Você reconhece o valor da leitura.
Este prêmio reconhece
o valor do seu trabalho.
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Em um mundo cada vez mais complexo, permeado pelas exigências da sociedade do conhecimento,
a leitura torna-se absolutamente fundamental para a plena realização de nossa condição humana.
Aquele que adquire o gosto pela leitura não se contenta com a mediocridade e tem fome de mais:

afina sua percepção com o mundo, aumenta sua sensibilidade para o entorno e trabalha a inteligência

individual e coletiva de maneira perspicaz. Estamos falando aqui de diálogo, protagonismo, atitude
e cidadania.

A despeito dos avanços tecnológicos que inauguram novos suportes de leitura, o livro ainda hoje se

consolida como o registro formal de todo o imaginário coletivo e intelectual da humanidade. E se “um
país se faz de homens e livros”, como decretou Monteiro Lobato, reconhecer o trabalho de pessoas

que diariamente promovem e vivem a leitura, acreditando no reencantamento do mundo através do
deleite estético e da construção de uma subjetividade complexa, isto sim significa, de fato, investir na
construção de uma sociedade mais justa e melhor.

O Prêmio VivaLeitura consolidou-se como um caso exemplar do reconhecimento do potencial que

pode ter a parceria entre entes públicos, privados e não governamentais que, reconhecendo o valor

da promoção do livro e da leitura, unem-se em torno daquilo que representa essencialmente o que
entendemos por construção da identidade nacional, direitos humanos, educação e cultura.

É com este objetivo comum que o Ministério da Cultura; Ministério da Educação; Plano Nacional

do Livro e Leitura; Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura; e
Fundação Santillana vêm há quatro anos trabalhando em conjunto pelo mapeamento, reconhecimento e acompanhamento de mais de 7.000 iniciativas de livro e leitura em todo o Brasil.

A relação simbiótica destes parceiros qualificou a sustentabilidade das iniciativas: Bibliotecas de aces-

so público podem concorrer a novas fontes de recursos através de editais específicos; Escolas públicas
têm seus educadores capacitados para tornarem-se agentes da cultura da leitura; pessoas físicas e

jurídicas foram reconhecidas como Pontos de Leitura e hoje compõem uma rede de centenas de militantes onde Estado e sociedade atuam juntos pelo desenvolvimento da leitura no Brasil.

O Prêmio VivaLeitura estabelece-se como um dos principais reconhecimentos da área de livro e leitura a pessoas e instituições que diariamente não só experimentam como compartilham e trans-

bordam o gosto pela leitura e a valorização do livro. É com grande satisfação que parabenizamos
seus vencedores.

João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado da Cultura

O Prêmio VivaLeitura, agora em sua 4ª edição, entrou definitivamente no calendário cultural e educacional do Brasil. A iniciativa, que reúne os Ministérios da Educação e da Cultura, a Organização dos

Estados Iberoamericanos – oei – com o apoio do consed, da undime e da Fundação Santillana, tem demonstrado ser capaz de mobilizar as redes de ensino, públicas e privadas, e muitos outros animadores

culturais que dedicam sua imaginação e seus esforços a ampliar o acesso ao livro e a promover o gosto
pela leitura.

O Ministério da Educação, desde que instituiu o Plano de Desenvolvimento da Educação em 2007, estabeleceu parâmetros que permitem aos Estados, Municípios e Distrito Federal o acompanhamento da

aprendizagem que seus alunos alcançam em língua portuguesa e em matemática. Ao realizar a Prova
Brasil em todas as escolas públicas, nas 4as e 8as séries do Ensino Fundamental, o Ministério oferece

instrumentos para que o direito de aprender seja garantido a todos os nossos estudantes.

Assim, estamos rompendo barreiras e superando estigmas de que a escola pública, apesar de atender a mais de 40 milhões de estudantes, não seria capaz de ensiná-los. A realidade identificada pelos

resultados da avaliação da Prova Brasil é que há uma significativa melhoria do rendimento de nossas
crianças e jovens tanto no domínio da leitura como da matemática.

Prova Brasil é um dos indicadores que compõe o ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

– que também considera em sua composição o fluxo escolar, ou seja, o tempo que o aluno despende

para cursar cada série do ensino fundamental. Aliados no mesmo indicador, fluxo e rendimento sina-

lizam que é preciso que as crianças aprendam no tempo certo. De nada adianta alimentar a perversa
cultura da reprovação, pois o fluxo lento indica um mau desempenho do sistema. Do mesmo modo,

a cultura ilusória da aprovação sem avaliação também não tem lugar, pois o ideb identificará que os
alunos não aprenderam o que corresponde àquela série.

O gosto pela literatura resulta de uma intimidade com o livro que supõe a leitura fluente. Ter a segurança de que todas as crianças aprenderão a ler com fluência na escola é um dos objetivos da Prova

Brasil e do ideb. Todos os conhecimentos futuros que a criança irá descobrir estarão amparados na

leitura fluente.

As ações do Ministério vão além desse acompanhamento dos resultados de cada escola como o ideb

permite. Os Programas de Livros Didáticos e da Biblioteca Escolar, o portal de periódicos da capes, o

portal Domínio Público que disponibiliza obras dos mais diversos estilos, além de materiais audiovisuais são algumas das ações empreendidas para tornar o livro acessível a quem quiser ler. Programas
de formação de professores, em especial para a formação de mediadores de leitura, feito em parceria

com o Ministério da Cultura, integram o conjunto de iniciativas que o mec vem adotando no sentido de
garantir amplo acesso e adequada compreensão da importância da leitura para a formação do país.

O Plano Nacional do Livro e da Leitura, outra parceria bem sucedida entre os Ministérios da Cultura e

da Educação, agora se amplia com a perspectiva da construção dos Planos Municipais e Planos Estaduais do Livro e Leitura, levando esse desafio para mais perto do cidadão, da escola e da comunidade.

