
POLíTICAS PÚBLICAS

LEITURAliares baseiam-se em extensos ques-
tionários, aplicados diretamente por
um equipe de entrevistadores. No ca-
so deste projeto, foram selecionadas
quatro grandes regiões: o distrito do
Butantã, na Zona Oeste de São Pau-
lo, os municípios de Taboão da Ser-
ra, Embu e Itapeceríca da Serra, na
região metropolitana, o município de
Campinas, e o município de Botuca-
tu. Uma equipe de 25 pessoas execu-
ta o trabalho de campo, iniciado em
abril deste ano e com término previs-
to para março de 2002 - e deve apli-
car entre 6.400 e 7.000 questionários,
que incluem muitas inovações. "Um
exemplo são as perguntas sobre há-
bitos alimentares, estudo que está sen-
do feito com a ajuda dos docentes do
Departamento de Nutrição da Fa-
culdade de Saúde Pública da USP."
OS números resultantes da pesquisa
vão gerar um Índice de Adequação
Alimentar para o Estado de São Pau-
lo, importante para o desenvolvi-
mento de políticas em nutrição.

O trabalho de campo resultará
num amplo mapeamento, de gran-
de utilidade para pesquisas, ensino e
governo. "Inquéritos com base po-
pulacional são tradicionalmente
usados em países como a Inglaterra,
os Estados Unidos e o Canadá para
a formulação de políticas e para a
melhoria dos serviços de saúde. No
Brasil isso é novidade", conta o pes-
quisador. Nos municípios de Ta-
boão da Serra, Embu e Itapecerica
da Serra, Galvão Cesar já havia feito
uma pesquisa semelhante há exatos
dez anos. Embora seja mais abran-
gente, a pesquisa atual permitirá
comparar a evolução na última dé-
cada. Será possível, por exemplo, co-
nhecer, em números, o impacto da
construção de um hospital público
em Itapecerica da Serra, erguido
anos depois da primeira avaliação
da região. No distrito do Butantã,
que "está virando um distrito-esco-
la de saúde, em função de uma par-
ceria da USP com a prefeitura de
São Paulo", os resultados terão apli-
cação imediata na formulação de
estratégias de ação.

Bibliotecas itinerantes
Campinas testa ônibus para expandir a rede

tis moradores da cidade
de Campinas - cerca de
1 milhão de habitantes
distribuídos em 850

bairros - dispõem de apenas quatro
bibliotecas públicas: a central, uma
infantil e duas bibliotecas de bairro,
localizadas na Vila Industrial e no
Distrito de Souzas. Visando à ex-

da PUC de Campinas. "Nossa meta
é promover a educação do cidadão,
levando a todos possibilidades de
leitura': define.

Numa fase piloto do projeto,
dois ônibus-biblioteca percorrerão
regularmente o itinerário a ser defi-
nido pelos pesquisadores da PUC e
pelos funcionários da Secretaria de

pansão da rede, projeto da Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC/-
Campinas), viabilizado pela FA-
PESP,vai identificar onde moram os
leitores potenciais e que gênero de
leitura preferem - fornecendo sub-
sídios para que a Secretaria de Edu-
cação municipal implante bibliote-
cas setoriais em pontos estratégicos
da cidade e da periferia. A região
sudoeste de Campinas concentra a
população que menos freqüenta bi-
bliotecas, conforme o pré-teste rea-
lizado na primeira fase do projeto.
Por ser uma região pobre, isso não
foi surpresa para Else Benetti Mar-
ques Válio, coordenadora do pro-
jeto e pesquisadora que integra o
programa de mestrado em Biblio-
teconomia e Ciência da Informação
da Faculdade de Biblioteconomia

Educação envolvidos no projeto. A
prefeitura vai adquirir os ônibus e a

.FAPESP irá equipá-los com estan-
tes, livros (6 mil obras em cada um)
e até um conjunto de três mesas
com cadeiras - os moradores pode-
rão ler ao ar livre, sob um toldo. As
bibliotecas ambulantes permitirão
identificar espaços comunitários
que possam abrigar bibliotecas seto-
riais. Os ônibus só estarão nas ruas
no ano que vem. Até lá, o projeto
definirá as preferências de leitura e
o mapeamento dos bairros. O pon-
to de partida é a situação concreta
dos potenciais leitores. "Se forem de
uma região industrial, vamos supri-
los da literatura a respeito': diz Else.
"Mas não deixaremos de respeitar o
gosto pela leitura em geral, o sim-
ples prazer de ler."
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