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CONCEITO

O FESTIVAL LIVRO NA RUA promove a leitura, a literatura e 
oferece uma experiência cultural que motivará a 
criança e o adulto a estabelecerem uma nova relação com os 
livros e as livrarias de rua.  
Ler é um hábito nutrido por um genuíno amor aos livros.

Câmara Mineira do Livro

O projeto arquitetônico e gráfico tem por motivação inicial 
a ressignificação da rua como lugar de permanência, 
convívio, trocas e aprendizados, em torno dos livros, da lit-
eratura e de uma programação cultural.

Arquitetura Fernando Maculan e Micrópolis

Identidade Visual Dinah Verleun



Um dos principais problemas que enfrentamos para a promoção do 
hábito de leitura no Brasil é que o público que queremos atingir é muito 
amplo e disperso. As pesquisas indicam que existem dois locais principais 
de contato com o leitor: um deles é a escola, já que a alfabetização é o 
primeiro passo para a leitura. O outro são as livrarias. De acordo com a 
Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2016, 43% dos leitores adquirem 
seus livros em uma livraria, o que faz das livrarias a principal fonte de 
acesso ao livro no Brasil.
 
Existem dois tipos de loja de livro. Uma é a grande cadeia, que atende por 
vários nomes, mas são bem parecidas, com quase sempre a mesma oferta 
de livros e autores. Outra é a livraria tradicional, onde você pode encontrar 
uma variedade de editora, títulos, autores e temas bem maior do que 
parece sugerir o seu tamanho físico. São nessas livrarias que as pequenas 
editoras e os autores locais encontram vitrine.  As livrarias tradicionais pro-
movem a diversidade para uma sociedade que é caracterizada por ser 
diversa e cada livraria tem as suas características individuais, proporcionando 
uma experiência cultural única.

Em uma livraria física, temos a possibilidade da mediação de leitura. O que 
é a mediação? Segundo José Castilho Marques Neto, um dos responsáveis 
pelo Plano Nacional do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, a mediação 
de leitura é: “É mediar uma relação humana que acontece entre três pessoas, o 
autor, alguém que conhece o texto, e alguém que não o conhece. É uma 
relação próxima àquelas que você estabelece nas coisas da vida, no cotidiano.”

Ou seja, na Livraria, temos a possibilidade de fortalecimento do hábito de 
leitura, já que é algo cotidiano que vai além do mero consumo. O livro não 
é tratado como mera mercadoria pelo livreiro tradicional, que por seu rela-
cionamento afetivo com o livro, é capaz de transmitir esse sentimento 
genuíno de amor para o leitor. O que o livreiro faz não é venda, mas sim 
entrelaçar dois apaixonados e por ser baseado em sentimentos bem mais 
fortes e o hábito de leitura, assim despertado, é mais duradouro e �el.  O 
livreiro é capaz de nos guiar pelas estantes e nos ajudar a escolher os 
livros, que pareciam escondidos em meio aos milhares de novos títulos 
publicados todos os dias.

Existem vários tipos de eventos literários no Brasil e a sua existência tem sido 
defendida, já que cidades onde tais eventos ocorrem são cidades com bons 
índices de leitura. Mas a maior parte dos eventos seguem modelos similares.  
Esses festivais estão recebendo críticas pelos seus custos e por investirem em 
um público e artistas padronizados.

O Festival Livro na Rua prefere escolher uma rota diversa, apostando na origi-
nalidade de sua proposta, ao ser dedicado às livrarias tradicionais e a diversidade 
que representam. Ao ocupar a rua com design e arquitetura especialmente 
planejada para despertarem nas famílias, adultos e criança, uma relação com 
livro que será mantida no resto da vida, pois é a mesma relação de a�nidade 
e aventura que encontram nas livrarias tradicionais. 

O FLIR ainda reúne duas tradições de Belo Horizonte. Uma é a tradição de 
ocupação da rua e promoção de feiras comercias e culturais de sucesso. 
Neste sentido, a rua é local de inclusão. Se a mobilidade social e econômica é 
um desa�o complexo, outra forma de mobilidade, a cultural pode acontecer. 
Na rua, nas feiras, a sociedade é plana e a troca de experiências é constante. 
Assim, colocamos em prática a inclusão por meio da leitura. O FLIR será mo-
mento de intercâmbio que atingirá uma parcela ampla e variada da população, 
ajudando a complementar o processo formador que começa na escola. 