É neste ambiente que a premiação oferecida pelo VivaLeitura deve ser compreendida. Ela nos informa

quantos trabalhos – e bons trabalhos – estão em curso no país, quais as soluções criativas que vêm

sendo adotadas para ampliar o público do livro, que parcerias geram frutos e conquistam novas alian-

ças. O Prêmio VivaLeitura tem ainda o mérito de mostrar a força e a imaginação dos que se dedicam
à leitura, nos lembrando que a sociedade brasileira não está paralisada ou mesmo conformada com

os baixos indicadores de livros lidos por habitante que nosso país ainda apresenta. Não estamos sós, é
a mensagem que o Prêmio nos traz, e juntos seremos capazes de ampliar a cidadania pelo acesso aos
bens culturais, entre eles e sobretudo, o livro.

Fernando Haddad

Ministro de Estado da Educação

Ao apresentar a terceira edição do Prêmio VivaLeitura do ano passado comentei sobre a satisfação em
verificar que o interesse pelo Prêmio revelava algo auspicioso. Era a leitura ocupando o inconsciente
coletivo de crianças, jovens e adultos não como simples lições escolares ou obrigações acadêmicas,

mas como experiência de prazer, de busca epistemológica e de recolhimento íntimo e único com a
própria consciência.

Essa condição vai se confirmando a cada ano. Em 2009, quando são selecionados os projetos para a

premiação, constata-se a permanência do interesse pela participação e, sobretudo, a elevação dos ní-

veis de qualidade dos trabalhos apresentados. Quando analisamos os projetos que nos chegam para
a seleção, o que mais se destaca são a contemporaneidade dos temas e a objetividade em que são
abordados, demonstrando a forte interatividade entre vida e leitura.

A partir desse ano de 2009, o Prêmio VivaLeitura adquire um novo contexto referencial para a sua

continuidade e expansão: o lançamento das Metas Educativas 2021: a educação que queremos para a
geração dos bicentenários, pela Organização dos Estados Ibero-Americanos - oei em conjunto com os
ministros da Educação da região. O lançamento desse programa representa um esforço solidário e o

compromisso coletivo dos países ibero-americanos na integração cultural, histórica e educativa tendo
por base a unidade dentro da diversidade.

Nesse momento histórico para a educação brasileira, duas situações complementares estão presen-

tes: de um lado, a expansão e a incorporação vivencial da leitura entre os brasileiros e, de outro, a valorização da leitura pelo programa de Metas Educativas 2021, que foi fortemente incorporado pelo Brasil.

Assim, enquanto o programa assume a leitura como força de sustentação à concretização de suas
estratégias de planejamento e execução, as práticas da leitura ganham, por intermédio do programa,
maior valorização, visibilidade e recolocação como ação política e educacional nacionais.

Sem dúvida, a reciprocidade entre os resultados ensejados pelo Prêmio VivaLeitura e a programação

das Metas Educativas 2021 constitui mais um estímulo concreto para reforçar a educação nas políticas
públicas, como também para unir as comunidades na busca de objetivos comuns tanto no Brasil como
nos demais países ibero-americanos.

O sucesso dessa iniciativa, que já caminha para o seu quinto ano, se deve, em grande parte, à conjunção

de esforços dos ministérios da Educação, da Cultura e à parceria com a oei. A integração de esforço e de

propósitos entre esses três organismos tem sustentado total convergência na concepção, implementação e avaliação das ações relacionadas ao Prêmio. Além disso, o apoio efetivo da Fundação Santillana
complementa a base institucional que, até então, tem proporcionado a infraestrutura indispensável à
realização de todas as ações programadas.

Há que se destacar também a manutenção das tendências quanto ao crescente interesse e entusiasmo
pela participação no Prêmio. Se no ano passado já era relativamente alto, em 2009 essa condição se

confirma. Os projetos apresentados originam-se de todas as regiões brasileiras, de localidades distantes e das mais centrais, de pessoas pertencentes às diversas classes de renda e estratos sociais.

Segundo minha percepção, a divulgação das experiências selecionadas continua sendo um meio eficiente para valorizar a leitura. Por isso mesmo, reafirmo minha posição quando apresentei a terceira

edição do Prêmio: publicar os projetos selecionados representa um veículo para difundir as diversas

metodologias utilizadas e, também, as ideias e princípios subjacentes a cada um deles. Assim, a oei e

seus parceiros pretendem manter essa publicação anual para que, ao final dos dez anos, possa informar ao Brasil, e a todos os outros países, sobre os fatores que comprovam a viabilidade de se incorporar
a leitura à vida e, também, o de colocá-la como fator interveniente ao cumprimento, até o ano 2021, das
onze metas educacionais definidas pelos países ibero-americanos.

Álvaro Marchesi

Secretário-geral da oei

A cada edição do Prêmio VivaLeitura, por meio dos trabalhos que recebemos, temos a oportunidade
de conhecer diferentes contextos nacionais em que a leitura é destaque. Nesta quarta edição, também
temos a visão privilegiada de constatar como esses diferentes contextos vão se transformando.

Na primeira edição mostramos para o Brasil raras experiências de pessoas que conseguiam fazer o
livro chegar a regiões que não tinham acesso aos bens culturais. Livros chegavam de diferentes formas

a distantes locais. Eram experiências pontuais e que pudemos dar visibilidade a elas. Hoje constatamos que, mesmo na curta história do Prêmio, na medida em que divulgamos essas experiências, elas
servem de inspiração para novas experiências.

