Na-
quele momento, me pareceu tão estranho, 
desconexo. Falar é uma coisa, pensei, mas 
escrever – ai, meu Deus, eu não sei fazer 

isso. Mas mesmo assim, em 2011, comecei 
nesse projeto. Li 70 livros de crianças para 
aprender como começar. Escrevia pulando 
de um assunto a outro. Quando lia depois, 
achava horrível. Mas usei as ideias iniciais 
e as melhorei ao longo do tempo até sur-
gir algo significativo. Quero compartilhar, 
aqui, um poema que fiz em homenagem ao 
Ponto de Leitura (à direita).

 Esse poema nasceu, cresceu e se trans-
formou no Ponto de Leitura, e começa as-
sim: “Minha eterna gratidão a Malu Gomes, 
uma incentivadora de talentos. Motivou-me e 
ampliou minha percepção de mundo. Viu em 
mim um talento, que eu mesma não havia des-
coberto ainda”.

 Existe uma cópia do meu livro impres-
so em folhas de sulfite no Ponto de Lei-
tura. E estou contando tudo isso porque 
é algo que me toca, me encanta. É como 
se, ao contar, acontecesse tudo de novo, de 
novo e de novo sempre.

“Logo percebi que eu não estava 
ali só pelos livros, mas também 
pelo contato olho no olho”
Daniela Cristina Piologo



Meu 
cantinho

Cantinho aconchegante,
Muito reconfortante.
Posso ler e me encantar,
ouvir e sonhar,
para interagir o melhor lugar é aqui.
Porém recheados de livros e atenção,
aqui mamãe me traz,
daqui não saio não,
sou pequenina, mas...
A vontade de saber é que move meu ser,
nos cursos uma distração,
é tudo uma grande empolgação,
muita música, sol e beleza,
não me canso desse lugar,
muito menos da natureza que há.
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Entre 
sabores  
e livros

Leila Jacob, 22 anos
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n Foi a comida que aproximou, de certa 
forma, Leila dos livros. Dos cursos 

de culinária do Galpão, ela passou a 
frequentar o Ponto de Leitura – seu 

porto seguro para habitar as palavras 
e as histórias que tanto ama
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O S C ABE L O S AO V E NTO, o sorriso no rosto, um jeito de menina que está sempre 
a olhar para o que vem à frente, sem se esquecer do que aprendeu com o que 
já ficou para trás. Assim é Leila, que carrega histórias nas mãos, nos bolsos e, 
claro, sempre em forma de um ou dois livros, que a acompanham para preca-
ver o tempo. "Ando sempre com livros na bolsa, mesmo quando sei que não 
conseguirei ler onde estou indo. Vai que acontece um imprevisto, né?", brinca.

Desse jeito, aos 22 anos, Leila já conhece um tanto sobre a vida. Dentro 
dos livros, que são seus maiores companheiros desde criança, ela atravessa 
conexões e estabelece ligações com novas pessoas, que podem estar por per-
to ou a quilômetros de distância – não importa muito quando o que une é 
a paixão comum pelos livros e pelas palavras. Toda essa magia em torno da 
literatura convive com Leila desde a infância, que foi cheia de brincadeiras 
de rua e de trocas de gibis com os amigos e vizinhos. "Na maioria das vezes 
eu nem conseguia ler, porque ainda não sabia. Aí eu pedia à minha irmã 
mais velha e ela sempre lia para mim", recorda. Nesse tempo em que já se 
encantava pelas palavras e pela forma como elas se desenham pelo papel, o 
desejo de Leila era crescer e ser professora, para ensinar, indicar livros para 
os alunos e partilhar aquilo que aprendia por meio deles. 

Esse gosto de Leila pelos livros se explica um pouco por, em casa, sempre 
encontrar um livro em algum canto, ao alcance das mãos e dos olhos. Mesmo 
que os pais não gostassem tanto de ler, eles sempre mantiveram o hábito de 
deixar livros encostados pela sala. E por meio da generosidade dos tios tam-
bém chegavam sempre alguns exemplares para encher a casa de mais vida. 
"Quando aprendi a ler sozinha, pronto: não parei mais. Lia tudo que podia. A 
escola também ajudou muito. Tive ótimas professoras que sempre me incenti-
varam a ler e escrever", conta. Já crescida, ainda na adolescência, Leila passou 
a frequentar cada vez mais bibliotecas próximas à casa em que mora, na região 
de São Miguel Paulista. E não parou por aí: também de pouquinho em pou-
quinho, construiu a própria coleção de livros, onde mantém seus exemplares 
preferidos sempre bem pertinho. "Às vezes leio por indicação. Outras vezes por 
curiosidade mesmo: se vejo que um livro está fazendo muito sucesso, já quero 
logo descobrir o porquê. E já li muito pela capa também, se me encanta ou me 
interessa por ser bonita", observa. E segue: “Acho que a gente não tem que ter 
medo de fazer certas coisas. Quando a gente lê, tira alguns medos da gente. E 
pensa: se deu certo para o personagem, por que não pode dar certo para mim?"

U M P O NTO C O M U M
Foi movida por essa curiosidade que, em 2016, Leila conheceu o Ponto de Lei-
tura, quando iniciou também as aulas em uma das oficinas de gastronomia 
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oferecidas no Galpão. Além da paixão pelos livros, ela carrega em seu coração 
esse encanto pelas possibilidades presentes na mistura de ingredientes. E foi 
por indicação da mãe, que está sempre atenta ao que acontece pelo bairro e 
pela região onde moram, que Leila conheceu os cursos gratuitos oferecidos 
no Galpão. "Eu estava me arrumando para começar a oficina e minha mãe 
chegou dizendo para me preparar, fechar os olhos e ir com ela a um lugar. Mas 
não disse ainda o que era", lembra. É que Cleide, a mãe de Leila, sempre tão 
companheira e incentivadora da filha, por saber de seu afeto por livros, ao ver 
o Ponto de Leitura, teve a certeza de que Leila ficaria deslumbrada com esse 
encontro. E não deu outra: logo que chegou, ela se encantou pelo acolhimento 
tão gentil que recebeu. Nessa época, a menina já possuía um vasto repertório 
de leituras, mas ainda não conhecia o espaço disponível, tão próximo à sua 
casa, para encontrar novas histórias. "Assim que entrei, conheci a Malu e fi-
quei apaixonada pelo tratamento maravilhoso dela. Fiz minha carteirinha e 
já levei quatro livros para casa de uma vez", brinca.

Daí em diante, Leila não saiu mais do Ponto de Leitura e, como era de se 
prever, esse número de livros levados para casa só foi crescendo. De início, 
Leila ia sempre atrás dos volumes com assuntos sobre gastronomia, para 
alimentar ainda mais a sua paixão por sabores. “Quando comecei a estudar 
gastronomia, não me interessava muito pelos livros, porque para mim eles 
seriam mais chatos, todos de receita. E receita todo mundo tem em casa. 
Quando vi aqueles livros contando, por exemplo, a história do paladar, fi-
quei admirada”, conta. Sempre movida pela curiosidade, de uma forma 
doce e cheia de determinação, ela foi se descobrindo cada vez mais entre 
as palavras e os ingredientes, em uma jornada que só foi finalizada quando 
Leila concluiu os estudos e se formou em um curso técnico de gastronomia, 
em uma faculdade.