A outra tradição é a literária. São as ruas com nomes de grandes autores, que 
�zeram da cidade a sua casa. São as estátuas, integradas com a paisagem das 
praças e prédios. Somos também a capital com o maior número de livrarias 
por habitante. É hora de valorizarmos essa tradição para ajudarmos a preservar 
as livrarias tradicionais, que passam por momento delicado no Brasil.
 
A união destas duas tradições dará para Belo Horizonte um evento único, 
capaz de aliar a promoção de um setor econômico tradicional e combalido 
com a cultura e educação, dois pontos de extrema importância social que 
precisam receber investimentos para podermos escolher qual será a Belo 
Horizonte que será lembrada no futuro. 
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As propostas conceituais e técnicas desenvolvem-se para criar as 
seguintes situações:

1. De�nição de um território simbólico – poesia visual na rua

Excertos literários pintados em estêncil sobre o asfalto com tinta látex. 
Superfície total prevista para texto+fundo: 1000m2 (percentual de pintura 50%).
Nota: a solução foi realizada no FIT 2010 por empresa de sinalização viária 
indicada pela BHTrans. A tinta permanece por alguns dias e é naturalmente 
lavada pelas intempéries. 

2. Espaços de exposição

Serão construídos com um sistema modular a partir de caixas plásticas 
utilizadas no CEASA, que podem ser compradas e revendidas com um 
mesmo fornecedor (do que resulta um aluguel de custo bastante reduzi-
do). O sistema permite a criação de uma “topogra�a”, um mobiliário que 
pode servir como assento, espaço de guarda e suporte para exposição de 
livros; compartimentos para vegetação. Sua montagem é simples, embora 
seja necessário que a composição atenda a princípios estruturais de�ni-
dos pelos arquitetos. O sistema é móvel, podendo ser recon�gurado na 
montagem e durante o evento. Sua desmontagem não gera resíduos. Até o 
momento foram de�nidos 10 grupos de 3 mesas de exposição, o que per-
mite uma apropriação democrática e adequada às diferentes escalas das 
exposições participantes.

3. Espaços de encontro e troca

São ambientes próprios para os encontros informais e para a leitura, mas 
também para a realização de palestras, bate-papos, contação de estórias, 
saraus, performances e apresentações musicais acústicas. Espaço de troca de 
conhecimentos e idéias, mas também de livros, a partir de uma chamada de 
doações e trocas, que pode também se estender a uma troca de mudas. 
Utilizará o mesmo princípio construtivo dos espaços de exposição, porém 
com maior escala, con�gurando 2 “praças” no centro da rua, em cada um dos 
quarteirões.

4. Espaço do ócio

Leitura é um hábito que sugere um tempo estendido, e proporcionar esse 
tempo de permanência na rua é um dos objetivos do projeto. 
São propostas estruturas de andaimes para suporte de redes nas duas 
extremidades da rua Fernandes Tourinho, nas esquinas das avenidas Cris-
tóvão Colombo e Getulio Vargas.  Estas estruturas são suportes para redes (10 
redes em cada estrutura, podendo totalizar 40 redes em 4 módulos) e para a 
sinalização do evento e de seus patrocinadores, sobre placas de madeirite, as 
mesmas utilizadas nos assentos e superfícies de exposição. Podem ser criados 
módulos menores para abrigar banheiros químicos de forma discreta, e ainda 
criando superfícies para a comunicação visual do festival.



ZONA DE OCUPAÇÃO URBANA



MODULAGEM E CONFIGURAÇAO DE EXPOSITORES



MÓDULOS REUTILIZÁVEIS



POESIA VISUAL - ARTE LITERÁRIA ESCRITA NA RUA COM TINTA LAVÁVEL 



Base conceitual > livros e ruas

Marca em black Marca em negativoMarca em cor

MARCA 



SINALIZAÇÃO PÚBLICA E EXPOSITORES



Câmara Mineira do Livro
Rua Ulhôa Cintra, 95, salas: 503/504
Santa E�gênia - Belo Horizonte / MG
CEP: 30.150.230 - Tel. :  +55 31 3241-2177

www.camaramineiradolivro.com.br
camara@camaramineiradolivro.com.br

Responsáveis:
Rosana de Mont’Alverne Neto – Presidente da Câmara Mineira do Livro
Alencar Fráguas Perdigão – Vice-Presidente da Câmara Mineira do Livro

CONTATO

Todo lugar  um espao de leitura