Este ano recebemos muitos trabalhos inspirados nas experiências que conseguiram criar alternati-

vas para fazer o livro chegar a lugares inacessíveis. São muitas malas, sacolas, baús, charretes, barcos,
enfim diferentes meios que dão mobilidade para que a leitura chegue tentando estabelecer, na medida do possível, a igualdade de condições para que todos possam desfrutar da leitura como direito.

É gratificante constatar que, o que era singular, hoje se mostrou, nos trabalhos apresentados, uma
unanimidade. Não como “lugar comum”, mas como caminhos encontrados por diferentes pessoas ou

instituições que não mais se intimidam com as dificuldades, mas que se contaminaram e se tornam
protagonistas e assumem papel transformador.

Outro aspecto que merece destaque foi constatar nesta edição que vários trabalhos premiados de-

ram frutos e foram multiplicados, ampliados na sua experiência inicial. Novas comunidades atingidas ou grupo de pessoas sendo beneficiadas por essas propostas premiadas, ampliando seu universo de atuação, seja na mesma escola ou em localidades diferentes. Isso é o verdadeiro significado

do Prêmio VivaLeitura, que a sua continuidade nos permite constatar. Não apenas premiamos bons

exemplos em que a leitura é destaque, mas ajudamos a abrir “portas” para dar visibilidade e inspiração para que todos se sintam comprometidos em tornar a leitura uma experiência de sucesso para
todos os brasileiros.

Esse percurso, agora na sua quarta edição, é possível ser realizado porque conta com o empenho decisivo do Ministério da Educação, Ministério da Cultura e Organização dos Estados Ibero-Americanos,
além do apoio do consed e undime e que a Fundação Santillana tem orgulho de apoiar.

É esse somatório de esforços, mais a coragem de brasileiros de todas as regiões do país que disponibilizaram suas experiências para o Prêmio VivaLeitura que estão ajudando o Brasil a se tornar

um país de leitores. A cada ano um pouco mais se avança, sem desistir de acreditar que sempre podemos melhorar.

Emiliano Martinez

Presidente da Fundação Santillana
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Bibliotecas públicas,
privadas e comunitárias
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Projeto Biblioteca na Base
Comunitária do Jardim Ranieri

Responsável: Cabo – pm Adolfo de Moura Lóra
São Paulo – sp

A

pós visitas em sua área de atuação, os policiais militares da Base Comunitária de Segurança do Jardim Ranieri, que fica na estrada
do M’Boi Mirim e tem 51 mil habitantes, detectaram que muitas reclamações destacavam a
necessidade de uma biblioteca no bairro. Após
algumas reuniões, policiais militares, comerciantes da região
e líderes comunitários chegaram a um consenso que o lugar
mais adequado para a construção da biblioteca seria no terreno da Base, que possuía uma
área ociosa. Com a mão de
obra da comunidade e a doação de materiais, a biblioteca
começou a ser construída em
2007, sendo inaugurada em
agosto de 2008. Logo nos primeiros dez dias já haviam sido
feitas seiscentas carteirinhas
para os usuários – crianças,
adolescentes, jovens universitários e adultos. Atualmente, a
biblioteca está em pleno funcionamento, com um acervo de
aproximadamente 6 mil livros

1 Cabo Adolfo recebendo as doações
de livros da comunidade.

2 A informática também está presente
na biblioteca.

3 Voluntários construindo a biblioteca.
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4 A biblioteca em pleno funcionamento.

1

e seis computadores para pesquisa, com cerca de oitocentos atendimentos mensais. Foi na
busca de estreitar laços com a comunidade que
os policiais militares mostraram que a melhor
maneira de combater a violência é com educação e cultura.

“É um projeto pioneiro dentro da área de segurança pública, está sendo uma experiência incrível e
que realmente está sendo confirmado que a melhor maneira de combater a violência é através
da educação e cultura.”

2

3

4
Fotos – arquivo pessoal.
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Projeto Leituração

Responsável: Jeudy Machado de Aragão
Salvador – ba

O

trabalho integra o Programa de Incentivo
à Leitura, da Biblioteca do Instituto Anísio
Teixeira – iat, órgão da Secretaria de Educação
do Estado da Bahia, responsável por pesquisas,
experimentações educacionais e pela capacitação dos recursos humanos na área de educação.
Com o foco na formação de professores, bibliotecários e responsáveis pelas salas de leitura, o
trabalho privilegiou as diferentes linguagens
culturais que permeiam a contemporaneidade, por meio de
atividades lúdicas, para fortalecer as relações entre o leitor e
o profissional que faz a medição
de leitura. Foram 200 professores e 2.800 alunos em nove
escolas do interior e da capital.

1

12

Fotos – arquivo pessoal.

Além dos cursos e oficinas oferecidos para esses
profissionais durante três meses, havia ainda o
desenvolvimento de oficinas para os alunos nas
diferentes linguagens tendo como referencial a
leitura. O iat fez a articulação necessária entre
aquele que se capacita e seu público destinatário, que são os alunos, mostrando que o saber e
o fazer são indissociáveis no processo de aprendizagem de todos.

“O projeto parte do príncipio de que através do incremento de atividades lúdicas, que versem sobre
as diversas formas de linguagens textuais, será
possível constituir um sujeito leitor participante
da comunidade na qual está inserido.”

2

3

1 Realização de oficinas para os alunos.
2 Curso para os professores.

3 Alunos participam de oficinas nas diferentes
linguagens artísticas.
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Leitura é Patrimônio

Responsável: Márcia Andréa Schneider
Picada Café – rs

P

icada Café fica a 80 km de Porto Alegre.
A base econômica do município é a agricultura, mas também produz calçados. Devido à
dificuldade de deslocamento desses trabalhadores até a Biblioteca Pública Municipal, foram
desenvolvidas três ações para concretizar a ideia
de que a leitura é um verdadeiro patrimônio e
que os municípios têm direito
de ter acesso a esse patrimônio. Assim nasceu o “Ler em
casa”, com rodízio de sacolas
com livros nos bairros do município, sendo que, em cada
rua, há uma pessoa voluntária
que coordena o trabalho e colhe sugestões; o “Expresso da
leitura”, que é um transporte
gratuito para que a população
possa se deslocar até a Biblioteca Pública Municipal, a fim de
que todos tenham oportunidade de manter o contato com
o ambiente da biblioteca; e o

1 Sacolas do “Ler em casa” que circulam
nos bairros do município.

2 As aulas domiciliares de alfabetização

para adultos retratam a ação “Saberes
de nossa gente”.

