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DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSIc;:Ao SOCIAL: políticas de incentivo a leitura
no espaco rural maranhense

Carlos Wellington Soares Martins
Uníversídade Federal do Maranháo (UFMA)

OESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSIl;:Ao SOCIAL: políticas de Incentivo á lertura no espaco rural maranhense
Resumo: O artigo objetiva delimitar, a luz da literatura, sobre desenvolvimento regional, um quadro da situacáo politica,
social e cultural do Estado do Maranháo e suas contradicóes no que diz respeito a políticas sociais no meio rural, mais
espedficamente nas referentes a letramento e acesso a bens culturais. Realiza uma breve análise das políticas públicas
de incentivo a leitura, especialmente do "Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras" que tem como público-alvo
as comunidades rurals do Estado do Maranháo. Ouesnona as ímphcacóes no redímensícnamento das préñcas socíaís
decorrentes da irnplantacáo do programa. Constata que a democratizacáo do acesso a intormacáo se configura como um
importante fator para que o indivíduo se sinta parte da construcáo de uma sociedade através das relacóes sociais.
Palavras-chave: Desenvolvimento regional, bibliotecas rurais, políticas públicas, lettura.

REGIONAL OEVELOPMENT ANO SOCIAL TRANSITION : polines oí incentive to the readínq In the maranhense
agricultural space
Abstract: This work aims to outline, in Iights of Iiterature on regional development, a picture of the political, social and
cultural situation of Maranháo state and its contradictions concerning Social policies in the rural area, specifically those
referring to Iiteracy and access to cultural possessions. It briefly carries out an analysis of the public policies of incentive
to reading, the "Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras" , that has the rural communities of Maranháo as a public
target, and its implications in the resizing of the social practices resulting from the program introduction. It finds evidences
that the democratization of the access to information is an important factor so that the individual feels taking part of Society
through Social relañcns.
Key words: Regional development, aqnculturalhbraríes, public políctes, reading.
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1 INTRODUCAo

As contracicóes no campo social, político,
económico e cultural sao vivenciadas diariamente
num pais com dimensóes continentais como o
Brasil, demonstrando fragilidade quanto aos direitos
sociaís e a particípacáo efetiva da sociedade
civil nas políticas que sao articuladas, tendo o
desenvolvimento como principal objetivo.

No entanto, percebe-se que o discurso
defendido pelos dirigentes contrasta diretamente
com a realidade, quando na verdade, por trás de
uma prelecáo de desenvolvimento, escondem
se intencóes reais, como: a extincáo de fronteiras
económicas através da criacáode amplos mercados,
aumentando a exclusáo social e reforcando, dessa
forma, a desigualdade social entre os individuos,
como também comprometendo a identidade cultural.

Hoje, o grande insumo que move o mundo
é a ínformacáo, considerada fator estratégico e
determinante para o desenvolvimento de uma
nacao. Portanto, quem nao pode ter acesso a
ela, distancia-se cada vez mais do mercado de
trabalho e das discussoes políticas, ficando á
margem das retacóes sociaís. As comunidades
periféricas, que se encontram longe dos centros
urbanos apresentam dificuldades oriundas dessa
necessidade informacional. Nelas, a cidadania nao
é posta em prática pelo fato de o próprio individuo
desconhecer ou mesmo nao se reconhecer como
membro de uma sociedade que o subjuga e relega a
ele papéis secundários nas retacóes socíats, sempre
de forma marginalizada.

Tratando-se de um pais com dimensóes
continentais, que apresenta uma diversidade
cultural em ampla escala, o Brasil configura-se ainda
como uma nacáo de niveis de desenvolvimento
discrepantes em relacao aos estados que compóem
a Feoeracáo, fato evidenciado pelos indicadores
ateridos que atestam as divergencias, quando
levantados os Índices de Oesenvolvimento Humano
(IOH) da Regiao Nordeste em comparacáo com
outras regióes.

Trazendo a discussáo para o Estado do
Maranhao, o cenário é ainda mais desolador, pois
esse Estado sempre figura como um dos piores em
IOH, analfabetismo, falta de saneamento básico,
reforcando a contradicáo de um Estado com tanto
potencial continuar numa situacáo degradante
quanto a questcSes básicas da sobrevivéncia
humana. Como pensar, entáo, num modelo de
desenvolvimento para esse Estado, que Ihe permita
uma transicáo social e minimize a seqrsqacáo
social?

