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Resumo

Os bens que pertencem ao patrimônio cultural possuem, em cada região onde estão inseridos, um vínculo com a comunidade, passando
a fazer parte de uma identidade local. O presente artigo relata uma experiência de mediação cultural na biblioteca infantil localizada na
Região Norte da cidade de São Paulo. O contato com um patrimônio cultural pretendeu proporcionar a uma criança a experiência de
mediação com objetivo de observar o prédio, a interação com a biblioteca infantil, a partir de questionamentos e tentativas de
problematização das informações disponíveis. O resultado da experiência foi registrado por meio de desenhos. A experiência realizada
permitiu perceber que, no processo de mediação cultural, pressupõe-se uma interação ampla entre o mediador e aquele que recebe a
ação de mediação.

Palavras Chave: Mediação Cultural- Biblioteca Infantil- Infância

Abstract

The goods of the cultural heritage of each region are connected to the community and are part of the local identity of that group. This
paper presents an experience of cultural mediation in a children library located on the north part of São Paulo/Brazil. The contact with
the cultural heritage via the observation of the building, the interaction with the library and the questioning and problematization of the
information available aimed to offer to the children a cultural mediation experience. The results of this experience was collected using
draws made by the children. The experience allowed the researcher to perceive that the process of cultural mediadion asks an intense
interaction between the mediator and those who are being mediated.
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O patrimônio cultural das cidades grandes como São Paulo são inúmeras vezes desconhecidos de seus moradores que vivem a rotina de
uma metrópole e que em seu cotidiano passam ao lado de marcos culturais sem ao menos percebê-los. Mas como definir o que é
patrimônio cultural Pesquisando encontramos:

O patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo, de uma
comunidade. Ele está presente em todos os lugares e atividades: nas ruas, em nossas casas, em nossas danças
e músicas, nas artes, nos museus e escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. Nos
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livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas brincadeiras que organizamos, nos cultos que
professamos. Ele faz parte de nosso cotidiano e estabelece as identidades que determinam os valores que
defendemos. É ele que nos faz ser o que somos. Quanto mais o país cresce e se educa, mais cresce e se
diversifica o patrimônio cultural. O patrimônio cultural de cada comunidade é importante na formação da
identidade de todos nós, brasileiros. (IPHAN, 2011)

O patrimônio cultural teve sua definição ampliada e passou a abarcar bens materiais e imateriais. Alguns imóveis tombados ou em
processo de tombamento foram transformados em locais de uso comum como é o caso do imóvel da Família Baruel na zona norte de São
Paulo e que hoje abriga uma biblioteca infantil.

Os bens que pertencem ao patrimônio cultural possuem em cada região onde estão inseridos um vínculo com a comunidade e passam a
fazer parte de uma identidade local, ficam ainda mais democraticamente acessível a todos que ali vivem e convivem.

Foi a partir de tal premissa que optei para uma experiência de mediação pela escolha de uma biblioteca infantil localizada na região norte
da cidade de São Paulo onde resido desde criança e na qual eu, amigos, familiares e crianças e adolescentes do bairro encontramos
acesso aos livros e pesquisas em tempos onde a internet não existia. O prédio da biblioteca se encontra em processo de tombamento e
possui uma arquitetura que chama a atenção por lembrar um castelo dos contos infantis.

O prédio de arquitetura especial abriga um equipamento social relevante pois segundo Suaiden (2000,p.60), “a medida que a biblioteca
pública se vincular adequadamente com a comunidade, ela passará a ser o caminho que possibilitará a participação efetiva na sociedade
da informação.”

A Biblioteca Infantil Narbal Fontes

A Biblioteca Infantil Narbal Fontes é uma referência no bairro e também para moradores de localidades vizinhas, pois seu acesso se dá
por duas entradas e com a circulação de várias linhas de transporte coletivo.

O histórico da biblioteca no site da prefeitura de São Paulo indica que ela foi criada pelo decreto nº 1.569 de 31 de dezembro de 1951,
na gestão do Prefeito Jânio da Silva Quadros e que sua inauguração se deu em 27 de março de 1954.

Em 1973 a Biblioteca de Santana recebe por meio do Decreto n° 10.767 um patrono que seria o do Dr. Narbal Fontes.

O nome completo do patrono era Narbal de Marsillac Fontes e segundo informações da página na internet da biblioteca era natural da
cidade de Tietê e nascido em 1899 nessa cidade do interior do Estado de São Paulo. Era professor formado em 1918 pela Escola Normal
Secundária e posteriormente, já em 1930, concluiu a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Entre suas atividades foi professor em
escolas e penitenciárias do interior de São Paulo. Foi casado com Ofélia de Barros Fontes e os dois escreveram em conjunto peças
teatrais, poemas e novelas voltadas para as crianças.

O prédio da biblioteca é encantador lembrando aos que a vêem pela primeira vez um castelo de contos de fadas. O estilo arquitetônico é
o Normando e o prédio pertenceu a uma família tradicional do bairro de Santana. A família de sobrenome Baruel era proprietária de uma
chácara no local e a biblioteca era a casa da filha do proprietário que posteriormente passou a pertencer a Prefeitura do Município de São
Paulo.

Mediação, experiência única.

A partir da escolha de uma biblioteca infantil localizada em um edifício em processo de tombamento foi preparada uma experiência de
mediação. Como no prédio existe um serviço destinado a crianças, foi escolhida uma menina com 5 anos e em processo de alfabetização
para ser o “outro” nessa relação de mediação entre o objeto e o mediador.
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A visita a um patrimônio cultural, no caso à biblioteca infantil Narbal Fontes, teve como objetivo proporcionar a essa criança uma
experiência de mediação com objetivo de observação do prédio, a interação com a biblioteca infantil que ocupa o local.

Essa ação mediadora foi planejada a partir da definição dada por Martins ( 2007,p.7) sendo a :

ação mediadora, compreendida não como uma ponte entre quem sabe e quem não sabe, entre a obra e o
espectador, mas como um “estar entre muitos”. Assim a proposta visou ser uma “troca de olhares” entre
alguém mais experiente, no caso a pesquisadora, e a criança e suas descobertas.

Entre os vários questionamentos surgidos para estabelecer como se daria o processo de mediação estavam:

Hoje apesar dos meios de comunicação terem se ampliado enormemente a biblioteca com seus livros e projetos ainda é um local de
curiosidade infantil

Qual será o impacto do estilo arquitetônico e de seu interior na visão do público infantil que busca a biblioteca

A visita

A visita com a proposta de mediação ocorreu em 13 de outubro 2011 no período da manhã. A chegada à biblioteca podia ocorrer de duas
formas, uma delas por uma rua mais movimentada e a outra a partir de uma vila particular de moradores que possui acesso controlado
por segurança. A escolha foi ter o acesso pela vila particular na qual só se visualiza a biblioteca quando se chega ao fundo da rua, local
de onde o encantador prédio parecendo uma jóia escondida aparece aos olhos dos visitantes. Tal escolha gerou uma curiosidade por
parte de JC que questionou “o que tem escondido aqui

A primeira impressão chegando à biblioteca é de um prédio diferente e JC disse que parecia o prédio “parece uma igreja, ou um castelo”.
Dei informações que era uma chácara antiga e que aquela era a casa da filha do dono. Informei que a família Baruel era a proprietária
antiga e era muito importante na época na região, como a cidade cresceu só ficou um pedacinho do terreno com as árvores em volta e a
casa. Imediatamente JC observou que as árvores tinham um número pregado nelas e perguntou “o que é esse número” Informei que era
um número utilizado para saber quais plantas estão no jardim e também para saber os nomes das Plantas.

Ao olhar pela janela ela viu uma prateleira de livros e disse: “é livro, mas parece igreja por causa do telhado, dos três telhados”,
demonstrando identificar imediatamente o estilo arquitetônico que é diferente, informei então que o prédio era uma construção diferente
inspirada em outro país e que por isso chamada estilo normando e que ele era diferente para a neve não ficar pesada no telhado desses
países onde faz muito frio no inverno.

JC disse: “acho que as crianças iam gostar de conhecer aqui para aprender a ler e a mãe deve trazer se não alguém pega a criança”.

Apresentei a foto do patrono e disse o nome dele Narbal Fontes. Perguntei se ela sabia por que a biblioteca tinha aquele nome e ela
respondeu “foi ele quem construiu”. Expliquei que ele não era o construtor da biblioteca, mas que era um escritor de livros para crianças
e por isso haviam dado o nome da biblioteca em sua homenagem. JC então argumentou:“igual minha escola, chama Colégio Salesiano
Santa Terezinha e tem a foto do Dom Bosco” . Observa-se que ela conseguiu relacionar a partir da informação dada que no nome da
escola também havia um homenageado.

Ao entrarmos a recepcionista nos indicou que a sala de livros infantis ficava num canto, ao fundo de uma sala com prateleiras de livros
para adultos, ela observou as estantes sem localizar de imediato a entrada para a ala infantil que fica escondida no canto da sala. JC
disse: “parece que não tem nenhum infantil...”, estimulei que a mesma circulasse entre as prateleiras até descobrir a passagem. Ao
encontrar a sala com mesas e cadeiras para crianças e muitos livros e gibis expostos ela disse “veja que legal esses livros!”.
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Ao vê-la manusear os livros perguntei se ela sabia para que serviam os números na etiqueta lateral e ela respondeu “é para comprar,
para ver o preço, tem na (citou o nome de uma livraria conhecida). Informei que os livros ali não eram vendidos, que numa biblioteca
pública todos podem olhar, usar e pesquisar. É possível ler e levar para casa os livros e sem pagar, mas como era um empréstimo eles
deveriam receber cuidados, JC disse que não podia acontecer como uma amiguinha dela “emprestei o livro para a L e ela perdeu na feira
que nem dava mais para achar”.

Informada que os livros tinham um lugar certo para serem guardados a partir do número lateral e que existiam com a finalidade de
auxiliar quem fosse procurar a achar rapidamente, JC passou a perguntar após retirar os livros das prateleiras e ao tentar guardar:
“estava aqui, né”, com essa atitude demonstrou ter entendido o processo.