Dali em diante, Leila voltou a abrir ainda mais os horizontes e, das pra-
teleiras do Ponto de Leitura, foi atrás dos romances, gênero que sempre 
preencheu a sua alma e o seu coração, mas que ficou quase esquecido em 
meio aos estudos. “Às vezes eu vou ao Ponto só para deixar um livro que 
estava lendo. E aí as meninas já me contam que chegou algum novo e acabo 
levando para casa também”, conta. Além dos livros que leva para ler, sempre 
que pode Leila participa de eventos e atividades que acontecem no Ponto 
de Leitura, como os Cafés Literários, saraus e encontros de leitura. “Gosto 
muito de estar aqui. Me faz muito bem", conta. “Vir ao Ponto de Leitura é 
sempre me lembrar de acolhimento. Já cheguei a bibliotecas em que a gente 
é muito maltratada. E aqui tem sempre esse carinho das meninas. Já venho 
feliz porque sei que, além de ler, vou ser bem tratada.”

"Acho que a 
gente não tem 

que ter medo 
de fazer certas 

coisas. Quando 
a gente lê, tira 

alguns medos da 
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se deu certo para 
o personagem, 

por que não 
pode dar certo 
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TE C NO L O G IA A FAVO R
O envolvimento de Leila com os livros não se restringe apenas às conexões 
reais, às visitas ao Ponto de Leitura e ao acesso a outras bibliotecas. Apesar 
de ter um carinho enorme pelos livros físicos, no online ela também cria 
relações com outros leitores de gostos comuns aos seus – e que também 
lhe apresentam outros títulos. Sempre conectada, ela faz parte de diversos 
grupos em redes sociais, destinados a conversas, discussões e indicações de 
livros sobre temas variados. “É bom porque às vezes quem está ali perto não 
entende sobre aquele livro que você acabou de ler, ou não gosta dele. Nos 
grupos sempre tem alguém para conversar, para contar o que achou da lei-
tura e dividir aquela experiência”, conta.

Além desses grupos para trocas e conversas sobre livros e temas especí-
ficos, Leila já participou de uma comunidade de troca de livros no metrô, 
de piqueniques literários no Parque do Ibirapuera e de encontros presen-
ciais para leitores, todos marcados assim, de maneira virtual. “Aí a gente 
conhecia as pessoas cara a cara. Antes, às vezes eu lia um livro e pensava: 
ah, mas e aí, ninguém mais leu, só eu. Com os grupos, sempre tem alguém 
para conversar”, pontua. Ali, nas redes sociais, Leila conhece gente não só 
de São Paulo, mas de outros estados e cidades em que ela nunca esteve, mas 
que visita, de certa forma, por meio das conversas e trocas estabelecidas por 
meio das vivências dos livros.

Justamente em um desses grupos e encontros da vida, Leila conheceu 
uma grande amiga, que se tornou também uma de suas maiores incenti-
vadoras de leituras e projetos. Idealizadora do blog “Língua e Literatura”, 
a professora Fabiana, com quem Leila mantinha contato apenas virtual-
mente, a convidou para fazer parte do grupo de mulheres que escrevem 
sobre literatura para o blog. “Hoje somos em quatro, escrevendo sobre li-
vros, dando dicas, entre outras coisas. Criamos mais do que relações co-
muns, mas de amizade mesmo”, explica. As duas, que já se encontraram 
pessoalmente em uma visita de Leila ao interior de São Paulo, mantêm 
uma relação de amizade e delicadeza, mesmo diante do tempo e das dis-
tâncias da vida. “A Fabiana me motiva sobre várias coisas, principalmente 
a escrever e a ler cada vez mais.”

Toda essa tecnologia que aproxima Leila ainda mais dos livros e da lite-
ratura também a auxilia no encontro de suas obras preferidas. É que, por 
meio de um leitor de livros digitais, ela também viaja para outros mundos, 
outras dimensões, e encontra histórias que, por vezes, são tão difíceis de 
serem vistas em papel, mas facilmente descobertas nesse outro plano. “No 
início tive dificuldade em ler ali, no leitor digital. Mas insisti e aos pouqui-

“Os livros são 
a forma que 

encontro de não 
ser tão sozinha. 

Às vezes, 
quando fico um 

pouco triste, 
vou lá, leio um 

pouquinho e 
logo passa.”
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nhos me adaptei. Depois fiquei tão acostumada que um dia eu tentei dar um 
zoom em um livro de papel, acredita?", sorri. 

Foi assim, na plataforma digital, que Leila encontrou, por indicação de 
um dos grupos de que participa sobre literatura cristã, o livro Amor de Reden-
ção, escrito pela autora americana Francine Rivers, que logo se tornou um 
de seus preferidos. “Era um livro enorme e não acabava. Quando chegou no 
final, pensei: que coisa mais linda, que história bonita! E chorei”, lembra. 
Mesmo assim, bem adaptada às leituras digitais, ela não abre mão de ter 
seus livros mais queridos sempre na estante do quarto, ao alcance das mãos, 
para ler quando sentir saudade ou apenas olhar para relembrar alguma pas-
sagem marcante da vida. “Os livros são a forma que encontro de não ser tão 
sozinha. Às vezes, quando fico um pouco triste, vou lá, leio um pouquinho 
e logo passa.” 

AF E TO ALÉ M DA S PAL AV R A S
No caminho de Leila, às vezes os livros ultrapassam também outras frontei-
ras e tocam quem está bem perto. Inf luenciada por ela, a irmã mais nova, 
Luana, também é uma apaixonada por livros e literatura. "Ela me via lendo 
sempre. E teve um dia que chegou e perguntou se eu tinha algum livro que 
ela pudesse ler. Eu vi a evolução da leitura dela, desde os livros infantis até os 
gostos de hoje, que passam por aventura e ficção, enquanto permaneço nos 
romances", lembra. E, mesmo com gostos por gêneros diferentes, as duas 
sempre trocam figurinhas sobre livros, histórias e se aproximam cada vez 
mais por meio das páginas e do universo da literatura.

Além das irmãs, sempre tão próximas, a mãe é personagem principal na 
trajetória de Leila. As duas dividem ideias, sonhos, planos e, principalmen-
te, o amor pela gastronomia. “Eu via minha mãe cozinhar e tinha vontade 
de aprender também", conta. Hoje, além de iniciar um projeto para escrever 
sobre gastronomia, um de seus planos e sonhos é ter o próprio negócio, uma 
espécie de book cafe, com bolos, pães, café e, claro, com livros. "Tudo o que 
penso sobre meu futuro conto para minha mãe, ela é minha maior parcei-
ra, minha melhor amiga. Tudo que penso, tudo que sonho, ela me apoia”, 
afirma. Assim como Leila encontra na mãe o apoio e a força para seguir em 
frente sem desistir de um sonho sequer, os livros também desempenham 
esse papel, de levá-la cada vez mais longe, sempre acreditando em si, nos 
sonhos. Cada vez mais ligada ao seu amor pela literatura.
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T Í T U LO
Amor de Redenção

A U T O R A
Francine Rivers

E D I T O R A
Verus

PÁ G I N A S 
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autora conta sobre a vida 
de Angel, uma moça vendi-
da como prostituta quando 
era ainda criança e que, por 
isso, aprendeu a não espe-
rar dos homens nada além 
de traição. Até o dia em 
que conhece Michael Ho-
sea, um homem que busca 
o divino em todas as coisas 
e que obedece ao chamado 
de Deus, casando-se com 
Angel para amá-la incondi-
cionalmente. Aos poucos, 
ele vai conquistando um 
lugar cada vez maior no 
coração de sua esposa, 
que começa a se abrir 
para ele. A partir de então, 
a história entra por um 
caminho de idas, vindas 
e descobertas, no qual o 
amor incondicional, re-
dentor e absoluto, é o foco 
principal do aprendizado 
sugerido pela história. 