A questáo e ainda rnais alarmante quando
se faz uma análise entre o espaco rural e o urbano,
revelando uma situacáo ainda pior em relacáo aos
direitos humanos, onde o homem do campo vive
numa situacao de extremo abandono, posto que as
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políticas sociais ou inexistem ou sao ineficientes.
No cenário cultural, as políticas públicas

foram utilizadas como instrumento de gestao há
menos tempo, a exemplo das políticas públicas
de incentivo á leitura e democratizacáo do acesso
a informacáo, que apenas recentemente tem
gerado estudos. Este artigo faz uma abordagem da
necessidade de políticas de incentivo á leitura no
meio rural, mais especificamente no espaco rural
maranhense,analisando o Programa de lmptantacáo
de Bibliotecas Rurais "Arca das Letras" no Estado
do Maranhao e sua relacáo com o desenvolvimento
regional.

2 POLITICASDELEITURAEDESENVOLVIMENTO
REGIONAL

A questáo do desenvolvimento regional e
tema recorrente nas discussóes académicas e na
pauta de atuacáo do Governo. °favorecimento de
uma expansáo económica é decorrente de diversos
fatoresque coexistem e necessitam de uma atuacao
conjunta. Todavia, a própria especificacáo do que
seja reqíáoe território encontra-se em amplo debate,
gerando concspcóes distintas no campo da teoria e
de sua atuacáo.

No entanto, essas disparidades regionais
agravam-se juntamente com um crescimento
desigual, reforca Souza (2009), e ísso independe
do local; entáo, a definicáo precisa de cada
reqiao configura-se como senda um dos menores
problemas. A éníase, segundo o autor, deve ser
direcionada para os mecanismos que causam
e aceleram as disparidades espaciais para uma
análise regional contundente.

Sen (2000, p.18) vislumbra um
desenvolvimento para a liberdade, porérn para que
tal fato acorra faz-se necessário que se:

[...] removam as principais fontes de
privacáo de liberdade: pobreza e tirania,
carencia de oportunidades económicas
e destlíulcáo social sistemática,
negligencia dos servlcos públicos e
intolerancia e interferencia excessiva de
estados repressivos.

A írnptantacáo de políticas no meio rural
sao ainda mais polémicas devido a conflitos de
interesses e esquemas de acáo mal elaborados,
onde tais iniciativas acabam por estar deslocadas
para o lugar comum do voluntarismo, negligenciando
as quest6es estruturais do país e as mareantes
especificidades de suas regiDes (BRANOAo, 2007)
originando a necessidade de avaíiacáo para apontar
possíveis melhorias durante o proeesso e que as
reais metas sejam alcancadas.°Ministério da Cultura e da Eoucacáo, durante
o Governo Lula, elaborou o Plano Nacional do Lívro
e Leitura (PNLL), como política de incentivo á leitura,
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cuja missáo era zerar o número de municipios sem
bibliotecas e otirnizar as que funcionavam de forma
precária.

Dentre os objetivos do PNLL, destaca-se:
permitiroacessoedemocratiza9áodainforma9áopara
os náo-leitores e para aqueles que estao excluidos
da possibilidade do acesso ao livro, independente
de barreiras geográficas. (BRASIL, 2007). Partindo
desse objetivo, o Ministerio do Desenvolvimento
Agrário (MDA) elaborou um Programa de Críacáo de
Bibliotecas Rurais conhecido como "Arca das Letras"
que visa a democratizacáo e facilitacáo ao acesso
á leitura por parte das comunidades rurais, com a
entrega de arcas com acervo variado e escolha de
agentes de leitura para atuarem como mediadores
na soclaüzacáo desse acervo.

O Programa de Bibliotecas Rurais "Arca das
Letras" e uma

[...] política afirmativa e inclusiva
materializada pela metodologia de
implantacáo de bibliotecas rurais e
veiculadas por meio de urna rede
de parcerias, que vem promovendo
a leitura como pressuposto para o
desenvolvimento das atividades de
educacáo e formacáo dosmoradores do
campo (SOARES: CARNEIRO, 2010,
p.23).

Contabiliza-se mais de 7.049 arcas e a
forrnacáo de 15 mil agentes de leitura, alem da
circulacáo de mais de 2 milhóes de livros nas
casas de 800 mil familias de comunidades ruraís.
O MDA reforca a necessidade da particípacáo
das comunidades nas etapas de planejamento,
desenvolvimento e gestáo das Arcas das Letras.
(SOUSA; CARNEIRO, 2010).

A ímplantacáo de um programa como o
"Arca das Letras", que tem o objetivo de facilitar o
acesso ao livro e incentivar a leitura no meio rural
brasileiro atraves da ínstalacáo de bibliotecas e da
forrnacáo de agentes de leitura, carece de um olhar
sociológico que investigue a real intervencáo que
tal programa efetivará nas comunidades rurais que
seráo atendidas. A análise do programa e, assirn,
relevante, considerando a dimensáo do projeto
em nivel nacional, a grande quantidade de Arca
das Letras implantadas e o número de famílías de
comunidades rurais que sao contempladas com o
programa.