Ao ver os livros que apresentavam movimento das gravuras, pois quando abertos essas extrapolavam o espaço do livro começou a falar
alto devido ao entusiasmo, comentei que era necessário falarmos mais baixo na biblioteca e problematizando com ela a divisão do
espaço público com mais pessoas. JC imediatamente relacionou com a informação que havíamos recebido ao adentrar ao recinto,
lembrando que a recepcionista disse que havia sala de estudo no piso de cima para os maiores, dizendo “não pode conversar alto,
porque não dá para o de cima estudar, vai atrapalhar”.

Na entrada do lado externo da biblioteca observou duas mesas com tampo de tabuleiro de xadrez e na saída percebeu que o piso
externo da varanda também parecia um tabuleiro de xadrez preto e branco, parecido com as mesas que ali se encontravam, comentou:
“O meu irmão joga xadrez no computador e tem um joguinho”.

Um funcionário e jovem que é ator após ter concluído faculdade de artes cênicas atualmente trabalhava na biblioteca que pertence à
Prefeitura do Municio de São Paulo. Desenvolve um trabalho no projeto PIÁ (Programa e Iniciação Artística) desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Cultura. O programa que ocupa o amplo espaço no sótão da casa e possui uma proposta de atividade interdisciplinar no
atendimento de crianças de 5 a 14 anos da região onde a biblioteca se encontra. São 7 turmas oferecidas aos moradores do entorno
distribuídas entre manhã e tarde e divididas em grupos de crianças de 5 a 7 , 8 a 10 e 11 a 14 anos.

O projeto PIÁ abrange atividades de teatro, artes visuais, música e dança, sendo o trabalho realizado numa proposta interdisciplinar com
pelo menos dois profissionais dentre as duas modalidades oferecidas trabalhando em conjunto em cada turma. A proposta é oferecer
experiências iniciais em artes para crianças que podem posteriormente ser aprofundadas em outros projetos da secretaria de cultura
para os maiores de 14 anos.

Após a visita foi solicitado a JC fazer desenhos de memória e que apresentam quais informações da atividade de mediação apareceram
nos registros da criança.

O estilo arquitetônico foi observado como era um dos objetivos da mediação e aparece destacado no desenho realizado pela criança onde
aparecem os detalhes da parte externa da biblioteca com as linhas do telhado.

Na parte externa do edifício foi observada conforme apresentado no desenho das mesas que possuem tampo para jogar xadrez que já
faziam parte do repertório visual dela e que foram associadas ao irmão de 14 anos costuma jogar.

É possível observar que em resposta a questão inicial de qual seria o impacto do estilo arquitetônico na visão do público infantil, existiu a
partir da mediação uma observação detalhada da arquitetura que é um dos diferenciais do prédio em processo de tombamento.

O desenho da parte interior do prédio dá destaque ao espaço destinado às crianças com mesas e cadeiras menores e as prateleiras com
livros coloridos, sendo possível observar que a biblioteca é um local de interesse e que as crianças apesar do acesso ao meio digital ainda
gostam como podemos observar por meio do coração colocado ao meio do desenho.

Em outro desenho JC se coloca alegre com um livro entre as mãos e um coração, a partir dessa manifestação gráfica poderíamos
responder ao segundo questionamento inicial de que hoje apesar dos meios de comunicação terem se ampliado enormemente a
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biblioteca com seus livros e projetos ainda é um local de curiosidade infantil.

Ao realizar a mediação com JC foi possível identificar e vivenciar o que Darras (2009, p.37) apresenta sobre mediação, pois segundo o
autor:

A mediação da cultura (das culturas) ganha existência no cruzamento de quatro entidades: o objeto cultural
mediado; as representações, crenças, conhecimentos do destinatário da mediação; as representações, crenças,
conhecimentos e expertises do mediador e o mundo cultural de referência.[1]

Considerações Finais

A experiência da mediação com JC na biblioteca infantil e seu prédio em processo de tombamento permitiu perceber que no processo de
mediação pressupõe uma interação ampla entre o mediador e aquele que recebe a ação de mediação. Alguns passos são fundamentais
para que a experiência seja considerada exitosa como o planejamento da ação, desenvolver propostas para problematização do objeto
cultural a ser explorado e estimular a curiosidade infantil.

Nas atividades de visita programadas pelas escolas de educação infantil seria interessante que o planejamento incluísse uma proposta de
mediação a ser realizada nos locais, pois vários aspectos pedagógicos podem ser explorados e resultados interessantes alcançados.

A ação de mediação cultural pode ter possibilitado à JC uma oportunidade para agregar novos conhecimentos sobre os objetos culturais
apresentados e ampliar seus conhecimentos, pois houve a tentativa de extrapolar a simples oferta de informações e permitir uma
experiência a partir de problematizações com a finalidade de propiciar novas construções e expandir o conhecimento prévio.

A partir da experiência realizada existe a expectativa de ampliar o processo de mediação para um número maior de crianças do bairro e
identificar outros bens patrimoniais para serem explorados, além de ressaltar aos docentes e escolas a importância da mediação em
visitas programadas.
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