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Usuários do espaço Arsenal da Esperança
assistem a espetáculo circense, na Mooca

IMPRENSA JOVEM, DIRETO DA BIENAL

Cerca de 300 jornalistas mirins que fazem parte do programa Imprensa Jovem, da Secretaria Municipal de Educação, participam da cobertura jornalística da 
21ª Bienal Internacional do Livro durante as duas semanas de duração do evento. Os alunos, de cinco a 14 anos, fazem registro em fotos e vídeo e noticiam via 
webrádio e twitter todas as novidades de um dos maiores eventos literários do Brasil. 

A 21ª Bienal Internacional do Livro tem apresentado ao 
público várias opções que estimulam a leitura. Nós, da equipe 
da Imprensa Jovem, já visitamos muitos estandes e conferimos 
diversas obras, todas muito legais. Opção aqui é o que não 
falta. Literatura, romance, mistério, ação, auto-ajuda, ficção 
e muitos outros gêneros. 

Em entrevistas com alguns adolescentes como nós que 
circulavam pelo evento, eles afirmaram que o maior interesse 
dessa geração é pelas obras dos gêneros mistério e ação. 

Atuando como alunos-repórteres do Programa Nas Ondas 
do Rádio, da Rede Municipal de Ensino, nós também tivemos 
oportunidade de entrevistar organizadores do evento, auto-
ridades e empresários que representam editoras. Durante as 
conversas, nosso maior interesse era saber o que eles consi-
deram incentivo à leitura para as novas gerações.

A vice-prefeita do Município de São Paulo, em entrevista 
concedida em nosso estúdio de rádio, no estande da Secretaria 
Municipal de Educação, nos contou que tem grande paixão 
pelos livros e que eventos literários como a Bienal podem 
ajudar as pessoas, principalmente os jovens, a aprender o 
gosto e a importância da leitura. 

O velho palhaço Coscorão, descendente 
de uma família circense, conta a histó-

ria de sua vida, os números acrobáticos de 
seu circo, as dificuldades da saga nômade 
de sua família e a trajetória do circo no 
Brasil. É do que trata o espetáculo “Auto 
do Circo”, da Cia. Estável de Teatro (Coope-
rativa Paulista de Teatro), em cartaz até 29 
de agosto no Centro de Acolhida Arsenal 
da Esperança, equipamento da Secretaria 
Municipal de Assistência Social (Smads).

Administrado pela Smads em parceria 
com as Associações Internacionais para o 
Desenvolvimento (Assindes-SP), o Arsenal 
da Esperança Dom Luciano Pedro Mendes 
de Almeida acolhe cerca de 1.150 homens 
com mais de 18 anos em situação de rua. 
Além dos serviços da rede assistencial, o 
espaço oferece cursos de capacitação, al-
fabetização, promovendo a integração dos 
conviventes através de palestras e atividades 
de lazer e entretenimento, como é o caso 
do projeto Lona Estável, em que os usuários 
podem assistir a peças teatrais e participar 
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cartaz até 29 de agosto no Arsenal da Espe-
rança (rua Dr. Almeida Lima, 900, Mooca), 
aos sábados e domingos, às 20h. O ingresso 
é 1kg de alimento não-perecível.

— SOBRE O ARSENAL —
Fundada por Ernesto Oliveiro e Dom 

Luciano Mendes de Almeida em 1º de 
fevereiro de 1996, o Arsenal da Esperança 
oferece diariamente acolhida a 1.150 ho-
mens a partir de 18 anos que estejam em 
dificuldades, por falta de trabalho, casa, 
alimentação, saúde e família.

A instituição põe à disposição dos 
acolhidos café da manhã, uma refeição 
completa, local para lavar e secar roupas, 
instalações sanitárias e para banho, roupas 
e calçados, além de todos os serviços da 
rede socioassistencial.

O local oferece ainda cursos de alfabeti-
zação, telecurso nível fundamental e médio 
(parceria com o Sesi), informática, pedreiro, 
azulejista, padaria, confeitaria (em parceria 
com o Senai), encanador gasista (parceria 
com a Comgás), ajudante de cozinha (par-
ceria com a GRSA), cabeleireiro, garçom, ze-
ladoria, elétrica, pintura e copeiro hospitalar 
(parceria com o Serviço de Apoio Educativo 
de Capacitação Profissional).

Como incentivar a leitura para as novas gerações?

Conversamos também com Augusto Alvarez, administra-
dor e organizador da 21ª Bienal Internacional do Livro. Ele disse 
que o incentivo à leitura começa pelos pais e pelas escolas, que 
junto com nossas crianças e adolescentes podem formar uma 
comunidade de leitores. Alvarez nos explicou que uma comu-
nidade de leitores tem cultura, conhecimento e informações, 
itens essenciais para uma boa qualidade de vida. 

O Diretor da Melhoramentos, Breno Lerner, nos deu uma 
grande dica de como dar os primeiros passos como leitor. “A 
melhor coisa para começar a leitura é ler mais uma página. 
Depois, você lê só mais outra página e diz mais algumas vezes: 
eu vou ler só mais uma, mais uma. Dessa forma, quando vê, 
você já viciou na leitura.”

O secretário municipal de Educação de São Paulo também 
conversou com nossa equipe depois do lançamento da 4ª 
edição do programa Minha Biblioteca – que entrega dois livros 
por ano a todos os alunos do Ensino Fundamental, para que 
possam formar uma biblioteca pessoal ao longo dos anos. Ele 
fez questão de destacar que a leitura abre portas para a gente 
e que o livro é o nosso melhor amigo, pois nos ajuda a ir para 
qualquer lugar que desejarmos conhecer.

Alunos repórteres: Caroline Ferreira Silva, Grabrielle Souza, Leandro Maxwell, Yasmin Alves Farias dos Santos, Guilherme 
Balsimelli, Gustavo Balsimelli e Letícia Nogueira, da  EMEF José do Patrocínio; Raykennedy Barbosa da Silva, da EMEF CEU 

Conceição Aparecida de Jesus; e Andressa Alves de Melo Santos, da EMEF Haroldo Veloso

de oficinas ligadas à arte circense.
“Venho sempre assistir aos espetácu-

los, que acontecem nos finais de semana. 
As histórias mexem com o sentimento da 
gente. É igual ao que a gente vê lá fora. Às 
vezes fico alegre, às vezes choro”, conta 
Francisco de Paula Mateus, usuário do Ar-
senal da Esperança há dois meses.

“Estamos aqui desde 2006. O público 
é rotativo. Gostamos de contar com a co-

munidade da região, que participa sempre. 
Há uma interatividade entre os usuários e o 
elenco da peça. É gratificante”, diz a atriz 
Sandra Santana, da Cia. Estável de Teatro.

“As histórias retratadas aqui transfor-
mam o sofrimento da pessoa em sorriso e 
mostram a todos que a vida tem valor, tem 
sentido”, comenta Luis Fabiano, usuário do 
espaço há dois meses. 

O espetáculo Auto do Circo fica em 
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