A política e estruturada numa tentativa
de construcáo de um espa90 familiar de vida e
trabalho, como território de memória social para
futuras gera9óes compreenderem os processos
sociaís das lutas dos trabalhadores rurats, em
decorréncía da extrema mobilidade do agricultor
submetido a constantes deslocamentos espaciais e
de seqreqacáo social. (MIRANDA, 2010).

Os espacos de leitura evidenciados pelo

Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras
devem ser compreendidos como um

[...] território de memória, intormacáo e
conhecimento, por nao ser um espaco
estático onde as suas atividades se
limitam exclusivamente ao atendimento
ao alunado do ensino fundamental
e médio. Para essa conoepcáo de
biblioteca , ela sé existe se realmente
for um espaco aberto a particlpacáo
democrática de todos (incluindo a do
alunado), porque, apesar de o livro e a
leitura serem seus principais suportes
físicos e intelectuais, sao incorporadas
também outrasatividades socioculturais,
religiosas, políticas, desportivas e/ou
recreativas das comunidades usuárlas,
(PRADO, 2009, p.377).

Uma biblioteca democrática teria que ter
como caracteristica a sintorua com as necessidades
e interesses de seus usuários com o íntuíto de
proporcionar todo tipo de ínformacáo nos niveis
de sua utilidade efetiva, lancando máo de todos os
recursos disseminadores de mformacáo, utilizando
de servicos cooperativos (FEITOSA, 1998).

Atraves de uma acáo cultural dialógica e
libertadora é que o usuario pode interagir com a
atividade, refletindo sobre o tema apresentado.
A partir da discussáo é que o individuo toma
conhecimento da realidade e uma análise critica
do letramento, da alfabetizacao, que envolve uma
compreensáo critica da leitura e, por conseguinte,
uma compreensáo critica da biblioteca. (FREIRE,
1989). A acáo cultural, nesse contexto, deve levar
o tema a exaustao, para que os sujeitos sociais
envolvidos possam, a partir dai, dialogar e poder
tirar suas próprias conclusóes.

Essa acáo dialógica encontra, na proposta de
Freire (1982), ressonáncía, com o íntuíto de fazer
dos individuos membros participes de sua realidade,
náo podendo esse processo ser imposto pela cultura
das classes opressoras. A conscientízacáo alcanca
o seu mais alto nivel quando se dá a prática da
transformacáo libertadora, havendo a comunháo
com as classes populares. (FREIRE, 1982).

Santos (2007) enfatiza a importancia que as
relacoes sociais operam na confiquracáo do espaco
e anal ísa a discrepancia existente entre o espaco
urbano e o rural, bem como o impacto decorrente
de políticas sociais. económicas e de ínovacóes
tecnológicas; comunga com o pensamento de
Massey (2008), autora que critica duramente a teoria
temporal e atesta ser, espaco e tempo categorias
distintas, por érn ínoissooáveís. Assim, ela reforca
a necessidade das discussóes acerca do espaco e
revela o quanto o mesmo incorre na cornpreensáo
acerca da regiáo, do terrítóno, dos movimentos
sociaís e dos impactos sofridos por essas estruturas
atraves das inovacóes tecnológicas e das condicóes
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económicas e políticas.
Harvey (2004) aborda a globallza,ao

como um mal disfarcado em discursos de
desenvolvlmento, com beneficios para poucos,
em detrimento da grande malcría, assasslnando
esperancas e subjugando humanidades; essa
insercáo na globallza,ao, para o desenvolvlmento,
foi amparada em um "[...] discurso que prlvlleglava a
esfera econ6mica e que teve como vítima o social."
(SOUZA; FURTADO, 2004, p.35), discutindo, dessa
forma, uma concspcáo de atuacáo dos movlmentos
sociais na redefinicáo de políticas e de cenários,
trazendo também a discussáo acerca das escalas
espaciaise sua dínámícaatravés de diversos fatores
correlacionados e contundentes sobre a definicao de
reqiáo, territorialidade e movlmentos sociaís numa
estrutura socloespaclal.

lndustríalízacáo, desestatizacáo e
mtemacionatizacáo sao consideradas como
fatores favorávels ao desenvolvlmento, podendo
vir a beneficiar de alguma forma o crescimento
econ6mico, porém o que se vislumbra é a ineficácia
por parte dessas acóes que alteraram cenárlos
de forma drástica e negativa, no que tange as
relacóes de trabalho e as formas de soclabllldade.
(POCHMANN, 2001). Nem discursos acerca das
benesses oriundas de ínovacóes tecnológicas e
da globallza,ao foram suficientes para a melhorla
nas condicóes de vida, pois se evldenclam como
excludentes e beneficios para poucos, aumentando
alnda mals a distancia existente entre reqióes e
gerando conflltos.