L AN Ç AD O E M 2010, o livro 
Amor de Redenção, da escri-
tora americana Francine 
Rivers, é uma ficção cristã 
e um romance de época. A 
história se passa em 1850, e é 
inspirada na história bíblica 
de Oseias. Pelas páginas, a 

Amor de 
Redenção
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Q UAND O E R A C RIANÇ A , ouvia histórias contadas 
através dos meus pais, do rádio ou até mesmo da 
TV. Sabia que elas estavam presentes nos livros. 
E que os livros traziam aprendizados. E não im-
portava o gênero do livro, sempre haverá algo 
para absorver.

Com os livros, sei que posso ser mil pessoas, 
morar em lugares diversos, tomar chá com a rai-

nha, voar pelo céu de Nova York e ser uma super-
-heroína. Tive com os livros momentos de paz, 
angústia, paixão, tristeza e felicidade. E nos livros 
posso encontrar conforto e refúgio.

Aprendi com os livros a entender a vida e a me 
formar como pessoa. E o Ponto de Leitura foi uma 
escola que contribuiu muito para essa minha for-
mação – tão essencial para o meu sentido de vida.

“Com os 
livros, sei que 
posso ser mil 

pessoas, morar 
em lugares 

diversos”
Leila Jacob
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Fantástico 
universo da 
imaginação

Luiz Machado, 28 anos
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Ele descobriu no Ponto de Leitura 

um mundo de livros que podem ser 
escolhidos livremente, de acordo 

com seus gostos e vontades
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O L UIZ É F E ITO LIV R O que não revela a que veio nas primeiras páginas, tam-
pouco nas orelhas. Sua leitura exige disposição para um mergulho profundo 
em um mundo fantástico e de possibilidades infinitas que surge quando se 
pousam os olhos (e ouvidos) em suas palavras (e desenhos). Acompanhar sua 
arte é como ir encontrando as chaves secretas para penetrar no labirinto de 
sua mente. Ver o Luiz passear pelas estantes de livros do Ponto de Leitura, no 
Galpão, dá a oportunidade de perceber seus pensamentos se alimentarem de 
mundos que habitam prateleiras para então criar outros, os seus próprios, que 
chegam em forma de contos, personagens, ilustrações, vídeos e música.

Luiz é paulista, mudou-se com sua família do bairro do Limão aos 5 anos 
e foi morar no Jardim Lapena, na Zona Leste da cidade. Ele é o terceiro de 
quatro filhos da Crispiniana e do Luiz. Suas irmãs, a Luciana, a Eliane e, em 
especial, a Bianca foram suas principais companheiras de infância. Quan-
do fala de seus pais, ele ref lete sobre o que encontra nas suas páginas da 
vida que são escritas junto deles. “Eles sempre apoiam a gente em tudo que 
podem para sermos felizes.” E nas suas irmãs ele encontrou o primeiro in-
centivo para a leitura. “Minha irmã mais velha era a que mais lia em casa. Aí 
comecei a pegar livros para ler a partir dela”, recorda.

Na infância, devorava gibis da Turma da Mônica, do Mickey e de super-
-heróis. Também passeavam pela sua leitura os contos de Oscar Wilde, que 
sempre se preocupou, nas suas produções infantis, em transmitir lições de 
moral com uma linguagem simples para as crianças. “Lembro-me de sempre 
ficar impressionado com os finais dos contos. Acho que eu ficava com uma 
visão de mundo mais equilibrada ao lê-los”, ref lete. Já sua adolescência foi 
povoada pela coleção Vagalume, Pedro Bandeira e Harry Potter, além dos 
clássicos da literatura brasileira, sugeridos pela escola. Mas Luiz deixa uma 
dica para os professores ref letirem: “A escola empurra muitos livros que, me 
parece, não estamos preparados para ler naquela época. Aí a gente acaba 
implicando um pouco com eles e não quer mais ler”.

Foi nessa fase que ele conheceu algo que o encanta até hoje: a ficção e 
todas as suas vertentes – científica, fantástica, de terror, de suspense, distó-
pica, entre outras. Quando questionado sobre o que gosta nesse gênero, diz 
que “é como me inserir naquele mundo que está sendo contado e deixar de 
lado a rotina do dia a dia”.

NO C O R AÇ ÃO D O JARDIM
A primeira vez que Luiz pisou no Galpão foi aos 18 anos. Um amigo da escola 
falou sobre o espaço e o apresentou ao coordenador do local na época, que, 
então, lhe fez um convite para entrar. “Eu achava que era um lugar fecha-
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do, que não podíamos estar ali”, relembra. No Galpão, Luiz fez diferentes 
cursos: desde preparatório para vestibular, passando por fotografia e até 
quadrinhos. Não demorou muito para descobrir o Ponto de Leitura, uma 
biblioteca no coração do Jardim Lapena. Logo ele percebeu que o intuito do 
lugar é facilitar o acesso da comunidade aos livros. Que ali ele pode tocá-los, 
sentir a textura das páginas e pode lê-los – ali mesmo ou levar para casa. “O 
ambiente é legal, não é muito burocrático. Ele não tem tudo que me afastava 
dos livros. Aqui é mais simples”, afirma.

Por um tempo, virou hábito passar por ali no fim das tardes, antes de 
ir para escola. Lá, Luiz encontrou diversos autores que o fizeram (e ainda 
o fazem) expandir seu mundo infinito. Os Contos de Howard Phillips Lo-
vecraft, mais conhecido por H. P. Lovecraft, escritor americano que re-
volucionou o gênero de terror, despertou no jovem um enorme fascínio 
pela literatura da fantasia, horror e ficção científica. “Lembro como a capa 
desse livro me chamou atenção, comecei a ver e gostei muito.” Outro livro 
que ele diz lembrar bem (leu duas vezes, inclusive) foi O Estrangeiro. Esse 
romance, segundo ele, o fez ref letir sobre protocolos sociais e como eles 
automatizam comportamentos. Luiz diz ainda que o convívio social é algo 
que percebeu melhorar em si próprio ao frequentar o Ponto de Leitura e 
conviver com outros leitores e funcionários do espaço.

Um dos benefícios atribuídos por Luiz ao local é o fato de poder fazer co-
nexões. “Tenho tido contatos no Ponto de Leitura e isso é importante. Mes-
mo que a gente saiba fazer muitas coisas, se você não tem contatos, acaba 
ficando sozinho e se isola. E não é preciso se isolar do mundo”, afirma. Hoje 
Luiz diz que, com o acesso a tantos livros no Ponto de Leitura, seu gosto 
expandiu, mas ainda relê seus preferidos.

PAPE L , L ÁPIS, M ÚSIC A E IM AG INAÇ ÃO
Quem veio primeiro mesmo na vida do Luiz foi o desenho. Ele conta que 
desenha desde criança, antes mesmo de conhecer o Galpão e, com a idade e 
alguns cursos, foi aprimorando a técnica e descobrindo suas preferências. 
“Eu gosto muito de quadrinhos e me inspiro em mangás, surrealismo e 
impressionismo”, diz. O encontro dessa arte com a leitura em sua vida fez 
com que essa dupla desse uma forcinha para o portal da imaginação que 
mora no jovem.