3 O “Expresso da leitura” – transporte

14

gratuito para a biblioteca municipal.

1

“Saberes de nossa gente”, que é um programa de
aulas domiciliares para os analfabetos do município, com acompanhamento de assistentes sociais e professores especializados. São ações diferenciadas que mostram o comprometimento
da cidade para tornar a leitura um direito e um
compromisso de todos.

“Ao perceber as limitações de uso da biblioteca municipal entre alunos e professores, a Prefeitura
articulou uma política de incentivo à leitura planejando diferentes estratégias de democratização
do acesso aos livros, com o objetivo de instigar o
prazer pela leitura.”

2

3
Fotos – arquivo pessoal.
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O Caminho da Leitura
Responsável: Ciro José Sahairo
Campinápolis – mt

E

ste trabalho partiu da valorização da leitura para combater o analfabetismo entre os
indígenas e nasceu da vontade dos professores
e de seis caciques que apoiaram a criação de
uma biblioteca. Os professores questionavam
a existência de bibliotecas somente na cidade.
Em busca de soluções, começaram recebendo
um acervo de livros doados pela Expedição Vaga
Lume, que fez a formação inicial de mediadores e
contou, ainda, com o apoio da Secretaria de Educação Municipal. Hoje, a biblioteca fica numa aldeia xavante, chamada Semente Viva, em Mato
Grosso, mas atende mais seis aldeias, com foco
nos estudantes e professores da região.

para aprender a Língua Portuguesa, pois entendem que precisam conhecer o universo não
indígena para poder se relacionar com ele, de
forma igualitária.

“O Caminho da Leitura” retrata uma conquista
que, embora ainda precária, sem local próprio
para funcionar, e com um pequeno acervo, é defendida pelo cacique da aldeia como um espaço
para ensinar a todos – o pai, a mãe e os filhos.
Segundo ele, não há como defender seu povo
e sua cultura sem saber ler e escrever. Lutam

1 Crianças da aldeia xavante interagindo
com os livros do acervo doado

2 Professor fazendo uma mediação
de leitura

3 e 4 Professores indígenas em ações de
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formação de mediadores de leitura.

1

“A leitura é muito importante para o índio xavante.
Através da leitura sairemos a conhecer regiões
de outros estados e outros países. Com o Projeto
Caminho da Leitura, nós vamos enfrentar tudo,
para realizar o sonho das nossas aldeias.”

2

3

4
Fotos – Acervo Vagalume – Rayssa Coe.
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Tenda da Biblioteca Popular
Responsável: Sueli Moreira Gouveías
Trairi – ce

O

município de Trairi possui um dos piores
índices de analfabetismo do Estado do Ceará. Embora exista a Biblioteca Pública Municipal,
sua frequência anual sequer atinge 5% da população. Por reconhecer o valor da
leitura, a biblioteca saiu de seu
espaço físico em busca de seus
leitores, por meio da organização de uma tenda de livros
em feiras, filas de banco, escolas, associações, praças etc. A
partir de atividades artísticas,
como encenações teatrais, exposições e narrações de histórias, as obras selecionadas
são apresentadas ao público.
A ideia de disponibilizar o acervo em diferentes locais da comunidade traduz a concepção
de que a mediação da leitura
extrapola um espaço físico predeterminado e vai em busca
de seus leitores potenciais. O
resultado do trabalho da tenda
foi constatado no aumento da

1 Jovens lendo livros da Tenda
da Biblioteca Popular

2 a 4 A Tenda da Biblioteca Popular
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montada em praça pública.

1

procura da Biblioteca Popular, o que prova que
o estímulo à leitura e à escrita colaboram com o
desenvolvimento da comunidade e favorecem
o exercício pleno da cidadania.

“Devemos entender que gostar de ler não é um dom,
mas um hábito que se adquire. A responsabilidade
em estimular o hábito de leitura nas crianças não
é só dos pais e da escola, mas dos governantes
como um todo.”

2

3

4
Fotos – arquivo pessoal.
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Alice no País dos Números
Responsável: Claudete Back de Jesus
Atalanta – sc

P

ara melhor entender matemática, a literatura pode ser um bom caminho, e uma escola
rural de Atalanta, em Santa Catarina, mostrou
que isso é possível. Com alunos do 3º- ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Ribeirão
Matilde, a professora experimentou trabalhar os conceitos
matemáticos de maneira lúdica e significativa, aliada à literatura infantil. Claudete partiu
das dificuldades e do pouco
conhecimento de seus alunos,
que consideravam a disciplina
desinteressante, para promover um trabalho de alfabetização matemática eficiente.
Aproveitando o encantamento
que o livro Alice no País das Maravilhas despertou, resolveu
1
investir na ideia de contagiar
os estudantes com uma abordagem da disciplina que envolvesse jogos e desafios. Assim,
deu continuidade ao trabalho
com o livro Alice no País dos Números, que mantém a fantasia
do original, mas cria situações
em que as crianças precisam
resolver problemas, enquanto
jogam e se divertem. As ati-

2
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Fotos – arquivo pessoal.

vidades propostas trouxeram progressos para
o desenvolvimento dos estudantes quanto ao
pensamento lógico-matemático e favoreceram
a leitura e a escrita, além de incentivar o aprendizado lúdico e criativo.