3 SEGREGACAO SOCIAL E O RURAL
BRASILEIRO

Ousstóes como Infraestrutura, tecnologla,
educacáo e saúde básica sempre sao apontadas
como lacunas no cotidiano da vida dos brasllelros,
e a inexistencia ou ineficácia de políticas públicas
atestam o descaso para com o cidadáo. A questáo
do espa90 e da territorialidade brasllelra sao
desconsiderados na pauta das discussóes políticas
brasllelras e nas forrnulacóes de políticas públicas,
relegando a relevancia que o tema tem na formacáo
sócio-espaciat. como produto de retacóes sociaís no
pals. (SOUZA, 1996).

Mesmo com o Intenso cresclmento da pobreza
em áreas urbanas, a questáo social na dirnensáo
rural agrava-se de forma mals expresslva. Segundo
Velga (2010), 80% dos municipios brasllelros tem
caracterlstlcas rurals e detem aproximadamente
30% da populacáo brasllelra. A malorla dessa
populacáo vive em cenárlo de extrema miseria, sem
perspectiva alguma de vida, submetendo-se a uma
subsistencia sem acesso ao que existe de mais
básico para uma vida digna.

o homem do campo brasileiro, em sua
matona, está desarmado díantede urna
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economía cada vez maís modernizada,
concentrada e desalmada, incapaz de
se premunír contra as vacílacóes da
natureza, de se armar paraacompanhar
os progressos técnicos contra as
oscilacóes de preces externos e internos,
e a ganáncia dos Intermedíános. Esse
homem do campo é menos titular de
direitos que a maioria dos homens da
cidade, já que os servicos públicos
essencíaís lhe sao negados, sob a
desculpa da carencia de recursos para
lhe fazer chegar saúde e educacáo,
água e eletncjdade, para náo falar
de tantos outros servtcos essenctars.
(SANTOS, 2007, p.41-43).

Esse cenário reflete um ambiente tenso,
gerando desconforto e revolta por parte do
trabalhador rural, ocasionando confrontos de terra
cada vez mals comuns na realldade brasllelra.
A90es governamentals, para manter um diálogo
e favorecer rnudancas de cenarios, alnda sao
Incipientes, mantendo as comunidades rurals
como coadjuvantes no processo decisório e de
planejamento de políticas públicas. De acordo com
a pesquisa Retratos da Leitura, do Instituto Pró-Livro
e Ibope Inteligencia, a zona rural concentra 66%
do total de nao leltores no pals e as capítais. 22%.
(INSTITUTO PRÓ-L1VRO, 2012)

Nas zonas rurals do Nordeste a sítuacáo
agrava-se cada vez mals, poís a demanda Irregular
por trabalho acaba por determinar condicóes de
emprego adversas para a grande malorla dos
trabalhadores, com contratacóes temporarias.
cresclmento do trabalho Infantil e trabalho escravo,
o que favorece um ambiente hostil, e de deqradacáo
humana. ° que se percebe e uma intensa acao de
grupos empresarlals nao se restrlnglndo apenas
ao setor Industrial, mas também á construcáo civil,
complexos agrolndustrlals e na atlvldade comercial,
o capital centralizando-se em grandes cadelas de
magazlnes e supermercados. (ARAUJO, 2000).

Apesar do número relevante de Investlmentos
industriais, questoes como trabalho escravo e infantil
alnda sao presentes no cotidiano dos moradores da
zona rural maranhense, poís a grande parte dos
filhos de trabalhadores rurais ajuda os pais na roca,
nas tarefas do lar, cuidando de Irmaos mals novos,
também trabalhando em felras e no comérclo local.
(MOURA, 2009). Asslm, grande parte da poputacáo
alnda sobrevive da agricultura de subsistencia, como
Indica Olas (1990, p.46):

As empresas instaladas na zona rural
tiram do homem do campo náo só a
oportunidade de ter acesso aos bens
materiais adquiridos através do cultivo
da terra, mastambémdosbens culturaís.
Em conseqüéncia da expropriacáo da
terra, ao filho do camponés é negado o
direito de poder freqüentar urna escota
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pelo deslocarnento do trabalhador do
campo, de urna regíáo para outra, a
procura de terrasdevolutas para plantar
e morar.

Este desenvolvimento desigual traduz
se por desigualdades cumulativas do lucro e da
acurnulacáo. (L1PIETZ, 1988). O modo de producáo
capitalista caracteriza-se pela separacáo dos
produtores de seus meios de producáo e pelo caráter
privado. A classe trabalhadora, no capitalismo, é
privada nao somente dos bens que produz, mas de
todos os objetos e instrumentos necessários para a
producáo. A natureza torna-se um meio universal de
producáo, de modo que ela nao somente prevé o
sujeito, o objeto e os instrumentos de producáo, mas
é, em sua totalidade, um acessório para o processo
de producáo, (SMITH, 1988)

A condicáo humana de pertencimento ao
espaco pressupóe o acesso a um lugar, relacionar
se, realizar transformacóes e ter plena consciencia
disso. Expressóes como: apropnacáo, valorizacáo
e consciencia sáo importantes referenciais das
inteqracoes sociais. (HEIDRICH, 2004).