Em 2018, Luiz lançou um zine, que são revistinhas independentes e arte-
sanais para a divulgação, de fãs para fãs, de trabalhos artísticos, literários 
ou musicais. Herbie&Hancock possui roteiro e ilustração totalmente produ-
zidos por Luiz. Inspirado em um meme da internet, a história fala sobre 

“Ler é como me 
inserir naquele 
mundo que está 

sendo contado 
e deixar de 
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as aventuras de uma caçadora de recompensas que tem como sua principal 
aliada uma cabra robótica que possui armas que podem causar grande des-
truição. Pelo roteiro, é possível se divertir com sátiras que envolvem, por 
exemplo, o Pequeno Príncipe. Vale a leitura (e você encontra um exemplar 
disponível no Ponto de Leitura).

A arte de Luiz parece sempre brincar, como os escritores que o inspiram, 
com a dualidade entre o racional e a falta dele. Luiz conta que busca planejar 
cada página e fazer um esboço da história, e confessa: “Tenho dificuldades 
para fazer histórias curtas, sempre me alongo mais do que o planejado”. Para 
os leitores, é sempre um presente. O jovem também se recorda de apresentar 
seu trabalho em público. “Já estive expondo no Parque Nova Jacuí e por duas 
vezes no ELT – Escola Livre de Teatro – e cheguei a vender algumas peças”, 
conta. “Também participei de concursos de RPG, por exemplo”, comenta ao 
ver mais um de seus desenhos. Este mostra um personagem que se funde 
com uma árvore e, então, nos faz pensar de onde vem sua força.

No Galpão, apesar de não ter realizado uma exposição formal, uma de 
suas telas ganhou a parede do Ponto de Leitura ao lado de outro quadro, 
também produzido por um artista da comunidade. Quando questionado 
sobre a tela, que foi feita em 2012, Luiz responde que “ela representa o uni-
verso interior de alguém, expandindo para o exterior, e assim segue. É como 
se o Universo estivesse indo embora e você fosse absorvido pelo tempo”. O 
mesmo desenho, mais tarde, ganhou a capa do CD da banda Karma Base, 
na qual, além de ilustrador, Luiz assumia o violão, a guitarra e os teclados. 
O conjunto lançou dois CDs (em 2016 e em 2018), reunindo ritmos musicais 
como rock, psicodélico e folk rock – os ritmos preferidos do Luiz. Todas as 
músicas são autorais e, na sua maioria, escritas por ele também. 

No sarau organizado pelo Coletivo Movimento Aliança da Praça, o MAP, 
de São Miguel Paulista, que realiza atividades culturais na comunidade, 
Luiz demonstrou seu potencial artístico. Além de expor sua arte, fez um 
show para quem esteve presente junto com sua banda. A música de Luiz 
também ocupou o Ponto de Leitura. Durante um evento, Chafé com Música, 
que proporciona um momento de troca de histórias e vivências, resgate de 
memórias e bate-papo entre os moradores do bairro do Jardim Lapena, o 
jovem subiu ao palco, cantou e tocou, mostrando a todos seu talento.

Já mais acostumado, então, com o público em função de também ter es-
tudado teatro, Luiz diz que esse aprendizado, assim como a leitura, também 
é algo relevante para o seu momento atual. “O teatro me ajudou bastante a 
lidar com as coisas e as pessoas. E vai ser útil na faculdade”, finaliza. Luiz 
está no primeiro ano do curso de Audiovisual. Esses aprendizados, segundo 

https://www.instagram.com/p/B1v0R2ngARo/?igshid=rfnytx2sdxl4


ele, o ajudarão nas produções de curtas-metragens e nos demais trabalhos 
que estão por vir durante sua graduação.

Já é possível encontrar até um curta produzido por ele no YouTube. Lan-
çado em 2019, O Flautista conta a história de um músico que, como num so-
nho, aparece no palco fazendo sua arte. O roteiro e os personagens foram 
pensados pelo Luiz, que também se engajou na construção dos bonecos que 
ocupam os papéis. “Nesse trabalho de graduação, foi preciso escolher um 
conto e torná-lo um curta de animação, um stop-motion. Dividi com o grupo 
os contos que escrevi e escolhemos esse”, comenta.

A arte fantástica que ocupa os livros que Luiz devora funciona como ins-
piração para a sua trajetória e, principalmente, suas criações. Hoje, quando 
volta ao Ponto de Leitura, busca referências para o que constrói nos bancos 
da faculdade, mas também em todos os seus momentos de criatividade. O 
desejo de Luiz é seguir desenvolvendo roteiros, produção de curtas-metra-
gens e clipes. Levar cultura e arte para todos.

“Me inspiro 
em mangás, 

surrealismo e 
impressionismo.”

en
tr

e 
li

vr
o

s 
  |

   L
uI

z 
m

Ac
h

AD
O

   |
   8

5



T Í T U LO
O Estrangeiro

A U T O R A
Albert Camus

E D I T O R A
Best Seller

PÁ G I N A S 
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vizinho, Raymond, e o ajuda a 
lidar com uma de suas amantes. 
Mais adiante na trama, o irmão 
dela surge e entra em confronto 
com Meursault e Raymond, que 
fica ferido. Meursault retorna 
ao local e, como num delírio, 
atira no irmão da amante de 
Raymond, levando-o à morte.
Durante o seu julgamento, a 
corte concentra-se no fato de 
Meursault não chorar a partida 
de sua mãe. O homicídio cometi-
do parece menos importante do 
que ele não demonstrar emoções 
– a acusação busca provar que 
ele tem aversão ao ser humano. 
Sentenciado à morte por não 
chorar por sua mãe, o prota-
gonista reconhece, segundo o 
próprio livro, "a terna indiferença 
do mundo" em relação à humani-
dade, e discursa: "Para que tudo 
fosse consumado, para que eu 
me sentisse menos só, restava-
-me apenas desejar que houves-
se muitos espectadores no dia 
de minha execução e que eles me 
recebessem com gritos de ódio".

M AI S FA M O S O R O M AN C E  do 
francês Albert Camus, O Estran-
geiro foi lançado em 1942 e conta 
a história de Meursault, um 
homem simples, que recebe um 
telegrama informando que sua 
mãe faleceu no asilo onde vivia. 
Durante o enterro, o protago-
nista não expressa sentimentos, 
deixando parecer que aquele 
é como um acontecimento 
qualquer. O enredo segue e 
Meursault faz amizade com seu 

O Estrangeiro
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C O M O S LIV R O S, aprendi uma nova forma de fugir 
da realidade e de alimentar o próprio imaginário 
criativo, que inspirava a produzir meus escritos. 
Mas, de certo modo, o livro também me tornou 
mais antissocial que outrora. Isso não me dificul-

ta a conviver em sociedade, o que, bem ou mal, é 
algo necessário. O Ponto de Leitura, por ter uma 
abordagem diferente das bibliotecas tradicionais, 
me mostrou que há outro caminho, sem o estere-
ótipo que costuma afastar novos leitores

“O Ponto de 
Leitura me 

mostrou que há 
outro caminho”

Luiz Ricardo Santos Machado
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Luzia Amâncio, 44 anos
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Para Luzia, as páginas de um livro 

são, muitas vezes, um respiro 
necessário para a dureza da vida, 
um espaço para cultivar desejos e 

sonhos, um lugar de fuga para ser e 
para descansar do mundo lá fora
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O S O NH O DE C O NHE C E R o mundo brilha nos olhos profundos e no sorriso lar-
go de Luzia. Os países que ela por vezes encontra nos livros alimentam o seu 
desejo de ganhar novos horizontes e de escrever outras histórias, longe da pe-
quena casa onde mora e que divide com parte da família. Aos 44 anos, ela, que 
já perdeu a conta de quantos livros leu ao longo da vida, encontra ali, entre o 
papel e as palavras, uma maneira de viver outros destinos e de sonhar com 
dias melhores e mais doces. Basta olhar para Luzia para então perceber a força 
e a coragem que moram em seu coração e em suas cicatrizes. Moradora da re-
gião de São Miguel Paulista há quase 30 anos, ela leva uma vida humilde e que 
às vezes tanto pesa, mas que ao mesmo tempo é tão rica em sabedoria e luta. 