“Se na história o matemático conseguiu fazer Alice mudar de opinião em relação à matemática,
percebi que também poderia utilizá-la como
recurso instigante para despertar o interesse
pela disciplina.”

3

1 e 2 Apresentação dos jogos produzidos
pelos alunos no evento para os pais
e a comunidade

3 Alunos tentando resolver, em grupo,

os desafios matemáticos colocados pelo
livro de literatura.

4

4 O resultado foi a criação de diversos
jogos produzidos pelos alunos.
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Biblioteca Ambulante: “A Cor da Cultura
Formando Leitores e Jovens Griots”
Responsável: Rose-Meire Dias Santos
Barra do Garças – mt

O

projeto Biblioteca Ambulante propõe formar docentes que trabalham com alunos
do Ensino Fundamental II, na Escola Estadual
Jardim do Araguaia, situada em Barra do Garças,
na Floresta Amazônica. Ele foi criado para valorizar a importância da leitura e
aprimorar o desenvolvimento
da competência comunicativa
em sala de aula.

Sem biblioteca na escola, a professora Rose-Meire estimulou
a criação da figura dos “griots”,
jovens contadores de histórias
que, na cultura africana, embasados na oralidade, repassam suas tradições de geração
em geração. Dessa forma, os
professores estudaram e formaram jovens griots em sua
comunidade, para difundir histórias brasileiras e africanas,
além de promover a integração
entre os alunos. Essa atividade

1

1 Alunos se preparando para se
tornarem griots.

2 Os jovens griots com a professora
Rose-Meire.

4 e 5 Jovens griots contam histórias
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por meio da oralidade.

2

passou a ser permanente na escola, visando à
valorização da cultura, da tolerância e do respeito aos povos africanos. Assim, por meio da oralidade, foi possível incentivar o gosto pela leitura
e o reconhecimento de novas culturas.

“A Biblioteca Ambulante para os nossos educandos
despertou o hábito da leitura, facilitou a assimilação das normas gramaticais, melhorou as produções textuais e estimulou o respeito às diferenças a partir do contato com a cultura africana.”

4

3

5
Fotos – arquivo pessoal.
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Esse eu Recomendo

Responsável: Wagner Eduardo Rodrigues Belo
Juiz de Fora – mg

T

rata-se de um trabalho de intervenção e
pesquisa da Universidade Federal de Juiz de
Fora, voltado para estimular o hábito de leitura
entre alunos do Ensino Médio, do Colégio Técnico Universitário. Começou com uma corrente
ativa de recomendações de obras literárias, em
que cada estudante indicava livros que considerasse interessantes e que tivesse lido em algum
momento de sua vida. A partir daí, aconteceram
sucessivas atividades em sala
de aula, além da criação de um
blog para estimular o diálogo
entre os participantes. Logo
após, foi realizada uma pesquisa para identificar as crenças
dos estudantes sobre o hábito
de leitura.
O foco da experiência estava
voltado para o caráter motivacional, pois partiu do interesse
pessoal de cada estudante na
seleção do que recomendar. Foi
possível constatar que a impo-

1 Alunos conversam sobre suas
preferências literárias.

2 e 3 Um livro indicado estimulou
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o interesse dos colegas.

1

sição da leitura pela escola, que não contempla
as expectativas dos adolescentes, torna-se desagradável e, consequentemente, desestimulante.
Utilizando o imaginário do estudante em diferentes fases de sua formação, o professor Wagner, com o projeto “Esse eu Recomendo”, conseguiu transformar a atividade da leitura em um
momento de prazer e motivação.

“Pensar o ensino da língua hoje é encontrar estratégias para aprimorar a comunicação e a compreensão de mensagens pelos nossos alunos.”

2

3
Fotos – arquivo pessoal.
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Flis – Festival Literário do Sertão
Responsável: Josessandro Batista de Andrade
Sertânia – pe

O

Flis – Festival Literário do Sertão foi criado
para incentivar a leitura dos alunos do Ensino Médio, por meio da valorização da identidade cultural da região, situada no Sertão de Moxotó, área que apresenta um
dos índices mais baixos de idh
do Estado de Pernambuco.
A Escola Pública Olavo Bilac desenvolve o festival, que já está
na sua segunda edição, visando aproximar da literatura tanto alunos e professores quanto
a comunidade em geral. São
desenvolvidos seminários, palestras, oficinas, recitais performáticos, saraus, exposições,
cantoria de viola, lançamentos
de livros e shows musicais, para
promover uma integração na
comunidade e incentivar a produção artística e literária entre
os jovens, com destaque para
os autores regionais.
Dessa forma, o Flis estimula o
conhecimento e a apreciação
da literatura regional, colabo-

1 Apresentação artística no Flis.

2 a 7 Diversas apresentações artísticas
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e literárias no Flis.

1

rando para que os cidadãos se sintam realmente pertencentes a sua comunidade e possam ter
sua própria leitura de mundo.

“Observamos que após a realização do FLIS aumentou a procura  de livros na biblioteca, inclusive
o número de empréstimos. os estudantes passaram a escrever poesias e outros tipos de textos literários.”