Segundo Castells (1983), a seqreqacáo social
tem como intencáo favorecer a reproducáo das
torcas de trabalho, onde os processos possuem
urna inteqracáo e sáo articulados com a estrutura
social. Para Marcuse (2004), historicamente existe
um padráo de seqreqacáo que atinge as classes
sociaíse pode ser dividido da seguinte forma:

a) divisáo cultural: através da Iingua,
religiáo, caracteristicas étnicas,
arquitetura, país e nacionalidade;

b) divisáo funcional: resulta da lógica
económica, com foco na divisáo entre
bairros comerciais e residenciais, áreas
rurais e industriais, onde a divísáo do
espaco ocorre pela funcáo exercida em
cada atividade;

e) divisáo por diferen9a no status
hierárquico: reflete e reproduz as
relacóes de poder.

Negri (2008) evidencia que essas relacoes,
atualmente, dáo-seemfuncáo de fatores económicos,
as formas que as classes se distribuem no espaco
dependem do acúmulo do capital individual que cada
um agrega, enquanto fatores como diferenciacáo
residencial, de renda, proximidade a servicos como
água, esgoto, educacáo de qualidade, servicos de
seguranya pública sao apontados por Harvey (1980)
como indicadores de seqreqacáo espacial.

Sob essa perspectiva, questóes antigas, sem
resolucáo. permeiam o meio rural, como apontadas
por Carmo (2009, p. 263-264):

o espaco rural tem sofrído um conjunto
de mudancas estruturaís resultantes
fundamentalmente do processo de

urbanizacáo que se estendem e
penetram em áreas significativas das
zonas rurais. No entanto, as influencias
da urbanlzacáo náo podem ser vistas
de forma homogénea, alas náo se
generalízam e náo sao apropríadas
da mesma maneíra pelas diferentes
localidades e comunidades. Pelo
connértc, todos esses processos
compreendem urna séne de
modalidades advindas de diferentes
relacóes estabelecidas entre a fradrcáo
e a mcoemtaacáo. Neste sentido, nem
é o moderno que invade e coloniza os
espacos rurais, nem é a tradicáo que se
apropna asua manelra, dos fenómenos
urbanos. Existe urna ínter-relacáo
constante que depende dos contextos
SOClaIS.

Além da grande diversidade de fatores sociais,
económicos e culturais, a populacáo que reside no
meio rural possu i dinámícas diferentes de acordo
com ideologias e modos de vida. Soares e Carneiro
(2010) enumeram as localidades de residencia e
trabalho de agricultores familiares, assentamentos
de reforma agrária, remanescentes de quilombos,
indigenas e ribeirinhos como exemplos de
comunidades rurais.

Temáticas como empoderamento e
particípacáo cidadá sáo cada vez mais comuns na
academia e em discursos politicos partidários na
tentativa de antever um desenvolvimento regional e
garantir a contribuicáo dos grupos sociaísenvolvidos
em todo o processo. Porém, taís iniciativas esbarram
em problemas de ordem teórica e de interesses
pessoais. Gohn (2004, p.24, grifo da autora)
compreende essa participacáo cidadá quando as
seguintes questóes forem levadas em consideracáo:

a. Urna sociedade democrática só é
possível vla o caminho da parñcípacáo
dos individuos e grupos SOClalS
organizados.
b. Nao se muda a sociedade apenas
com a parttcipacáo no plano local, micro,
mas é a partirdo plano micro que se dá o
processo de mudanca e fransformacáo
na sccíedade.
c. É no plano local, especialmente num
dado território, que se concentram
as energias e torcas socíaís da
comunidade, ccnsñtumdo o poder
local daquela regiáo; no local onde
ocorrem as expenéncías, ele é a fonte
do verdadeiro capital social, aquele que
nasce e se alimenta da soüoanedade
como valor humano. O local gera capital
social quando gera autoconñanca nos
indivíduos de urna localidade, para que
superem suas dificuldades. Gera, junto
com a sohdanedade, coesáo social,
jorcas emanctpatónas, fontes para
mudencas e transícrmacáo social.
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d. É no território local que se localizam
ínsñtutcóes importantes no cotidiano de
vida da populacác, comoas escalas, os
postos de saúde etc. Mas o poder local
de urna comunídade náo existe a priori,
tem que ser organizado, adensado em
funcáo de objetivos que respeitem as
culturas e diversidades locais, quecriem
tacos de pertencímento e ídentídade
sociocultural e política.