Com os livros, Luzia aprendeu aos poucos o seu valor como pessoa, mulher, 
negra, fonte de força e também de amor. Ali, entre tantas páginas, ela foi se 
descobrindo e, a cada novo encontro, passava pelo desejo de ler mais e mais: 
para conhecer a si mesma, reconhecer o seu valor e para ser diferente das ou-
tras pessoas que cercaram o seu mundo de realidade. Luzia sempre foi assim: 
desde criança se interessava pelo que não era convencional entre as pessoas 
à sua volta e por histórias que a levassem para costumes diferentes daqueles 
nos quais crescia. "Eu gostava das coisas que eram diferentes do meu mundo, 
diferentes do meu tom de pele. Ia em busca dessas coisas para ampliar o meu 
olhar e a minha mente", lembra. "Não consigo imaginar como seria se eu não 
tivesse me interessado pelos livros. Acho que foram eles que abriram a minha 
mente para saber que eu não sou só essa casa onde eu moro, que eu não sou esse 
bairro onde eu moro, para me valorizar", revela. Na adolescência, enquanto os 
vizinhos na comunidade ouviam hip hop, samba e pagode, Luzia ouvia canções 
de rock e se vestia como uma roqueira. "Fui buscar alguma coisa que não es-
tava muito próxima de mim, daquele mundo", conta. Por isso, quando jovem, 
na falta de companhia com gostos semelhantes aos seus, Luzia ia sozinha aos 
lugares que escolhia, principalmente aos shows de suas bandas preferidas.

NOVO S M UND O S
Mesmo sendo um pouco tímida e caseira, é essa curiosidade que acompanha 
Luzia desde pequena, que também sempre a leva para passear e conhecer 
mundos novos. E foi essa característica também que fez Luzia entrar pela pri-
meira vez no Ponto de Leitura, quando o lugar ainda acabava de nascer. "Eu 
fui a primeira leitora do Ponto de Leitura. Logo quando abriu, a Malu ainda 
estava arrumando os livros, eu fiquei fazendo companhia para ela e fui a pri-
meira a ler aqui. Eu falo para ela que isso ninguém me tira", lembra Luzia. 

Na época, ela já participava de algumas atividades que aconteciam no 
Galpão e, em uma das reuniões que frequentava, percebeu que tinham aber-
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to uma sala nova, que ainda não conhecia. E, devagar, ainda bem desconfia-
da, viu a porta aberta e entrou. "Aí a Malu me recebeu muito bem, fez com 
que me sentisse acolhida. Tem alguns lugares em que você vai pegar livro ou 
vai ver alguma coisa qualquer, e o pessoal parece ficar em um pedestal. E aí 
você não consegue nem conversar. Aquilo inibe. Mas se a pessoa te acolhe, 
te dá abertura para conversar, aquilo te abre portas para várias oportunida-
des", observa Luzia.

Desde então, ela passou a frequentar o Ponto de Leitura, sempre em bus-
ca de algum livro específico, de alguma história ainda desconhecida – ou 
até mesmo de uma boa prosa. Segundo ela, além de oferecer esse abraço em 
forma de acolhida, o espaço entre livros e sorrisos funciona como uma es-
pécie de ponte para aumentar o conhecimento e abrir passagem para novas 
pesquisas, autores e horizontes. "Quando abriu o Ponto de Leitura, eu achei 
maravilhoso. Porque muita gente aqui da região não lia. Hoje não. Hoje você 
vê crianças vindo aqui, você vê pessoas de todas as idades. Aqui é um point 
e um respiro para sair dessa pobreza em que a gente vive", afirma. "O Ponto 
de Leitura é uma forma de você abrir a sua imaginação, viajar pelos livros, 
viajar para lugares que talvez eu nunca conheça. Ou talvez eu conheça, né? 
Mas é sair um pouco disso. Um pouco da depressão também", acredita.

Entre os livros de que mais gosta, a poesia de autores como Fernando 
Pessoa, Ferreira Gullar e Charles Baudelaire encanta seu coração. Mas são 
aqueles que a transportam para outras culturas, principalmente a árabe, 
que ganham lugar especial em sua vida. Inclusive, foi dali, das prateleiras do 
Ponto de Leitura, que Luzia encontrou seu livro preferido: O Livreiro de Cabul, 
um livro-reportagem escrito pela jornalista norueguesa Åsne Seierstad, e 
que logo na primeira impressão a aproximou ainda mais daquele universo 
místico de que já gostava tanto. Gosto esse que apresentou a Luzia outra ati-
vidade que hoje recebe a sua dedicação e sua paixão, além da leitura: a dança 
do ventre. E o afeto é tão grande que, ali mesmo no Ponto de Leitura, Luzia já 
se apresentou como participante de uma oficina sobre o livro Afrodite, da es-
critora Isabel Allende, no Festival do Livro de São Miguel. "A Malu sabia que 
eu dançava e aí me convidou para participar, porque a dança tinha muito a 
ver com o tema do livro. Eu não tinha figurino nem nada. Mas conseguimos 
emprestado e eu fui. Tremi na base, mas foi ótimo", lembra com orgulho. 

DE U M O U TR O L U G AR
Nas páginas do livro da vida, Luzia também coleciona várias histórias, tão 
reais e cheias de sentido como aquelas vividas no Ponto de Leitura. Filha 
mais velha, Luzia não guarda muitas memórias da infância nem teve incen-

"Não consigo 
imaginar 

como seria se 
eu não tivesse 

me interessado 
pelos livros. 

Acho que foram 
eles que abriram 

a minha mente 
para saber que 

eu não sou só 
essa casa onde 

eu moro, que 
eu não sou esse 
bairro onde eu 
moro, para me 

valorizar."
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tivos para ler quando criança. Mas sempre pôde contar com a presença da 
mãe que, embora tenha vivido uma vida bem difícil e começado os estudos 
mais tarde, quando se mudou da Bahia para São Paulo, nunca deixou de 
ser um exemplo de amor para os filhos. "Minha mãe era uma mulher muito 
aberta. Não era estudada, mas era muito inteligente. Meu pai era alcoóla-
tra, analfabeto, mas gostava de viajar muito. Gostava de falar das vivências 
dele", completa, certa de que foram esses pequenos detalhes que a transfor-
maram na mulher sonhadora e batalhadora que é.