2

5

3

6

4

7
Fotos – arquivo pessoal.
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Me descobrindo, descubro
também o mundo e a leitura

Responsável: Gabriela Guarnieri de Campos Tebet*
São Carlos – sp

F

ormar leitores já na primeira infância envolvendo as famílias foi o foco do trabalho realizado com 120 crianças de 1 e 2 anos, da cemei José
Marrara, de São Carlos, no interior do Estado de
São Paulo. Para isso, foi enviado um caderno
para a casa de cada criança, no qual os pais relatavam sua experiência com
a leitura e a contação de histórias em família. A partir dessa
análise, foram desenvolvidas
algumas ações, como o envio
periódico de livros da biblioteca e a entrega de uma pasta
com cartolina e lápis de cor, o
que resultou na criação de um
livro intitulado Eu sou assim.
Com essa iniciativa da professora Gabriela, foi possível
valorizar a diversidade cultural e artística, além de reforçar a formação da identidade

1

* O projeto foi idealizado e implementado
pelas professoras Gabriela Guarnieri de

Campos Tebet e Cícera Martins Palmeira
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no cemei José Marrara, em São Carlos/sp

2

nas crianças e em suas famílias. Entendendo
que as crianças, desde o nascimento, iniciam
seu processo de descoberta por meio das relações que estabelecem com suas famílias e com
o mundo, o projeto mostrou ainda o papel da
leitura na constituição da cidadania.

“Por meio desse projeto, que articulou literatura
e arte, contribuímos para a formação de leitores
ainda na primeira infância.”

3

5
Fotos – arquivo pessoal.

1 a 5 As crianças levavam livros para casa
e tinham seu caderno de registros

sobre seus hábitos de leitura em casa,
4

e ainda puderam produzir novos
livros para o acervo da creche.
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Categoria 3

Sociedade: ongs,
pessoas físicas,
universidades/faculdades
e instituições sociais
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Apoio à Leitura e à Escrita

Responsável: Edna Julia de Araújo Cury
Uberaba – mg

O

Centro Comunitário Materno Infantil São
José Operário está localizado em uma região com alta incidência de prostituição e consumo de drogas de Uberaba, Minas Gerais. Desenvolve um trabalho de apoio à atividade escolar,
particularmente para promoção da leitura e da
produção textual, em horário alternado ao dos
estudos regulares. Funciona de
segunda a sábado e atende em
média 100 alunos, proporcionando acesso a diversas fontes
de informação, como pesquisa
na internet e em revistas. Além
de colaborar nas tarefas e trabalhos escolares, promove feiras de Ciências, concursos de
redação e poemas, gincanas,
seminários etc.
Dessa forma, o projeto impede
que crianças e jovens de famílias de baixo poder aquisitivo

1 a 3 Crianças no Centro Comunitário São

José Operário numa atividade de leitura.

2 A equipe de professores numa atividade
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de formação.

1

desistam de estudar diante das dificuldades.
Os resultados alcançados estão nos boletins escolares, que provam que os alunos superam as
expectativas. Ao utilizar recursos diversificados
para ensinar, a professora Edna prova que todos
podem avançar na sua aprendizagem e assim
assumir uma nova postura na comunidade.

“Era visível o baixo rendimento dos participantes,
as dificuldades de aprendizado, a falta de prazer
e motivação pela leitura que eles apresentavam.
Hoje, crianças e jovens têm o gosto pela leitura
e um bom aproveitamento escolar. Valeu!”

2

3
Fotos – arquivo pessoal.
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A Biblioteca Livro em Roda

Responsável: Tereza Cristina Barbosa de Brito
Conde – pb

O

s estudantes da área rural do município de
Conde, localizado no semiárido paraibano,
apresentam baixo rendimento escolar, com muitas dificuldades na leitura, atividade que não
acompanhava a realidade das crianças. A inexistência de bibliotecas nas escolas também contribuiu para agravar as dificuldades.

Esse cenário incentivou a criação do projeto Biblioteca Livro
em Roda, que visa possibilitar às
crianças e adolescentes, prioritariamente do meio rural, acesso à literatura infantil e juvenil,
levando às escolas um acervo
diversificado e atualizado. No
início, atendia apenas a uma
escola, com 50 crianças e um
acervo de 80 livros. Hoje, a biblioteca circulante visita semanalmente 21 escolas e 3 creches, atendendo 2.450 crianças
e adolescentes e outras 350
crianças da região, disponibilizando o acervo e possibilitando
narração de histórias.

1 A magia de compartilhar história.
2 a 6 As crianças e os professores

descobrem juntos o caminho que os

levará a construir o gosto e os encantos
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da leitura.

1

O projeto tornou-se um convite para os alunos
descobrirem o prazer da leitura, podendo até levar os livros para casa. O sucesso é confirmado
pela repercussão entre os próprios alunos, que
garantem, assim, uma ampliação de suas visões
de mundo e de suas expectativas para o futuro.

“O prazer (e não a obrigação de ler) norteia nosso
projeto: o livro vai aonde os leitores estão e com
eles pode seguir caminho.”

4

2

5

3

6
Fotos – arquivo pessoal.
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Programa de Incentivo à
Leitura Ler é 10 – Leia favela

Responsável: Otávio Cesar Santiago de Souza Júnior
Rio de Janeiro – rj

F

azendo uso de seu acervo particular, Otávio
César tirou do papel o sonho de democratizar
a leitura em comunidades de baixa renda do Rio
de Janeiro.

Em 3 anos de existência, o projeto já beneficiou
diretamente mais de 6.000 crianças e segue fazendo sucesso, conquistando novos leitores.

Em 2006, sua biblioteca móvel
começou a circular em localidades com alto índice de violência. Hoje, denonimado Projeto
Ler é 10, essa iniciativa abrange
14 comunidades dos complexos
de favelas do Alemão, Penha e
Vila Cruzeiro.
O trabalho articulado com entidades locais promove ações
de leitura, além de atividades
lúdicas e culturais.
O caráter itinerante da biblioteca, além de democratizar o
acesso aos livros, como era o
desejo de seu idealizador, também estimula a organização
autônoma da população em
torno da leitura.

1

1 a 5 Otávio Cesar desenvolvendo
atividades de leitura em
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diferentes comunidades.

2

3

“Formar leitores em comunidades de baixa renda não é nada fácil! Aceitamos este desafio e
trabalhamos para fomentar a leitura na periferia carioca.”

