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A Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha (BPMAR), localizada no Distrito de 
Icoaraci, é um departamento da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL), 
vinculada a Prefeitura de Belém. 



Desenvolve projetos socioculturais por meio de práticas leitoras de interesse social, 
cultural ou educacional, como oficinas, exposições, apresentações teatrais, saraus 
literários, exibição de filmes, realizadas tanto no espaço interno quanto em 
atividades de extensão com a comunidade em praças públicas e áreas ribeirinhas.  



Desde o ano de 2014 a BPMAR e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), 
através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Icoaraci), vem desenvolvendo 
projetos sócio-culturais em conjunto, que atendem pessoas em tratamento 
psiquiátrico e público que freqüenta a biblioteca, acompanhados por equipe 
multiprofissional da área da saúde. 



Desta forma, a biblioteca constitui-se como um espaço que vai além da leitura, pois 
proporciona a prática de atividades que estimulam os potenciais criativos, expressivos, 
emocionais e emancipação das pessoas atendidas no CAPS Icoaraci, favorecendo a 
integração, socialização, autonomia, elevação da autoestima e autoimagem, 
aprimoramento do aspecto cognitivo e reinserção social. 



O Centro de Atenção Psicossocial de Icoaraci (Caps/Icoaraci) é uma unidade de saúde 
especializada no atendimento a pessoas com transtornos mentais graves, severos e 
persistentes. Os atendimentos são realizados por meio de consultas individuais, 
atividades terapêuticas em grupo, assembleias, reuniões familiares e eventos sócio-
culturais. A unidade é composta por equipe multiprofissional. 



O principal diferencial dos serviços prestados pelos CAPS são as atividades terapêuticas 
em grupo como oficinas terapêuticas, grupos de apoio, grupos de exercícios físicos, 
grupos de psicoterapia, grupo cultural . Estas atividades podem ser desenvolvidas no 
próprio espaço do CAPS, nas áreas externas próximas a sua estrutura ou nos espaços de 
instituições parceiras. 



As atividades de cunho terapêutico correspondem a visitas à Biblioteca, leitura, grupo de 
psicoterapia, oficinas de jogos, oficina de jardinagem, grupo de hidroginástica, grupo de 
relaxamento, participação no Projeto Bloco Carnavalesco Rabo da Cutia e Boi Paraense e a 
formação de um grupo cultural, onde são desenvolvidos aspectos da cultura paraense, por 
meio da dança, música e arte cênica, e culminam em diversas apresentações em 
diferentes espaços.  



Grupo Cultural CAPS/ Icoaraci (música, dança e teatro). 



Culminância – Arraial da Leitura 2015.  



Resultados alcançados 

 Incentivo a prática da leitura; 

 Elevação da auto estima, auto imagem e auto segurança; 

 Descoberta de capacidades intrísecas; 

 Resgate e valorização de habilidades artísticas; 

 Possibilidade de interação social; 

 Desenvolvimento sensório-motor e cognitivo; 

 Estímulo de contato e exploração ao espaço público;  

 Resgate da autonomia;  

 Exercício da cidadania.  
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