Já crescida, Luzia se casou e assim permaneceu por 18 anos, até que, de 
forma dura, percebeu que ao lado do marido não haveria espaço para crescer 
e seguir um caminho de mais felicidade. Da relação, ficaram-lhe as lem-
branças e os dois filhos, seu maior tesouro, que já até a presentearam com 
netos. "Tenho dois netinhos, filhos da minha menina, que hoje tem 22 anos. 
Um deles, o mais novo, nasceu com paralisia cerebral, não anda, mas me 
ensina muito. Brinco com eles, conto histórias. E é bom porque criança em-
barca. E fica tudo mais interessante", observa. 

Ela torce para que, assim como ela, os pequeninos também se apeguem 
aos livros e aos caminhos da leitura. "Quero que eles leiam bastante. Por-
que os livros são conhecimento. E conhecimento abre portas, é crescimento, 
transforma a gente", completa. "Os livros têm essa função de me preencher. 
Hoje eu consigo conversar bem com as pessoas, mas antigamente eu tinha 
muita dificuldade. Então o livro para mim é um amigo, que fica sempre per-
to", resume.

S URPRE SA S D O TE M P O
Com o fim do casamento, Luzia voltou a morar na casa dos pais e a convi-
ver mais perto da família. Mas em 2015 tudo mudou novamente. Enquanto 
caminhava com a mãe rumo a uma consulta médica, o destino lhes pregou 
mais uma peça quando um carro desgovernado atropelou as duas e, do aci-
dente, apenas Luzia sobreviveu. "Quem me viu naquele dia achava que eu 
não sobreviveria. E hoje estou aqui. Eu não sabia que era tão forte. E enfren-
tei tudo", lembra. Da mãe, ficou a memória das coisas boas, a educação, o 
sorriso e, segundo Luzia, até o humor irônico. 

Alguns meses após a morte da mãe, Luzia se dedicou a cuidar do pai que, 
diante da tristeza e do silêncio, também logo partiu. "Passei por tudo isso, 
mas em nenhum momento deixei de gostar da minha música, dos meus li-
vros. Conhecimento salva, me liberta", conta, certa de que foi também esse 
mundo cercado por livros que a afastou da depressão, de envolvimentos com 
pessoas e situações complicadas, com o mundo das drogas e, como ela mes-

SS



ma diz, "de fazer um monte de coisa ruim" para si mesma.
Hoje, Luzia divide com o filho, a irmã mais nova e as plantas a pequena 

casa que a mãe lhes deixou como herança, na região de São Miguel Paulista. 
Ali, com amor e delicadeza, ela e a família transformam um pouco da sau-
dade em lar. "É uma casa que não tem espaço, que parece uma caverna, não 
tem janelas. Mas eu agradeço muito por isso, por ter hoje esse espaço para 
viver", conta.

Todo esse conhecimento e essa força que carrega consigo, além de cuidar 
para que Luzia não se entregue à dor, é munição para incentivá-la a ir cada 
vez mais em busca da realização pessoal e profissional. Nesse movimento 
de redescobertas, além da dança do ventre, que entrou para a sua vida como 
um respiro após a separação do ex-marido, ela já fez cursos de manicure, de 
massagista e aprendeu sobre outras atividades relacionadas à estética. Até 
trabalhou em todas essas áreas, mas seu coração não se sentiu tão confortá-
vel entre essas atividades. "Agora fiz um curso voltado para a área alimentí-
cia, no Galpão, que é também uma coisa que gosto muito. Quem sabe agora 
dá certo?", sonha Luzia.

Ao longo da estrada, ela até já entrou para a faculdade, mas não conse-
guiu concluir os cursos, por imprevistos da vida. Mas nem assim Luzia deixa 
de acreditar: quer voltar para os estudos, viajar, conhecer o mundo todo e 
permanecer entre esse universo rico dos livros e dos sorrisos que eles podem 
proporcionar. "O Ponto de Leitura e os livros são minha válvula de escape. 
Porque às vezes eu venho aqui, sento um pouco, saio da minha realidade e 
entro para essa, que tanto me preenche", conclui. Ali, entre as mesmas prate-
leiras nas quais encontra inspiração e incentivo para seguir pelos dias, Luzia 
também escreve pequenas mensagens e frases de ref lexão, que ficam ali, na 
mesa do Ponto de Leitura, no desejo de serem encontradas por alguém que 
precise lê-las para ter um dia diferente, cheio de esperança e sonho... como 
a sua vida se tornou.

"Quando abriu 
o Ponto de 

Leitura, eu achei 
maravilhoso. 
Porque muita 
gente aqui da 

região não lia. 
Hoje não. Hoje 

você vê crianças 
vindo aqui, você 

vê pessoas de 
todas as idades. 
Aqui é um point 

e um respiro 
para sair dessa 
pobreza em que 

a gente vive."
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T Í T U LO
O Livreiro de Cabul

A U T O R A
Åsne Seierstad

E D I T O R A
Record

PÁ G I N A S 
320

Sultan Khan, um livreiro, em 
Cabul. Foi a partir dessa con-
vivência que surgiu a obra, 
que conta como viviam as 
famílias, e principalmente as 
mulheres afegãs. Na história, 
o livreiro Sultan Khan tem o 
sonho de reconstruir sua li-
vraria, que foi destruída pelos 
talibãs. Ele é chefe de uma 
tradicional família afegã, 
com duas mulheres e cinco 
filhos. Entre os personagens 
principais estão Sharifa, que é 
a primeira esposa do livreiro, 
preterida e exilada para o Pa-
quistão; a mais nova, Sonya, 
obrigada a se casar aos 16 
anos; e Leila, uma das irmãs 
de Sultan, tratada como se 
fosse uma escrava. A partir 
desses personagens, a autora 
apresenta um pouco da 
cultura árabe, para além do 
que se vê nos filmes e jornais. 

A O B R A  O Livreiro de Cabul 
foi escrita pela jornalista 
norueguesa Åsne Seierstad 
e lançada em 2006. A autora 
foi correspondente de guerra 
no Afeganistão e, em 2002, 
após a queda do regime talibã, 
viveu por três meses na casa de 

O Livreiro  
de Cabul
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DE SDE SE M PRE , NO INÍC IO da minha caminhada, 
os livros me acompanharam. A princípio para me 
alfabetizar e educar na escola, mas também sem-
pre foi algo muito prazeroso. Eu sempre vi os li-
vros como amigos, meus companheiros.

Mais tarde, na adolescência, entraram como 
fonte de conhecimento, abertura de mundos e 
situações que eu não via no meu dia a dia. Isso 
acabou me distanciando um pouco das pesso-
as, mas ao mesmo tempo me livrava das coisas 
ruins, que podem acontecer na periferia de São 
Paulo, como drogas, criminalidade etc. Já na 
fase adulta e casada, com filhos, numa relação 

conturbada, os livros exerceram um papel de oá-
sis e refúgio. Tempos depois, separada, os livros 
ocuparam um papel importante novamente, de 
buscar melhorar minha autoestima, de me em-
poderar, de trazer mais confiança e segurança 
para comandar minha família e resolver proble-
mas, agora sozinha.

Enfim, os livros exercem um papel importan-
te na minha vida, de abrir a minha mente e meu 
coração para lidar com tudo o que acontece: fatos 
bons e ruins da melhor maneira possível. Eles me 
servem como ponte para alcançar pessoas e luga-
res que quero.

