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Utilizar-se da literatura para ensinar
matemática. Parece uma tática por de-
mais estranha, mas foi assim que o
mineiro Marcelo Andrade, idealizador
e coordenador do “Projeto Tim - Estado
de Minas Grandes Escritores” quebrou
a barreira mental dos alunos em lidar
com os números. “Nos primeiros cin-
co minutos de aula, eu lia alguma crô-
nica ou poesia; logo, os estudantes fi-
cavam relaxados e receptivos ao con-
teúdo da disciplina”. Tal estratégia
demonstra uma constante na vida desse
professor, que sempre se preocupou
com a difusão dos livros e da leitura.
Ele, que foi secretário de Cultura em
Viçosa por 12 anos, chamou a atenção
da empresa de Telefonia Tim, que o
convidou para executar o projeto no
interior de Minas Gerais. O resultado

pôde ser visto primeiramente em Viço-
sa, município onde, segundo Marcelo
Andrade, havia apenas uma livraria e
hoje, após a execução do trabalho,
existem mais três.

O projeto consiste em levar os es-
critores brasileiros consagrados para
falarem da vida e obras deles à popu-
lação das cidades que fazem parte do
circuito. São 13 autores: Adélia Prado,
Zuenir Ventura, Frei Betto, Fernando
Morais, Bartolomeu Campos de Quei-
rós, Rose Marie Muraro, Marina Colas-
santi, Affonso Romano de Sant’Anna,
Ignácio de Loyola Brandão, Carlos
Herculano, Alcione Araújo, Nelson
Motta e Adriana Falcão. Marcelo acre-
dita que o encantamento em ouvir um
escritor a falar da própria história de
vida e obra, a oportunidade de estar
próximo a ele e a possibilidade de fa-
zer perguntas faz com que as pessoas
procurem os livros dos autores, e con-

seqüentemente leiam mais.
A seleção dos escritores que fazem

parte do projeto foi feita de acordo com
alguns critérios. São autores que são
jornalistas, que tenham livros publica-
dos e que tenham uma boa oratória, e
que acima de tudo sejam pessoas de
fácil relacionamento e que não tenham
caráter de celebridade. “Escolhi escri-
tores que são humildes e que sabem
lidar com todo tipo de público, afinal
estamos passando por muitas cidades
do interior, onde muitas pessoas não
têm o hábito de ir a eventos culturais”,
comenta Marcelo.

O idealizador do projeto conta que,
no início, os escritores ficaram receo-
sos, por ser em cidades interioranas,
entretanto hoje eles adoram ministrar
as palestras e interagir com o público.
“As pessoas do interior têm uma deli-
cadeza e receptividade cativante. Em
Arcos, nós percebemos isso logo”.

A escritora Marina Colassanti junto com Marcelo Andrade, a
assessora de imprensa da TIM e vereadores de Arcos
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O projeto está em 25 cidades de
Minas Gerais, nove no Rio de Janeiro
e quatro no Espírito Santo, além de
estar avançando também para os esta-
dos da Bahia e Sergipe.

Arcos, além de Divinópolis, é a
única cidade do Oeste de Minas que
está na agenda dos autores, desde o ano
passado, com a visita de Afonso Roma-
no Sant’Anna e Zuenir Ventura. No
último mês de junho, os arcoenses fo-
ram prestigiados com a palestra de
Marina Colassanti e no próximo dia 28
de setembro, será a vez do escritor
Alcione Araújo. As cidades contempla-
das pelo projeto também são enrique-
cidas culturalmente com a doação de
livros para as bibliotecas municipais.

Marcelo Andrade ressalta que o
“Tim - Estado de Minas Grandes Escri-
tores” tem o intuito de ser uma semen-
te, que germine e incentive as prefeitu-
ras a criarem as próprias políticas de

incentivo à leitura, valorizando as bi-
bliotecas e os bibliotecários. A secre-
tária de Cultura de Arcos, Maria Mar-
lene Rodrigues, comprova e diz que,
em 2005, a procura pelos livros de
Afonso Romano Sant’Anna e Zuenir
Ventura superaram as expectativas.
Segundo ela, a biblioteca municipal já
recebeu cerca de 180 livros dos diver-
sos autores aliados ao projeto.

Para Maria Marlene, o projeto repre-
senta um dos mais eficazes no que diz
respeito a “incentivos à leitura”, sendo
que jovens estudantes e até crianças
incorporam a presença do escritor por
meio da interação. “Por causa da siner-
gia causada pela proximidade eles apro-
priam do ideal literário do autor. Vão
tomando gosto pela leitura e pela escrita
à medida que conhecem o outro lado.
Há uma magia nisso, o escritor incute
uma vontade de ler”, explica.

A secretária exemplifica contando

que muitas pessoas passaram a ler as
crônicas de Afonso Romano Sant’Anna,
publicadas todos os domingos no jornal
Estado de Minas, após a palestra do
escritor mineiro. “A maioria chega en-
tusiasmada para me contar que o escri-
tor citou Arcos em um de seus artigos”.

As cidades que fazem parte do cir-
cuito do projeto são colocadas no pro-
grama a partir do pedido de suas res-
pectivas administrações públicas, ou
pela TIM ou por Marcelo Andrade.
Dentro desse critério de seleção, Arcos
é uma exceção. O município entrou a
pedido do secretário de Governo da
Casa Civil, Danilo de Castro, ao coor-
denador do projeto. “Arcos é a única
cidade que foi atendida por um pedido
do governo”, conta Marcelo.

Segundo ele, as palestras estão sen-
do filmadas. A proposta é fazer um
vídeo-documentário sobre todas as
edições do projeto.

O escritor mineiro Afonso Romano Sant’Anna com jovens
estudantes de Arcos, no primeiro semestre de 2005

A secretária de Cultura, Maria
Marlene Rodrigues, com o escritor

Zuenir Ventura e o idealizador e
coordenador do projeto, Marcelo

Andrade, também em 2005

Arcos, além de Divinópolis, é a única
cidade do Oeste do Estado a fazer parte do

Projeto “TIM - Grandes Escritores”


