








Esta publicação é o resultado da oficina Marginália: ativação 
artística e imersão no acervo da Casa do Povo, realizada no 
Centro Cultural Oswald de Andrade e a Casa do Povo, como 
parte da programação de workshops da 20a Feira Tijuana. 

A biblioteca da Casa do Povo, constituída por mais de 
4.000 títulos, reflete de forma direta seus eixos de ação, as 
diferentes fases de sua história, e a variedade de leitores 
(e portanto, culturas e línguas) que contribuíram com sua 
composição: livros trazidos nas malas pelos imigrantes, 
traduções independentes em ídiche, publicações artísticas, 
doações de membros e de organizações, e livros pedagógi-
cos usados pelos alunos do antigo Ginásio Israelita Brasilei-
ro Scholem Aleichem. 

Nas páginas de uma parte significativa desses livros, resi-
dem as mais variadas manifestações de marginália: comen-
tários e sinais de leituras feitos pelos leitores nas margens, 
que revelam o encontro íntimo entre o pensamento do leitor 
e a memória coletiva da instituição. 

A marginália encontrada nos títulos da Biblioteca da Casa 
do Povo varia em sua complexidade e forma: comentários 
críticos, perguntas e conceitos destacados, datas importan-
te, lembretes cotidianos, e até pensamentos esporádicos. 
Para além dessas marcas textuais, encontramos numerosas 
sinais gráficos, desenhos livres e rabiscos que materializam 
o corpo e cabeça dos leitores.

A marginalia oferece uma janela às particularidades histó-
ricas e intimidades psicológicas do processo de leitura. Se a 
força dos livros reside tanto no aspecto privado da relação 
entre o texto e o leitor, quanto na capacidade social do livro 
como meio de distribuição de conhecimento, a marginalia 
representa uma ponte flexível entre esses dois polos.

A partir de um levantamento da marginália encontrada 
em alguns livros da biblioteca, os participantes da oficina 
criaram diferentes artes gráficas nas que textos e imagens 
de diferentes materiais e fontes dialogam de forma aberta 
com a marginália coletada.
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