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I) Informações sobre a entidade proponente 

 

A Associação dos Amigos do Bosque dos Italianos é uma associação civil sem fins econômicos ou lucrativos, criada 

em 2001, com a finalidade de promover a preservação e a melhoria ambiental, social e cultural do Bosque dos Italianos 

(praça Samuel Wainer), espaço público situado entre os bairros Jardim Guanabara e Jardim Chapadão, em Campinas. O 

Bosque constitue – se em um trecho remanescente de mata nativa, sendo protegido pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Artístico e Cultural do município ( Condepacc).  

 

Desde sua fundação, a Associação tem atuado em questões relativas ao manejo e conservação da mata, bem como na 

realização de melhorias nas instalações, sempre em parceria com o Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura 

Municipal e a autorização do Condepacc e sempre procurando envolver a participação dos moradores dos bairros do 

entorno.  

Entre essas atividades destacamos: plantio de espécies nativas, mutirões de limpeza e de extração de plantas exóticas, 

construção de sanitário público feminino, construção de sanitário público masculino, construção de vestiário de 

funcionários, reforma da cozinha dos funcionários, reforma do sistema de iluminação, reforma no sistema de esgoto, 

reforma do alambrado de proteção externa, reparos nos brinquedos, colocação de corrimões nas escadas, reparos nos 

passeios internos e no calçamento externo, entre outras. 

 

Para a sustentação de suas atividades, a Associação conta com a contribuição de seus associados e realiza campanhas 

específicas de arrecadação de recursos junto a indivíduos e empresas da região. 
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II) A Biblioteca Infantil “ Monteiro Lobato” 

 

Localização 

 

 

 

 

 

Instalada no interior do Bosque dos Italianos, também 

denominado Praça Samuel Wainer, no bairro Jardim 

Chapadão, região norte do município, entre as ruas: 

Tenente Haraldo Egídio de Souza Santos, Albano de 

Almeida Lima, Miguel Penteado e Paulo Justi. 

 

História 

A Biblioteca Infantil nasceu como uma subseção da Biblioteca Pública Municipal de Campinas, tendo seu acervo inicial formado, em 

sua maior parte, por doações da União Brasileira de Escritores e de Lenira Fracariolli, fundadora da Biblioteca Infantil de São Paulo. 

Em 15 de março de 1979 foi transferida para acomodações no Bosque dos Jequitibás. O decreto 5701, de 29 de maio daquele 

mesmo ano conferiu –lhe a denominação Biblioteca Infantil “ Monteiro Lobato”.  

Em 12 de outubro de 1985 foi transferida definitivamente para o Bosque dos Italianos, ocupando parte de uma edificação que 

pertenceu à antiga Fazenda Chapadão. 
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Acervo  

 

Atividades 

Programas permanentes: orientação à leitura, leitura livre, 

empréstimo de livros e gibis; audição de histórias infantis, 

atividades lúdicas, visitas agendadas de escolares e grupos 

diversos, preservação da memória e divulgação da obra de 

Monteiro Lobato. 
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A Biblioteca conta com 4.400 livros de literatura infantil e juvenil

coleção de mais de mil “gibís”, além de 67 discos de estó

também uma Brinquedoteca, com cerca de 340 

importante registrar que esse acervo tem sido constantemente 

ampliado por doações dos próprios usuários da Bi

dos Italianos. 

Apesar das limitações de espaço, a 

feita levando em conta as características das diversas faixas 

etárias e suas habilidades e interesses.  
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e literatura infantil e juvenil e uma 

mais de mil “gibís”, além de 67 discos de estórias. Reúne 

uma Brinquedoteca, com cerca de 340 brinquedos e jogos.É 

importante registrar que esse acervo tem sido constantemente 

ampliado por doações dos próprios usuários da Biblioteca e do Bosque 

Apesar das limitações de espaço, a disposição do acervo é 

em conta as características das diversas faixas 

etárias e suas habilidades e interesses.   
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Projetos especiais:“ Mês de Monteiro Lobato”, Hora do Conto, leitura dramatizada, teatro de fantoches e eventos culturais variados.  

 
III) A Proposta:   

 

a) Recuperar o prédio onde está instalada a Biblioteca, incorporando os cômodos contíguos desocupados, e fazer os 

reparos e adequações necessários ao seu bom funcionamento; 

 

b) Edificar novo prédio conectado ao existente. 