A questáo rural configura-se complexa, com
muitas lacunas a serem solucionadas. No entanto, a
populacáo residente no meio rural tem demonstrado
capacidade de organizar-se em prol de um objetivo
comum intensificado pelos movimentos sociais e
sindicais, com vistas ao inicio de um diálogo para
elaboracáo de projetos e propostas de reforma
agrária, garantindo melhores condicóes de vida no
campo, orientadas por um planejamento regional
sustentável. (SOARES; CARNEIRO, 2010).

4 O ESPACO RURAL MARANHENSE: um lugar
para a leitura?

Em questóes comparativas, com relacáo
a investimentos, melhoria na educacáo, saúde,
infraestrutura ou mesmo otimlzacáo em reiacáo ás
políticas sociais, o Maranháo sempre figura como
um dos estados mais pobres do Brasil, muito atrás
de outros estados da regiao nordeste, no que tange
ao desenvolvimento e á efetívacáo de politícas
públicas. Logicamente que o território e o espaco
nao se encontram distantes de uma íntervencáo
estatal na producáo capitalista, pois:

[...] o temtóno tem sido objeto de
íntervencáo díreta do Estado a partir
de diretrizes federais que impóe novas
elementos e conteúdos. Esses, por
sua vez, revelem dinamismo vinculado
a modermzacáo da eccnorma e do
temtóno em funcáo dos diferentes
usos e objetivos definidos em que,
para etetto de anáhse e apreensáo da
reorqantzacáo do espaco, as Políticas
Temtcnaís sao o elemento central.
(FERREIRA, 2008, p.182).

Obviamente que vários fatores contribuem
para essa situacáo, alicercada numa politíca
conservadora que impede o desenvolvimento do
Estado e legitima um discurso oligárquico, como
identifica Barbosa (2000, p.1):

As temporalídades da política no
Maranháo estáo intrinsecamente
associadas ao grupo Samey e seu
projeto de donunacáo na pol Itica
regional e local, vinculado ao discurso
de modermzacáo económica desde
1965. A base ideológica desse projeto
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fol construida sob o mitodo passadode
um Maranháo de prosperidade.

Dessa forma, compreende-se território em
consonancia com o pensamento de Santos (apud
SOUZA; FURTADO, 2004, p. 16) como "(...] formas,
mas o território usado sao objetos e acóes, sinónimo
de espacc humano, espaco habitado", e em sua
nocáooperacional, conforme Gonceíves (2008) como
sendo um espa90 de decisóes politícas, envolvendo
processos de cornposicáo de autoridade, poder e
dorninacáo política, além da questáo ideológica.

Essa postura acaba por incorrer numa
situacáo desoladora, evidenciada no Censo 2010,
e demonstra que a taxa de mortalidade infantil
(número de enancas mortas no primeiro ano de
vida, em mil nascidas vivas), por exemplo, ficou em
36,5% em 2009. É a segunda taxa mais alta do pais,
embora tenha havido uma queda em relacao a 2008,
quando era de 37,9% e aponta que o Maranháo
obteve o quarto pior resultado do país, com 19,1%
de pessoas acima de 15 anos que nao sabem ler
nem escrever. O Maranháo conta, segundo o IBGE,
com 31,7% de pessoas com mais de 15 anos que
sao analfabetas funcionais. É o quarto pior indice
do pais. Os trés estados com mais analfabetos
funcionais sao: Piaui (37,5%), Alagoas (36,5) e
Paraiba (33,4%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATíSTICA, 2010)

Umdosfortes indutores para oempobrecimento
dos paises está relacionado á exclusáodo cidadáodo
mercado de trabalho, a inexistencia ou ineficácia de
politícas direcionadas á democratizacáo ao acesso
á informavao e, principalmente, á falta de preparo da
mao de obra e de investimentos em educacáo, com
o fim de objetivar a formacáo integral e integradora
do individuo numa concspcáo cidadá e dele com
o ambiente, tendo como pilar de sustsntacáo as
demandas sociais das profissóes, o fortalecimento
da cidadania e da democracia.

Quando se fala em producáo e incentivo, por
parte do Estado, no que tange á cultura, esbarra
se no direito do cídadáo de participar nas decisóes
da politíca cultural e de poder intervir nas diretrizes
culturais da questáo orcarnentária, com o intuito de
garantir o acesso á producáo cultural, como explica
Chaui (2006, p. 238):

Trata-se, pois, de urna política cultural
definida pela idéia de cidadania
cultural, em que a cultura náo se reduz
ao supériluo, ao entretenimento aos
padróes do mercado, a oficialidade
doutrinária (que é ideologia) mas
se realiza como orrerto de todos os
cidadáos, direito a partirdoquala divisáo
socialdas classes ou a luta de c1asses
possa manifestar-se e ser trabalhada
porque, no exercício do direito acultura,
os cjdadács, como sujeltos soctaís e
políticos, se djfererctam, entram em
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conflito, comunicam e trocam suas
expenénctas, recusam formas de
cultura, cnam outras e movem todo o
processo cultural.