4

5
Fotos – arquivo pessoal.
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Leitura e Vivências com
Recuperandos do Sistema Prisional
Responsável: Else Dorotéa Lopes
Nova Lima – mg

A

apac (Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados), de Nova Lima, Minas Gerais, foi considerada o melhor estabelecimento
prisional do país, na avaliação do relatório final
da cpi do Sistema Carcerário
da Câmara dos Deputados,
em 2008.
Desde janeiro de 2007, a instituição realiza um trabalho que
aproxima a leitura das experiências de vida dos detentos.
Esse trabalho acelera o processo de recuperação dos internos,
à medida que estimula os bons
hábitos e os valores positivos
como o caminho mais rápido
de retorno à liberdade.

1

Atividades relacionadas à leitura, análise e produção de
textos melhoram a habilidade
de comunicação e aumentam a
autoestima dos participantes.
Na prática, os números comprovam o sucesso dessa ação, pois
90% dos recuperandos que se
beneficiam do projeto conquistam a reintegração social.

1 a 4 Atividades de leitura com os
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recuperandos do sistema prisional.

2

A cada 150 sentenciados atendidos pelo programa
“Leitura e Vivência com Recuperandos do Sistema
Prisional”, apenas 10% entram para a lista de reincidentes criminais, ante 85% da média do país.

“Mesmo os recuperados que já deixaram a instituição mantêm, na maioria dos casos, o hábito de
leitura, de relaxamento e reflexão sobre a própia vida.”

3

4
Fotos – arquivo pessoal.
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Poesia Viva – A Poesia
Bate à sua Porta

Responsável: Andréia Aparecida Silva Donadon Leal
Mariana – mg

L

ocalizada no interior do Estado de Minas
Gerais, Mariana convida a todos que por lá
passam para caminhar por sua bela paisagem e
compreender fatos da história do país em cada
parada.

A artista plástica Andréia Aparecida fez de suas
caminhadas uma forma de levar poesia de porta
em porta. O seu trabalho é uma ação voluntária
e acontece desde 2005, juntamente com poetas
do jornal Aldrava Cultural, que vão às casas da
população lendo poesias, contos, crônicas, distribuindo jornais e livros para estimular o hábito de leitura. A ação se multiplicou por meio dos
próprios moradores, que começaram a divulgar
a ideia para seus familiares e vizinhos, disseminando o processo de leitura poética. Complementando a iniciativa, são feitos trabalhos de leitura em eventos culturais e em escolas públicas.

Sua atitude estimula a democratização da leitura e a afetividade nas famílias. Com isso, o
projeto Poesia Viva demonstra que o lar é um
importante espaço acolhedor para a prática de
leitura, valoriza a criatividade e enriquece o vocabulário, além de promover o contato humano
entre a artista e as pessoas da comunidade.

1

1 a 6 A poesia chega à feira pelas mãos

de Andréia e também às casas dos
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moradores de Mariana.

2

“Um lar pode ser transformado em um lugar saudável e acolhedor para a prática contínua de
atividades de leitura em família em parceria com
agentes de leitura.”

3

5

4

6
Fotos – arquivo pessoal.
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Menção honrosa

O troféu Menção honrosa é destinado a
instituições ou pessoas que consolidaram
experiências bem-sucedidas na promoção
da leitura. Com reconhecimento do mec,
MinC e oei, o Prêmio VivaLeitura pretende

homenagear e dar visibilidade a esses bons
exemplos sociais.
Este ano cinco trabalhos serão homenageados como Menção honrosa. São eles:

Associação Casa Azul
flipinha – Programa Educativo

Responsável: Cristina Souza Santos Maseda, Paraty – rj
Desde 2003, a cidade de Paraty recebe anualmente o mais

vada de Paraty. A iniciativa é voltada para a promoção do

importante evento literário da América do Sul: a Festa Lite-

patrimônio municipal, com ações interligadas de aproxi-

rária Internacional de Paraty – FLIP. O programa educativo

mação da literatura às tradições culturais locais. São 6 mil

da FLIP, chamado de Flipinha, desenvolvido pela Associação

alunos e 600 educadores que participam do programa, que

Casa Azul, acontece de janeiro a dezembro, com ações que

significa 90% da rede escolar de Paraty e arredores.

envolvem alunos e professores da rede escolar pública e pri-

Escola de Ciências da Informação da
Universidade Federal de Minas Gerais – ufmg
Programa Carro-Biblioteca: Frente de Leitura

Responsável: Adriana Bogliolo Sirihal Duarte, Belo Horizonte – mg
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Todos os anos o Prêmio Vivaleitura recebe experiências de

oferece acesso ao universo cultural e informacional por

sucesso desenvolvidas pela Universidade Federal de Minas

meio da leitura às comunidades de baixa renda. Atende a

Gerais – ufmg. São trabalhos que indicam o comprometi-

cinco bairros semanalmente, desenvolvendo diversas ativi-

mento da Universidade com a democratização do acesso à

dades voltadas para formação leitora e inclusão digital. São

leitura da população. Este ano, o Programa Carro-Biblioteca

mais de 10 mil atendimentos por ano, com uma frequência

é o grande destaque entre as iniciativas. Criado em 1973,

de 900 a 1.000 usuários por mês.