 
 

Para tanto, apresentamos o projeto arquitetônico elaborado pelo arquiteto Eduardo Pagotto, do Departamento de Parques 

e Jardins, que dá conta das necessidades e aspirações apontadas pela Associação, pela bibliotecária e funcionários do 

Bosque (devidamente validadas pela Coordenadoria de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura) e vai além, ao 

propor uma solução que: 

- conserva  e valoriza a edificação existente; 

- dispõe as novas instalações de forma a não sobrepujar a construção anterior e nem a mata; 

- utiliza como ligação um módulo envidraçado, que além de captar luz natural para as duas construções, promove a sua 

integração com o ambiente natural que as circunda; 

- minimiza o impacto sobre a mata e a necessidade de extração de espécies para a construção e o funcionamento.       

 

A proposta de reforma e ampliação e o respectivo projeto arquitetônico foram aprovados pelo Condepacc – Conselho de 

Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural do município em reunião no dia 19 de novembro de 2006. 
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IV) Objetivos: 

 

- Promover o incremento da leitura entre crianças e jovens, contribuindo com o seu desenvolvimento pessoal e o da 

cidadania e  fortalecendo os valores da convivência social e da conservação ambiental; 

 

- Proporcionar às crianças usuárias da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato melhores condições de acomodação e 

aproveitamento de sua utilização; 

 

- Favorecer que mais crianças possam usufruir deste equipamento público que, a um só tempo propicia cultura, lazer, 

apreciação da natureza e integração social;  

 

- Favorecer a conservação do acervo da Biblioteca, facilitar a sua exposição e disponibilização ao público e incentivar a 

sua ampliação; 

 

- Propiciar, a partir do novo espaço da Biblioteca, a implementação de novos projetos, relacionados à leitura, a 

manifestações culturais variadas e à educação ambiental. 
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V) As Justificativas: 

“Por quê reformar e ampliar a Biblioteca Monteiro Lobato”  

 

- Pela relevância de se conservar e ampliar a capacidade de uma Biblioteca que é única no gênero Infanto – Juvenil no 

Município, que está instalada no interior de um Bosque onde se abrigam remanescentes da vegetação nativa da região 

e que recebe, anualmente, além da população do entorno, perto de dez (10) mil crianças de escolas públicas de toda a 

cidade, inclusive dos bairros mais periféricos;    

 

- Pela necessidade urgente de reparar a edificação, que apresenta vários problemas, como goteiras, umidade, fiação 

elétrica antiga e de baixa capacidade, entre outros; 

 

- Porque o espaço atual é muito reduzido, obrigando a limitações no atendimento dos usuários e tolhendo a 

programação de novas atividades de incremento à leitura e desenvolvimento cultural; 

 

- Porque tal falta de espaço tem imposto restrições à disponibilização do acervo completo; 

- Pelas sérias dificuldades na conservação do acervo, em função das condições de acomodação e das avarias no prédio; 

 

- Pela ausência de sanitários adequados e exclusivos ao público infantil; 

- Porque as instalações de apoio aos funcionários são improvisadas e insuficientes. 
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Algumas imagens: 

 

 
 
 
O espaço encantador, mas de pequena capacidade ... 
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              Situação atual da cobertura 
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As marcas de umidade e a 

(des)acomodação do acervo 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
   A imagem central refere-se a um pequeno cômodo junto ao galpão 
do Bosque, onde estão instalados o sanitário e a copa dos 
funcionários e boa parte do acervo, que não tem espaço na própria 
Biblioteca. 
 
 

 
 
VI) O Projeto  
 
As páginas seguintes 
apresentam os desenhos 
relativos ao projeto de 
reforma e de ampliação, 
demarcação da área de 
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implantação e memorial descritivo.     
 
 
VII) Prazos:  
 

Vencidas as etapas de elaboração do projeto e sua aprovação pelo 

Condepacc, a Associação está empenhada na busca de colaboradores 

que possam prover os recursos para a realização da obra. 

Prazo previsto para obras – 7 a 8 meses. A expectativa é de que as 

obras possam ser iniciadas no próximo ano.  

No atual estágio, não existe detalhamento da proposta. Aponta- se 

que sua operacionalização deva ser feita a partir de plano de trabalho 

que incorpore todos os cuidados para garantir a não agressão à mata 

durante a obra, o transplante seguro das plantulas, a reposição das 

espécies nativas que tiverem que ser extraídas, a segurança dos 

usuários do Bosque e operários, além de transparência e lisura na 

captação, utilização de recursos e prestação de contas.       

 

Campinas, Setembro de 2007 

 

Associação dos Amigos do Bosque dos Italianos                                              

 