“Os livros 
abrem a minha 

mente e meu 
coração para 

lidar com tudo 
o que acontece”

Luzia do Nascimento Amâncio
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Para 
amansar 
corações

Sônia Souza, 64 anos
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Os livros são, para Sônia, uma 

forma muito bonita de se relacionar 
com ela mesma e com o mundo, 

de abrir caminhos para os filhos e 
para os netos e de se expor – sem 

receio de ser quem de fato ela é
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NO Q UINTAL DE C A SA , em quase todas as tardes de domingo, Sônia e seus 
irmãos contam histórias que não se encontram nos livros. E relembram, 
juntos, suas inúmeras travessuras de infância, cheios de saudade daquele 
tempo em que se corria pela rua sem precisar temer ou se preocupar. Assim, 
entre um caso e outro, a memória é aguçada e transporta cada coração para 
um lugar de afeto, em que a união e o amor são os personagens principais. 

Sônia é daquele tipo de gente que tem jeito de abrigo e que está sempre 
pronta para oferecer uma boa prosa e uma xícara de café quentinho, coado na 
hora. Em seu universo, não existe tempo ruim, contos de fada ou histórias de 
terror. Da vida real, feita de lutas e de encontros, ecoa um tom de voz delicado, 
que nos faz ter a impressão de que ela está sempre a convidar para entrar no 
mundo dos sonhos e a permanecer ali, entre os poemas e as fábulas. 

Aos 64 anos, não poupa esforços para manter corpo e mente ativos. O 
tempo todo está envolvida com alguma atividade que desperte a criativida-
de e os movimentos, e a mantenha sempre alerta. E, como ela mesma diz, 
viva. "Busco sempre fazer algo que mexa com minha mente, que me tire um 
pouco de casa e me abra para viver outras coisas, outros aprendizados. Por-
que em casa a gente acaba pensando: meu Deus, a minha vida é só isso?", 
pensa Sônia.

Foi em busca dessas atividades e desse conhecimento que entrou em 
contato pela primeira vez com o Galpão. Ali, diante de novas experiências 
e aprendizados oferecidos a partir de cursos e reuniões, percebeu que sua 
vida poderia ser diferente daquilo que havia vivido até então. "Nós vivemos 
aqui com uma venda nos olhos. O Galpão abriu nossa mente, mostrou que 
podemos chegar nos lugares e contar nossa história sem ter vergonha de ser 
de onde somos", afirma. "Sempre, em qualquer lugar que estou, eu indico o 
Galpão. Para que outras pessoas possam ter as mesmas oportunidades que 
eu tive de crescer e me conhecer", complementa.

Esse seu envolvimento tão próximo com o espaço é coisa antiga, já que ela 
foi uma das primeiras a frequentar o Galpão e a defender, junto à associa-
ção do bairro, sua inauguração e permanência ali no Jardim Lapena. Hoje, 
ela e o marido estão sempre por perto, participando de cursos, palestras, 
oficinas, reuniões e até ginástica oferecidos ali. "Frequento o Galpão desde 
o começo. Todo evento que tem faço questão de participar porque estar aqui 
me faz muito bem”, conta, toda contente.

C O NHE C IM E NTO Q UE SE E SPALH A
Foi por meio dessas atividades e também de um movimento do projeto Ação 
Família, desenvolvido há alguns anos no Galpão para aproximar a leitura e as 

NN
"Quando falo 

daqui, do Ponto 
de Leitura, 

falo com muito 
carinho. Porque 

eu vi a vida da 
minha família 
se transformar 

a partir do 
conhecimento 

adquirido 
aqui. Isso me 

deixa muito 
orgulhosa."



relações familiares, que Sônia conheceu o Ponto de Leitura. De primeira im-
pressão, aquela quantidade de livros distribuídos pelas prateleiras de forma 
tão organizada trouxe para ela uma sensação de pertencimento e aconchego. 
"Eu quase não lia. Porque eu tinha minha casa para cuidar, meus quatro filhos 
para criar e eu falava: não tenho tempo. A nossa criação foi diferente. Fomos 
criados para cuidar dos filhos, limpar a casa e pronto", pontua.

Mesmo assim, sem ter muita intimidade com os livros, as possibilida-
des infinitas que ela percebeu que podia encontrar ali no Ponto de Leitura 
fizeram com que transformasse em hábito suas visitas: sempre que tem um 
tempo livre, lá está ela, às voltas com o Ponto de Leitura. Nem que seja só 
para cumprimentar as pessoas, passar o olho pelas obras e ir embora em 
seguida, mais preenchida do que quando entrou. "Quando cheguei ao Ponto 
de Leitura, parece que a minha mente se abriu. E eu pensei: não, eu preciso 
ser diferente. Aí eu fui acordando, me deu aquele estalo, sabe? Aquele pen-
samento de que eu tinha que mudar", conta.

Com as visitas ao Ponto de Leitura se tornando cada vez mais frequentes, 
Sônia foi se acostumando mais com o espaço, fazendo amizades e, quando 
percebeu, já tinha uma relação de afeto com o lugar e suas paredes encobertas 
por estantes cheias de livros tão coloridos. "Para as pessoas que valorizam e 
querem ter um conhecimento maior, esse espaço é uma porta aberta. Só não 
vem quem não quer mudar a sua história. Eu quis mudar a minha", explica. 

E não foi só a própria história que Sônia quis mudar. Assim, de jeitinho 
manso, ela inf luenciou também o caminho de parte da família, que passou a 
frequentar o Ponto de Leitura em busca de mais e mais conhecimento. E ficou 
principalmente para os netos, a função de leitores e exploradores assíduos do 
lugar, construindo uma relação especial com o espaço e enchendo ainda mais 
de orgulho o coração da vovó Sônia. "O ponto de Leitura mudou bastante a 
minha vida. Porque só de ver uma pessoa da minha família participar des-
se espaço por indicação minha é uma grande alegria", conta, referindo-se ao 
neto Gabriel de Souza, que está prestes a se formar no curso de Engenharia 
Química, pela USP. Antes de ingressar na faculdade, Gabriel recorreu e muito 
ao Ponto de Leitura, em busca de livros e materiais de estudo para exames e 
provas. Tudo por indicação e incentivo da avó que, cheia de satisfação, vê nos 
netos a chance e a oportunidade de se conectar mais ao mundo do conheci-
mento. "Todo material que ele precisava, logo dizia: ‘vó, vou na sala de leitura’. 
Pedia ajuda para a Malu e sempre encontrava o que precisava. E até hoje, em 
toda a trajetória dele, ele lembra do Ponto com muito carinho", recorda.

Dessa forma, grande parte de sua família passou a também encontrar ali 
um ponto de referência para o próprio desenvolvimento. E Sônia espera que 
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essa sabedoria se espalhe também entre os seus seis bisnetos, ainda crianças 
pequenas, e que eles sigam o mesmo caminho de Gabriel em torno dos livros 
e também do Ponto de Leitura. "Eu cheguei primeiro aqui. E aí levei minha 
sementinha e espalhei entre a minha família", lembra orgulhosa. Uma se-
mentinha que logo cresceu e ainda rende bons frutos não só entre os fami-
liares, mas também entre os amigos e vizinhos de Sônia, que já viu muitos 
jovens em busca de materiais e mais conhecimento, ali no Ponto de Leitura. 
"Quando falo do Ponto de Leitura, falo com muito carinho. Porque eu vi a 
vida da minha família se transformar a partir do conhecimento adquirido 
aqui. Isso me deixa muito orgulhosa."

HE R ANÇ A S DE FA MÍLIA
Esse cuidado que Sônia tem em espalhar o bem e aquilo que aprende por 
toda a família, baseando-se em todo afeto que ela recebeu quando ainda era 
criança, é o que faz com que todos permaneçam unidos até hoje, como sempre 
foi antigamente. No tempo em que as brincadeiras infantis, das quais Sônia 
ainda se lembra, eram a diversão dela e dos irmãos, em uma infância cuja 
leitura não era assim, de tanta prioridade. Os pais nordestinos não tiveram a 
oportunidade de estudar diante da vida simples que levavam. Mas o sonho da 
mãe, mulher trabalhadora e muito sábia, sempre foi ver os filhos estudados, 
aprendendo a ler e a escrever. "Mesmo cansada, minha mãe fazia questão de 
chegar em casa à noite, do trabalho, e perguntar o que tínhamos aprendido na 
escola. Ela tinha vontade de estudar, mas nunca teve oportunidade", lembra. 

O incentivo ofertado pela mãe é ainda hoje munição para Sônia seguir 
em frente, e exemplo para que seus filhos também cresçam e se desenvolvam 
baseando-se na mesma dignidade e carinho que ela recebia na infância e 
adolescência. Na casa em que cresceu com os irmãos, Sônia não tinha mui-
tas coisas materiais e tudo era conseguido com muito esforço e empenho dos 
pais, que se desdobravam para comprar os materiais e o uniforme escolar. 
E, mesmo entre dificuldades, nunca deixaram faltar nada. "É através das 
dificuldades que nós crescemos. Se você tem tudo nas suas mãos, você não 
sabe de onde vem. Então você não valoriza", ref lete Sônia. "Quando vejo um 
jovem sem se interessar pela leitura, pelo estudo, eu fico triste. Porque, no 
meu tempo, a gente queria isso, mas não teve oportunidade", conclui.

SABE R PAR A PAR TILH AR
Dessa época, diante do pouco interesse pela leitura, Sônia se lembra de que, 
na escola, seu primeiro contato com os livros se deu a partir de uma cartilha, 
a Caminho Suave, que era utilizada pelas professoras como ferramenta de en-
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sino. "Lembro que aprendemos muita coisa ali, coisas práticas mesmo, que 
nos ajudaram no dia a dia", conta. Assim, os livros de histórias mesmo, com 
personagens, enredos e convites a viver outras realidades, só vieram bem 
mais tarde, quando a filha mais nova nasceu.

Diante da fragilidade e da certeza do desenvolvimento cada vez mais 
acelerado dos filhos, Sônia entendeu que precisava adquirir o hábito da lei-
tura para poder ajudar àqueles que agora dependiam dela. E, seguindo o 
mesmo exemplo de sabedoria e dedicação da mãe, pôs-se a ler e descobrir 
outros mundos para ajudar os filhos e também ajudar a si mesma. "Eu co-
mecei a pensar que eles iriam me fazer alguma pergunta e eu não saberia 
como responder. Até mesmo nas tarefas da escola. Eu precisaria aprender 
para poder ensinar a eles", recorda. 

Daí por diante, o caminho se abriu ainda mais e, hoje, tudo o que vê 
pela rua e a interessa, Sônia leva para casa e lê com os olhos e o coração 
curiosos. Das prateleiras do Ponto de Leitura, por exemplo, são os contos e 
romances que chamam a sua atenção. "Sou uma mulher romântica", brin-
ca. Além dos romances, a obra de Monteiro Lobato a encanta, por trazer 
um universo de fantasia e lembrar aquela infância humilde, vivida entre 
simplicidades e bastante criatividade. "Sou muito curiosa. Hoje, se vejo 
uma pessoa com alguma coisa, algum livro, eu já pergunto: o que você está 
fazendo, o que está lendo? E consigo conversar, sem ter a vergonha de não 
saber o que falar", pontua.

As portas abertas do coração de Sônia vão além dos livros e são elas que 
desenham caminhos cada vez mais amorosos e firmes diante da vida. E, 
mesmo que hoje ela já não se dedique tanto assim a esse universo dos livros, 
eles já fazem parte inseparável dela e de sua história de afeto e liberdade. 
"Quanto mais você aprende, percebe que precisa aprender muito mais. An-
tes eu me sentia uma formiguinha. Hoje não. Hoje eu chego, sei conversar, 
sei discutir, sei dar a minha opinião", afirma Sônia, certa de que ler muda 
muito mais que o mundo do lado de fora: transforma também aquilo que a 
gente carrega por dentro. 

"Sou muito 
curiosa. Hoje, se 
vejo uma pessoa 

com algum livro, 
já pergunto: o 

que você está 
lendo? E consigo 

conversar, sem 
ter a vergonha 

de não saber 
o que falar."

en
tr

e 
li

vr
o

s 
  |

   s
ôn

IA
 s

Ou
zA

   |
   1

01



T Í T U LO
Reinações de 
Narizinho

A U T O R A
Monteiro Lobato

E D I T O R A
Globinho

PÁ G I N A S 
424

Amarelo, espaço imagi-
nário onde se desenrolam 
todas as aventuras vividas 
por Narizinho, Pedrinho, 
Emília e seus amigos. 
Dividido entre diversas 
histórias e capítulos, Rei-
nações de Narizinho traz aos 
leitores toda a imaginação 
de criança do autor, dando 
vida a seres inanimados e 
muito divertidos. Por meio 
das histórias e desejos 
de Narizinho, Monteiro 
Lobato resgata a infân-
cia em sua pureza mais 
criativa, valoriza o folclore 
nacional, as relações 
familiares, as contações 
de histórias, e desperta o 
interesse das novas gera-
ções em buscar a alegria 
e a criatividade nas coisas 
mais simples que com-
põem o nosso dia a dia.

R E IN AÇ Õ E S D E N AR I Z INH O 
é um livro infantil, parte 
principal da obra do escritor 
brasileiro Monteiro Lobato. 
Publicada em 1931, a obra é 
um clássico da literatura, que 
apresenta os principais per-
sonagens do Sítio do Picapau 

Reinações  
de Narizinho
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TE NH O U M G R ANDE O RG ULH O de conhecer o Ponto 
de Leitura, pois quando estou lá volto, por alguns 
instantes, a ser criança. Me sinto uma criança. Ao 
chegar, já encontro a Malu com aquele sorriso, que 
só ela tem. Malu nos incentiva a sempre seguir len-

do, falando, com paixão, sobre a importância dos li-
vros e nos encantando com as histórias escritas ali.

A leitura é um saber que ninguém pode tirar 
de nós. E o saber é uma riqueza para cada um de 
nós, algo que podemos levar para toda a vida. 

“A leitura é 
um saber que 

ninguém pode 
tirar de nós”

Sônia Maria Aparecida de Souza
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“Fomos adiante com o 
projeto do Ponto de Leitura, 
buscamos apoio, porque 
entendíamos que aquilo era 
fundamental. A leitura é a 
chance de você se conhecer, 
de ser apresentado às 
histórias dos outros. É uma 
forma de entrar no mundo”
M arlene Cortese, 

conselheira da Fundação 
Tide Setubal

“Pode tocar o livro, 
folhear, trocar uma ideia. 
É um espaço de encontro. 
Tem gente que vai de 
curiosidade, conversa. 
Primeiro, criamos um 
vínculo com a pessoa para, 
depois, oferecer um livro. 
Tem gente que apelidou o 
espaço de ‘ponto terapia’”
antonia M arluCe,  a M alu,

assistente de projetos no Ponto 
de Leitura Jardim Lapena
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