A estatízacáo da cultura acaba gerando
produtos e servicos controversos, muito aquém
de seus objetivos, poís o vinculo entre cultura e
desenvolvlmento nacional acaba por subordinar os
planos culturals a um modelo de desenvolvlmento
capitalista, disfarcando Interesses económicos em
discursos de progresso e desenvolvlmento gerando
intervencáo estatal e industriallzacáo dlreta sobre
a producáo cultural e o controle Ideológico da
populacáo para o consumo de bens culturáis, com
vistas a legitimar um discurso. (CHAUI et al, 1985).

Compreende-se política cuItural como
Integrando um conjunto de íntervencóes
realizadas pelo estado, as mstituicóes clvls e
os grupos comunitarios organizados a fim de
orientar o desenvolvimiento simbólico, satlsfazer
as necesidades culturals da poputacáo e obter
consenso para um tipo de ordem ou transicáo social.
Em se tratando de bens culturals, a situacáo torna
se mals complicada, poís o acesso é pratlcamente
Inexistente para quem está distante dos grandes
centros urbanos, onde novamente fica evidente a
discrepancia em acóes entre o espaco urbano e o
rural.

Baslcamente, o Estado do Maranháo é
caracterizado por dlmensóes rurais, onde as
comunidades que vivem na regiao do campo
nao encontram solucóes para os mals diversos
problemas existentes em sua realldade, nao se
percebendo enquanto sujeltos sociais. Segundo
dados do Censo 2010, o Maranháo é o estado que
possui o malor percentual de pessoas que habltam
na zona rural num percentual de 36.9% dos 6,5
mllhóes de habitantes, representando um total de
2.427.640 pessoas em todo o Estado. (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA,
2010).

O Programa de Bibliotecas Rurals "Arca
das Letras" já Implantou arcas no Estado do
Maranhao em aproximadamente 421 comunidades
nos territórios da Balxada Ocldental, Cocáis, Vale
do Itapecuru, Balxo Parnalba, Campos e Lagos,
Lencóis Maranhenses, Médlo Mearlm, Alto Turu e
Gurupl (BRASIL, 2010), atendendo 38.713 familias
com características diversas que as classificam
enquanto comunidades rurais compreendidas
em: agricultura familiar, Projeto de Assentamento
(INCRA), remanescente de qullombos, Indlgenas,
Escola Familia Agrlcola, assentamento estadual,
cotóníade pescadores, Projeto de Crédito Fundlárlo
e Casa Famílía Rural.

Mesmo com a quantldade de arcas entregues
e a varledade de famílías atendidas pelo programa,
sua acáo encontra-se alnda de forma Incipiente, nao
encontrando ressonáncia na comunidade, quanto

ao letramento e alfabetizacao. Ressalta-se que
multos dos municipios desconhecem totalmente a
existencia da acao, o que dificulta a construcáo de
novas parcerlas para o fomento do programa, além
dos Inúmeros problemas referentes aos agentes de
leltura, ao dlflcultarem o acesso da comunldade ás
arcas, devldo a questóss políticas.

As políticas públicas de Incentivo a leltura no
país sao, todavia, consideradas ineficientes, pois
alnda sao multo grandes os contrastes nas reqióes
evidenciadas em pesquisas que atestam sua
ineficácia ao tentar diminuir o número de analfabetos
no pals e a dernocratizacáo aos bens culturals,
por melo das políticas. A falta de articulacáo entre
governo federal, estados e municipios, juntamente
com a sociedade civil, acabam por dificultar na
elaboracáo e exscucáo de políticas públicas de
incentivo á leitura, seja por questoes ideológicas,
partidárias ou por ineficiencia no planejamento de
acóes.

As comunidades rurals sao excluidas da
maioria das políticas públicas que sao desenvolvidas
no país, nao permitindo que se percebam enquanto
sujeltos sociais. multas das vezes agentes passlvos
em acoes que nao levam em consideracáo
suas drnámícas, estruturas produtlvas e cultura,
submetendo-os a uma política que nao respeita
as caracterlstlcas de cada reqiáo, acabando por
tornar-se uma política ineficaz no alcance de seus
objetivos.

A arnpliacáo e criacáo de espacos que
viabilizem a sociabilidade, questoes como
letramento e de reafirrnacáo identitária sao cruciais
para o desenvolvlmento; as políticas de Incentivo
a leltura e bibliotecas sao consideradas fatores no
auxilio ao desenvolvimento, quando assumem uma
atribuicáo que até entao Ihes era alheia: ter como
seus usuarios nao só os estudantes, mas outros
segmentos que nao tinham acesso a esse tipo de
bem cultural, como as comunidades ruraís, negros,
mulheres e os Indlgenas.

