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RESUMO
Essa pesquisa tem como objetivo analisar as práticas e representações de leitura e a
formação de leitores constituídas no espaço da Biblioteca Pública Municipal Rosulino
Campos – BPMRC, na cidade de Rio Verde – GO, a partir da memória e da história
dessa instituição. O trabalho, de caráter qualitativo, foi realizado através de estudos
bibliográficos, tendo por base autores como Certeau, Halbwachs, Bakhtin, Chartier,
Abreu, Melo, Silva, dentre outros. Foram feitas análise de documentos e entrevistas
com 06 pessoas da cidade de Rio Verde que vivenciaram a trajetória da B
PMRC, desde a sua fundação até os dias atuais, visando à coleta de dados sobre a
memória e história deste espaço de cultura e informação. Foram entrevistadas 29 pessoas
leitoras da BPMRC, das mais variadas classes sociais, idade e grau de escolaridade, para a
análise das suas práticas e representações de leitura, como também foi elaborado um
estudo das condições de funcionamento, do atendimento ao público leitor, dos
projetos de leitura ali realizados e da relação biblioteca- escolas da cidade e
biblioteca-comunidade. Os resultados, ao contrário do discurso do senso-comum que diz
que “brasileiro não lê”, indicaram que a BPMRC é representada pela maioria dos leitores
que a freqüenta como um bem público, coletivo, onde existe uma multiplicidade de
material impresso (livros, revistas, jornais, gibis) para atender à diversidade de leitores
da cidade. O poder público é criticado pela falta de investimentos na biblioteca, no que
diz respeito à atualização do acervo, compra de mobiliár ios, manutenção do prédio e
investimento na contratação de profissionais. Mesmo diante de todas as dificuldades, a
BPMRC se configura como um espaço de formação de leitores, e que vem fazendo
diferença na vida de muitas pessoas, que encontram nesse ambiente um caminho para a
informação, formação, cultura e lazer.
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