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APRESENTAÇÃO

O programa Arca das Letras, vinculado à Secretaria do Reordenamento Agrário, possui
como objetivo a implantação de bibliotecas em comunidades rurais. As bibliotecas têm
aproximadamente 200 livros que são escolhidos pelas comunidades através de reuniões. O
Arca das Letras prima por um processo essencialmente participativo no qual sejam
debatidas todas as etapas de implantação das bibliotecas.
Seguindo o enfoque participativo do Arca das Letras, iniciou-se em maio de 2008
reuniões nas comunidades rurais de Salgueiro e Serrita, objetivando sensibilizá-las para tal
programa. Numa etapa posterior, as comunidades receberam os formulários do Arca das
Letras nos quais, mediante discussões articuladas pelas comunidades, selecionaram os
livros que almejavam, o local onde a biblioteca ficaria e o responsável pelo seu
funcionamento. Em Serrita foram preenchidos 12 formulários e em Salgueiro 8. As arcas
estão sendo construídas através de um processo de total engajamento das comunidades. E
importante enfatizar que a ação está sendo desenvolvida através de um trabalho conjunto
entre o escritório do IPA de Salgueiro e Serrita.

OBJETIVOS

1- Implantar bibliotecas nas comunidades rurais;
2- Promover o acesso à leitura para as populações do campo;

3- Construir um acervo bibliográfico contextualizado;
4- Instigar as comunidades para a importância basilar da leitura;

METODOLOGIA
A abordagem metodológica foi baseada na participação e no diálogo durante todas as
etapas de desenvolvimento da ação. Através de reuniões, o programa Arca das Letras foi
apresentado e discutido com as comunidades. Foi distribuído material explicativo do
Programa, como folders, fotografias das bibliotecas e os padrões técnicos para construção
das Arcas. Todo o processo de implantação das bibliotecas está sendo feito mediante uma
interação sistemática entre extensão rural e as comunidades envolvidas. Dessa forma, as
comunidades puderam escolher os livros que entenderam pertinentes às suas realidades
sociais e culturais.

RESULTADOS OBTIDOS
A implantação das bibliotecas está na sua etapa final. Das 12 comunidades de Serrita,
quatro (4) já construíram suas arcas e as demais estão providenciando. Em Salgueiro, uma
(1) comunidade está com sua arca pronta e as outras estão mobilizando o processo de
construção.

RESULTADOS ESPERADOS

Com a implantação das bibliotecas, espera-se um maior estímulo á leitura. Por se tratar de
um acervo literário contextualizado, a biblioteca também possibilitará o aprimoramento dos
conhecimentos das famílias de agricultores familiares sobre temáticas relativas ao espaço
rural – manejo da caaatinga, agroecologia, gênero, irrigação, sanidade animal etc.