Nas últimas décadas, percebe-se no
Maranháo arremedos de políticas culturals,
desarticuladas, em sua grande maioría, de políticas
globais que térn relacáo similar, como por exemplo,
as de educacáo. Os Investlmentos feltos pelo Estado
na cultura sao ínfimos revelando a pouca atencáo
dado a área cultural. Os recursos em geral nao
ultrapassam 1% do orcarnento geral do Estado onde
as bibliotecas sao negllgencladas pela malorla dos
governos, que quando muito limitam-se a investir
em reformas e ampüacáo dos predios (FERREIRA,
2006). Entretanto, uma atuacao eficaz por parte de
uma biblioteca depende, dentre outros fatores, do
acervo, de atividades que podem ser desenvolvidas
através de técnicas, métodos, processos, previsóes
orcament árias, porém, nada surte efelto se nao vler
balizada numa sólida política (FREIRE, 1989).
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4CONCLUSAO

A volatilidade económica e o dinamismo nas
relacóes sociaís sao fatores importantes para a
cornpreensáo da atual conjuntura política e social e
na discussáo sobre reqiáo, território e movimentos
sociais, visto que, nada atua de forma única, masem
conjunto com demais fato res que acabam por definir
e direcionar a atuacáo social, muitas das vezes de
forma alienante, alicercada por visóes imperialistas
e capitalistas, relegando á neutralidade a atuacáo
dos movimentos sociaís e numa compresnsáo
distorcida sobre desenvolvimento regional e
estrutura socioespacial.

A base para o desenvolvimento de urna nacáo
reside na necessidade de encontrar a sua identidade
como forma de pertencimento e na construcáo de
um caráter próprio. E somente a partir da prioridade
cultural - na busca de si mesma - ísto se torna
possivel. O apoio ao bem cultural perpassa pela
producáo, distrlouicáo, consumo e preservacáo,
tendo nas tres primeiras formas, a sintese da acáo
cultural, a qual pressupós urna política de Estado.

Urna política que vise o letramento, o acesso
á ínformacáo e á criacáo de novos espacos de
sociabilidade precisa integrar-se num contexto
económico, social, cultural e político. Assim, urna
mstituicáo, urna comunidade e a sociedade tem por
obnqacáo nao só preservar, como também difundir,
por vários meios, urna prátíca sociocultural, junto á
comunidade, permitindo a particípacáo dos grupos
sociais.

Considerando que o desenvolvimento de
um pais depende do entendimento do grau de
informa9ao de seu pOYO, este será alto, se a
populacáo for conscientizada e estimulada por urna
acao cultural eficaz. Urna política cultural que inclua
o desenvolvimento de bibliotecas, que permita o
acesso a locais aonde antes taís bens nao chegavam,
se for estruturada apenas na entrega, (guarda) e nao
estiver estruturada em comum com todos os sujeitos
sociaís através da delímitacáo de acóes, será urna
política cultural fadada ao insucesso.

O baixo indice de bibliotecas públicas no
Estado evidencia o grau de pobreza em que este se
encontra. Esse fato decorre, principalmente, de suas
construcóes histórico-sociológicas, pautadas numa
visao colonialista, patrtmonialista e sem políticas
ajustadas á realidade económica, social e cultural,
assim como da falta de políticas públicas articuladas
com a sociedade civil, que possam garantir
qualidade de vida e valorizacáo do sujeito. A falta
de orqanizacáo da sociedade civil no Estado agrava
ainda mais a situacáo, poís sem as orqanizacóes,
nao há pressáo para que governos cumpram com
suas responsabilidades no campo social e cultural.

Apesar de ter urna fundamentacáo
contundente de acáo, as políticas de incentivo á
leitura ainda se encontram incipientes no alcance de
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seus objetivos; a falta de otimizacáo dos espacos
criados para favorecer o acesso e democratizacáo
do livro e leitura reafirmam a falta de diálogo entre
órqáos mantenedores e sujeitos sociaís envolvidos
no processo.

Todavía, percebe-se um total descaso para
com os bens culturais, enfaticamente no Maranháo,
pois a inexistencia ou ineficácia na estruturacao de
urna poñtíca cultural acaba por nao permitir urna
ínteqracáo entre as acóesdo Estado com a sociedade
civil, esbarrando em programas assistencialistas,
muitas vezes desconhecidos da grande maioria
da populacáo, que precisa passar por urna análise
e uma possível intervencáo para que alcance um
resultado positivo para atingir os seus objetivos em
prol da construcáo de urna visao critica do mundo,
permitindo a participacáo cidada no planejamento
de políticas públicas.

O processo de dernocratizacáo do acesso á
tnformacáo torna-se, dessa forma, utópico, se os
atoresenvolvidos naose imbuírem dessesignificado.
Estado e sociedade civil precisam medir esforcos
em conjunto para a solucáo desses problemas,
apropriando-se do conceito de cidadania e pondo-o
em prática.
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