Instituto c&a
Programa Prazer em Ler

Responsável: Ana Cristina Dubeux Dourado, Barueri – sp
O Instituto c&a tem entre suas áreas de investimento o Pro-

ção de crianças e jovens. Ao longo destes três anos, 90 insti-

grama Prazer em Ler, instituído em 2006, com a finalidade

tuições sem fins lucrativos de diversas regiões do país esti-

formar leitores, uma vez que reconhece que a leitura pode

veram envolvidas em ciclos de formação continuada.

transformar a vida de crianças e adolescentes. O programa
tem projeção nacional e visa contribuir para formulação e

Atualmente, a iniciativa já apoiou mais de 3 mil pessoas, por

aperfeiçoamento de políticas públicas de educação, além

meio de parcerias com Secretarias de Educação e de 172 Es-

de fortalecer as organizações sociais que atuam na forma-

tações de Leitura em operação nas Lojas c&a pelo Brasil.

ong – Projetos Culturais T-Bone
Parada Cultural – Biblioteca Popular 24 Horas
Responsável: Luiz Amorim dos Santos, Brasília – df
O Projeto Parada Cultural surgiu da iniciativa do Açougue

de ônibus. Com muito sucesso, recebeu vários pedidos de

Cultural T-Bone, que há mais de 10 anos desenvolve ativida-

expansão e, com o apoio da comunidade, expandiu para be-

des culturais em Brasília, Distrito Federal. Tem a finalidade

neficiar todas as imediações.

de facilitar o acesso aos livros, para que a leitura esteja ao
alcance de todos, de forma simples e sem burocracia.

Hoje, conta com apoio de diversas instituições para abastecer os pontos com acervo diversificado. O projeto conta com

Começou em 2007, quando o dono do açougue resolveu co-

35 bibliotecas, 600 exemplares em cada uma, em pontos

locar uma prateleira com 6 mil livros à disposição de usuá-

de ônibus da Asa Norte de Brasília.

rios do transporte coletivo, 24 horas por dia, numa parada

Secretaria de Reordenamento Agrário do
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa Arca das Letras

Responsável: Cleide Cristina Soares, Brasília – df
Da carência de programas e políticas públicas de acesso ao

programa surgiu como um piloto, com atuação em cinco

livro que beneficiasse o meio rural, nasceu o Programa Bi-

comunidades. Hoje, é composto de 6.200 bibliotecas, que

bliotecas Rurais Arca das Letras.

colocam em circulação mais de 1,7 milhão de livros. Com o
trabalho de 13 mil agentes de leitura, o projeto beneficia

Criado em 2003 no âmbito da Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse

mais de 3 milhões de pessoas no meio rural brasileiro.

45

Prêmio Vivaleitura 2009
Gerência do Projeto
Lucia Jurema Figueirôa – Fundação Santillana
Telma Teixeira da Silva – oei
Coordenadora da Seleção
Lourdes Atié
Selecionadores
Alfredina Nery
Fábio Alberti Cascino
Comunicação
Luciano Monteiro – Fundação Santillana
Publicom Assessoria de Comunicação
Atendimento
Éllen Magalhães
Jurados
Jeconias Ferreira
Adriana Sperandio
Éderson Andrade
Cristiane Parente
Lucélia de Souza Flores
Affonso Romano de Santanna
Tânia Mariza Kuchenbecker Rösing

Catálogo
Coordenação e edição de textos
Lourdes Atié, Gisele Cruz e Ivan Aguirra
Preparação e revisão de textos
Estevam Vieira Lédo Jr.
Projeto gráfico
Felipe Ferreira Martins
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Finalistas – Contatos
Categoria 1
Bibliotecas públicas, privadas e comunitárias

Categoria 2
Escolas públicas e privadas

O Caminho da Leitura
Ciro José Sahairo
ciroxav@hotmail.com

Flis – Festival Literário do Sertão
Josessandro Batista de Andrade
josessandro@hotmail.com

Projeto Leituração
Jeudy Machado de Aragão
jmaragao.iat@sec.ba.gov.br

Esse eu Recomendo
Wagner Eduardo Rodrigues Belo
wagnebelo@yahoo.com.br

Tenda da Biblioteca Popular
Sueli Moreira Gouveías
sueligouv@hotmail.com

Alice no País dos Números
Claudete Back de Jesus
claudeteback@yahoo.com.br

Projeto Biblioteca na Base Comunitária do Jardim Ranieri
Cabo – pm Adolfo de Moura Lóra
adolfomoura@globo.com

Me descobrindo, descubro também o mundo e a leitura
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet
gabrielagtebet@yahoo.com.br

Leitura é Patrimônio
Márcia Andréa Schneider
turismo@picadacafe.rs.gov.br

Biblioteca Ambulante: “A Cor da Cultura
Formando Leitores e Jovens Griots”.
Rose-Meire Dias Santos
rosebgmt@bol.com.br

Categoria 3
Sociedade: ongs, pessoas físicas,
universidades/faculdades e instituições sociais
A Biblioteca Livro em Roda
Tereza Cristina Barbosa de Brito
livroemroda@uol.com.br
Apoio à Leitura e à Escrita
Edna Julia de Araújo Cury
ednajuliacury@hotmail.com
Programa de Incentivo à Leitura Ler é 10 – Leia favela
Otávio Cesar Santiago de Souza Júnior
otaviocjunior@uol.com.br
Poesia Viva – A Poesia Bate à sua Porta
Andréia Aparecida Silva Donadon Leal
deiadonadon@yahoo.com.br
Leitura e Vivências com Recuperandos
do Sistema Prisional
Else Doratéa Lopes
else.lopes@ig.com.br

Menção Honrosa
Parada Cultural – Biblioteca Popular 24 Horas
Luiz Amorim dos Santos
francisca_azevedo@yahoo.com.br
Programa Prazer em Ler
Ana Cristina Dubeux Dourado
ana.dourado@institutocea.org.br
flipinha – Programa Educativo
Cristina Souza Santos Maseda
cristina@casaazul.org.br
Programa Arca das Letras
Cleide Cristina Soares
cleide.soares@mda.gov.br
Programa Carro-Biblioteca: Frente de Leitura
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte
bogliolo@eci.ufmg.br
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Execução e patrocínio:

Apoio:

Realização:

