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Vamos comemorar! A cada edição do PRÊMIO VIVALEITURA, nos surpreendemos com tanta criatividade,
inovação e engajamento de cada participante em querer aumentar, sem medir esforços, o número de
leitores em nosso país.
O Prêmio é uma forma de reconhecer os que promovem o bem por meio de projetos nos quais os leitores
são o principal motivo de nossos esforços e parcerias. Juntamente com o Ministério da Educação, o Plano
Nacional de Livro e Leitura, a Fundação Santillana, o Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e a Organização dos
Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), o Ministério da Cultura está
engajado com qualquer prática que promova o livro e a leitura. E o PRÊMIO VIVALEITURA é uma das
iniciativas nacionais mais importantes e necessárias para quem desenvolve projetos de leitura.
Em todos os cantos, de norte a sul, de leste a oeste, surgem projetos promovendo a bibliodiversidade e
práticas de leitura, impactando positivamente as culturas local, regional e nacional. Além de crescer a
cada ano, sejam propostas de cidades longínquas ou de grandes capitais, o propósito dos participantes
é louvável: criar situações de acesso, promoção e continuidade da leitura, e valorização da literatura
brasileira.
É relevante registrar que os projetos enviados ao PRÊMIO VIVALEITURA têm aderência às políticas
públicas nacionais de inclusão social. Muitos projetos trabalham a diversidade cultural, difundindo
etnia, raça, credo, gêneros, territorialidade, crianças, jovens e idosos – além de grupos e comunidades
populares e tradicionais (como indígenas e quilombolas) e movimentos sociais (LGBT, pessoas com
deficiência, luta antimanicomial, movimento negro e outros).
Estamos inovando ao valorizar as práticas criadas por escolas públicas e privadas, universidades,
instituições, organizações não governamentais, empresas e sociedade civil que têm como propósito
o fazer cultural, proporcionando ao nosso próximo que a leitura transforme realidades e ofereça um
caminho incrível de prazer e encantamento com o universo das letras.
Por meio de índices oficiais, podemos perceber que nos últimos anos o percentual de leitores cresceu
no Brasil. Sem exagero, o PRÊMIO VIVALEITURA é um dos responsáveis por nosso desenvolvimento
educacional e cultural. Também, por isso, o Prêmio tem o nosso empenho.
Fazer com que a leitura se torne um hábito em cada cidadão é uma meta que não desistiremos jamais
de perseguir. É uma missão para o Ministério da Cultura. Valorizar, promover e premiar iniciativas como
as do PRÊMIO VIVALEITURA são um marco nas diretrizes de políticas públicas de livro e leitura.
A todos os participantes – vencedores ou não – parabenizamos pelos belos projetos que ajudam a
aumentar o índice de leitores no Brasil.
Ana de Hollanda
Ministra de Estado da Cultura

O PRÊMIO VIVALEITURA tem por objetivo estimular e fomentar a leitura, e sua função e utilidade na
educação têm sido o de reconhecer boas práticas de leitura. Já em sua sexta edição, a premiação vem
revelando excelentes iniciativas de promoção da leitura, em todas as regiões do Brasil.
Revela, também, o acerto das políticas de investimentos, de incentivo e de fomento à leitura adotadas
tanto pelo Ministério da Educação como pelo Ministério da Cultura.
A leitura pode favorecer o ingresso do leitor em um universo cultural mais amplo e, em especial, a leitura
literária pode, ao mesmo tempo, conduzir o estudante a um domínio linguístico mais elaborado. Para
tanto, é necessário que as políticas de leitura sejam democratizadas, em todos os espaços públicos e
privados disponíveis e, também, que dela venham os efeitos socialmente desejados, como a melhoria do
rendimento escolar e a garantia do acesso continuado ao livro e à literatura a todas as crianças, jovens e
adultos.
A promoção de políticas públicas com o objetivo da democratização do acesso ao livro e à leitura, focada
no fortalecimento de bibliotecas e espaços de leitura, além da escola, somada ao esforço renovado para a
formação de alunos e professores leitores tem sido a tônica do Ministério da Educação nos últimos anos.
Esse foco está, especialmente, no Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, que avalia, seleciona
e distribui obras de literatura, periódicos e obras de natureza teórico-metodológica às instituições de
educação infantil e escolas de ensino fundamental e médio públicas de todo o país.
Além dessa política, o MEC adota outras, como os projetos de leitura realizados nas áreas rurais do
Brasil, com trabalhadores das fábricas, moradores de rua, populações de favelas, pessoas com deficiência ou residentes em áreas remotas, na região norte do país, que demonstram a ampliação da sua
abrangência tanto geográfica como em relação ao público atendido.
Os jovens, adultos e idosos atendidos pelo programa de Educação de Jovens e Adultos, pouco a pouco,
começam a ser contemplados com diferentes recursos e os resultados podem, também, ser notados nos
projetos de leitura das escolas que concorreram ao PRÊMIO VIVALEITURA 2011. Consolidam-se, portanto, cada vez mais as políticas de diversidade e inclusão adotadas pelo Ministério da Educação e pelo
Ministério da Cultura.
Fernando Haddad
Ministro de Estado da Educação

O PRÊMIO VIVALEITURA está completando neste ano sua sexta edição e, mais uma vez, é grande minha
satisfação em participar de sua apresentação. Todos aqueles que conhecem os seis anos de história do
Prêmio podem perceber a eficácia de sua ação no incentivo à leitura. Por isso mesmo, a cada ano, o ato
de ler vai se incorporando à vida das pessoas, em especial à vida das crianças e dos jovens, tornando-se
parte integrante de seu pensamento.
Pelo interesse crescente demonstrado pelo PRÊMIO VIVALEITURA é possível constatar que a leitura se
confirma como associada à formação de valores humanos, às possibilidades de mudança sociopolíticas e,
sobretudo, à construção autônoma do conhecimento. Essa associação fica evidente quando se verificam
a abrangência e os conteúdos das experiências e dos projetos que fazem parte de cada uma das três
categorias que compõem o Prêmio.
Para um país como o Brasil, que possui políticas públicas efetivamente orientadas para a melhoria da
qualidade da educação, consolidar o interesse de crianças e jovens pela leitura representa, inegavelmente,
condição favorável à efetivação de suas políticas educacionais. O PRÊMIO VIVALEITURA está, portanto,
movimentando-se entre duas realidades: estimula e valoriza a leitura e, simultaneamente, cria condições
humanas adequadas à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas.
Em edições anteriores, comentei sobre a importância de uma nova referência contextual que surgia
para o PRÊMIO VIVALEITURA: as Metas Educativas 2021: a educação que queremos para a geração dos
bicentenários. Novamente reafirmo a importância desse contexto para o Prêmio. As Metas Educativas,
que ingressaram na fase de implantação concreta de suas proposições, definem estratégias, processos e
instrumentos para que os sistemas educativos ibero-americanos possam superar dificuldades históricas
em seus sistemas de educação. O interesse e o gosto pela leitura, como também a sua relevância para o
ensino-aprendizagem, são prioridades na implantação das Metas Educativas 2021.
A OEI, como organismo internacional que protagonizou a concepção das Metas Educativas e que, em
conjunto com os Ministros de Educação da Ibero-América, lançou as bases político-institucionais para
sua implantação e continua engajada no apoio à consolidação do PRÊMIO VIVALEITURA. A sua realização
anual representa um reforço poderoso para os processos de implantação efetiva das Metas Educativas
no Brasil. Assim, como Secretário Geral da OEI, tenho especial apreço pelo Prêmio e parabenizo a todos
pela participação e pelo brilhantismo na idealização de ações inovadoras, cooperativas e, essencialmente,
integradas à ecologia sociológica do ambiente.
Continuo com a convicção de que o PRÊMIO VIVALEITURA permanecerá atuante e, mais ainda, oferecerá
condições para aumentar a participação de pessoas provenientes de todas as regiões do país. Para isso, a
OEI manterá sua parceria e unirá seu apoio ao que também é oferecido pela Fundação Santillana. Nessa
conjugação de esforços, será possível garantir a manutenção da infraestrutura necessária à expansão e
à consolidação do Prêmio para os próximos anos.
Álvaro Marchesi
Secretário Geral da OEI

A cada edição do PRÊMIO VIVALEITURA, temos a oportunidade de aprender mais sobre o Brasil.
Como uma fotografia, ele nos possibilita conhecer como o país vem incentivando, inventando
ou desenvolvendo ações de promoção da leitura. Qualquer que seja o ambiente, em qualquer
espaço ou situação, o que nos mostra é a incrível capacidade que as pessoas e as instituições têm
em promover ações comprometidas com a formação do leitor, como um compromisso que diz
respeito a todos, porque trata, em última instância, da formação cidadã de um povo.
Todos os anos, quando recebemos os trabalhos vindos de todo o Brasil, sabemos que cada um
traz o que de melhor poderia ser feito em cada situação apresentada. Quem inscreve seu trabalho
para o PRÊMIO VIVALEITURA o faz na certeza que está apresentando o seu melhor. Não importam
as dificuldades. Elas servem para mostrar que não foram impedimentos que imobilizaram as
ações. Ao contrário, servem para provar que é possível usá-las como motor de mobilização para
não desistir e batalhar para fazer o melhor.
Por isso, quando nossas equipes analisam todos os trabalhos recebidos fica tão difícil selecionar
os quinze finalistas. Tornar pública uma experiência já é um ato de coragem! Escolher os que
irão para a etapa final significa mostrar apenas parte do que foi apresentado. Mesmo assim,
procuramos fazer deles um painel o mais amplo possível do que está sendo feito no campo da
leitura pelo Brasil. É difícil, sem dúvidas, por isso é nosso compromisso também homenagear a
todos que se inscrevem no Prêmio, independentemente da sua classificação. Queremos agradecer
e aplaudir por sua determinação em participar dessa premiação.
Com esse empenho, o PRÊMIO VIVALEITURA vem crescendo a cada ano. Já recebemos trabalhos de
todos os estados e territórios do Brasil. Nas categorias que abrangem o Prêmio, todos os setores,
faixas etárias e segmentos se fazem presentes. Da mesma forma, as experiências se multiplicam.
Muitas experiências são apresentadas em um ano e depois voltam a ser mostradas em outro
ano, mais avançadas, provando que continuam sendo ampliadas. Da mesma forma que o que
ganha visibilidade por meio do Prêmio, no ano seguinte servirá de inspiração para muitas outras
experiências.
Também podemos perceber essa expansão nos campos de atuação em que as ações de formação
de leitores acontecem. Este ano reunimos experiências em fábricas, no comércio, no juizado da
infância e da juventude e em muitos outros. Na categoria “Menção Honrosa” também tivemos
dificuldades em selecionar projetos, devido ao grande volume de empresas que enviaram seus
trabalhos mostrando seu compromisso com a leitura.
O Brasil vive um momento histórico importante. Podemos constatar isso também na qualidade
dos trabalhos enviados, que se aprimora a cada ano. Por tudo isso, fica demonstrado que os seis
anos vividos pelo PRÊMIO VIVALEITURA têm servido para chegar à leitura que de fato queremos!
Basílio Baltasar
Director Geral da Fundación Santillana
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DE

SANTA ROSA
Responsável:

Evilásio Silva de Souza Filho
Cruzeiro do Sul – AC

Escola de Ensino Fundamental Antônio
Ferreira Gomes, que abriga a Biblioteca
Comunitária de Santa Rosa, está localizada na zona rural de Cruzeiro do Sul-AC.
A instituição nunca teve a devida
atenção das autoridades locais, mas sua história começou a mudar quando recebeu a
visita da Expedição Vaga Lume, em 2002.
Seus colaboradores ofereceram capacitação
em mediação de leitura e doaram livros que
não puderam ser usados pela comunidade
por falta de um espaço apropriado. Até que,
em 2005, um mediador de leitura assumiu a
direção. A partir desse momento, tudo mudou!
A escola passou a trabalhar com os livros doados
e a dinamizar a leitura, em parceria com os demais setores da comunidade local.

A

Hoje, o colégio conquistou um espaço para a
biblioteca e Evilásio Silva de Souza Filho, que
foi um dos responsáveis por essa história,
atua nas diferentes atividades que acontecem por lá, como mediações de leitura, apresentações de teatro, exibições de filmes e empréstimos de livros para estudantes das três
escolas locais e também para a comunidade.
Enfim, o espaço se transformou em um lugar
de cultura e participação comunitária, embora
ainda pequeno, mas com um índice de empréstimos bastante significativo.
Entretanto, esta história não termina aqui.
Um sábado por mês, durante todo o ano,
voluntários se reúnem para realizar o Mutirão
de Leitura. De barco, eles levam livros e fazem
mediações com a população ribeirinha, de localidades mais distantes.

10

No caminho da promoção do aprendizado,
as rodas de histórias se transformam em livros
artesanais, que passam a compor o acervo da
biblioteca. Assim, todos são leitores e produtores de leitura.
Evilásio soube ampliar a formação recebida e provar que é possível, mesmo em
condições adversas, desenvolver ações de
promoção de leitura com responsabilidade e
compromisso social.

“Leitura não é apenas aprender a decifrar
palavras e textos, mas adquirir conhecimento.
Entendi com a mediação de leitura que
ler para alguém é mais que decodificação
de palavras, é um ato de amor.”

Fotos: divulgação do projeto
BibliotecA Comunitária de SANTA
ROSA

Evilásio Silva de Souza Filho

11

biblioteca itinerante nas

comunidades pomeranas
Responsável:

Selma Alves da Silva Topfer
Santa Maria de Jetibá – ES

Biblioteca Itinerante da Secretaria
Municipal de Educação de Santa Maria
de Jetibá fica na região central do estado
do Espírito Santo, onde a população,
de descendência pomerana, reside na
zona rural e fala quase exclusivamente a língua
materna.

A

Em função da necessidade de colocar as
comunidades em contato com a língua
portuguesa, o caminho escolhido foi a promoção
da literatura de língua portuguesa, tendo como
foco as crianças e os adolescentes.
Com a intenção de garantir a oferta e o alcance
dos serviços da biblioteca, foi adaptado um
veículo para acomodar os materiais de leitura e
chegar até os lugares mais distantes.
Dessa forma, são feitos empréstimos em
cada comunidade para estimular leituras
espontâneas e silenciosas, dinâmicas de debates,
narração de histórias e teatro, além de oficinas
de produção escrita.
A biblioteca está integrada a outros setores
que proporcionam assistência e melhoria às
comunidades pomeranas de Santa Maria de
Jetibá, cujo estado reúne uma das maiores
comunidades de falantes pomeranos do mundo.
O conjunto de ações oferecidas tem como
foco promover a leitura expressa em língua
portuguesa, sem, contudo, desqualificar as
raízes culturais dessa população.

12

“Como resultado desse trabalho, percebe-se
que ocorreu um significativo aumento da
curiosidade pela leitura e enriquecimento
da linguagem, tanto oral como escrita.”

Fotos: divulgação do projeto
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LIVROS

PARA OUVIR
Responsável:

Maria Cristina Pisoni
Caxias do Sul – RS

Biblioteca Pública Municipal Dr.
Demétrio Niederauer tem como principal finalidade promover a inclusão
de crianças, adolescentes e adultos
com deficiência visual no universo da
leitura. Este trabalho começou no programa
Literatura sem Fronteiras, voltado para estimular
a equidade social e construir políticas públicas
de inclusão, com foco em cegos ou pessoas com
baixa visão. A partir dele, surgiu o projeto Livros
para Ouvir.

A

O trabalho cresceu e hoje atende adolescentes e
adultos com dificuldade na imersão no mundo
da leitura, além de todo o público local. Mesmo
sem qualquer deficiência, outras pessoas
frequentam as audições públicas como forma
de entrar em contato com os livros.
Quando o trabalho começou, o primeiro
passo foi criar um ambiente acessível para
os usuários com deficiência visual, de acordo
com as diretrizes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. Logo após, foram feitos
contatos com as entidades representativas.
Assim, a acessibilidade foi garantida por meio
de equipamentos especializados.
A partir daí, foram programadas audições
públicas – encontros que acontecem a cada
dois meses, mediados por um autor local, e que
também valorizam a ambientação. O caráter
inclusivo foi preservado na oferta de obras
significativas, apresentando ao leitor com
deficiência visual autores importantes, como
Drummond e Shakespeare.

14

“Até o final de junho deste ano, já foram
atendidas 14.790 pessoas. Mesmo com
o crescimento em números, ainda há
muito por fazer a fim de que o processo
de socialização do deficiente seja mais
natural do que tem sido até o momento.”

Fotos: divulgação do
projeto LIVROS PARA OUV

IR

Maria Cristina Pisoni
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PROJETO LIVRE

PELO LIVRO
Responsável:

César Augusto Souza Pereira
Macapá – AP

Juiz de Direito Titular da Infância e da
Juventude da Comarca de Macapá-AP,
Doutor César Augusto Souza Pereira,
aproveitou o Dia de São Jorge, em 23
de abril, instituído pela UNESCO como
o Dia Mundial do Livro, para criar uma biblioteca
itinerante, em 1998.

O

De lá para cá, muita coisa aconteceu em defesa
da leitura como promoção da inclusão cultural
de crianças e adolescentes. A disseminação da
literatura contribuiu para formar uma geração
de leitores e escritores.
Além da literatura infantil e juvenil, foi possível
socializar livros que tratam dos direitos da
criança e do adolescente nas principais áreas de
degradação social que permeiam o entorno da
cidade de Macapá-AP.
Com isso, o projeto construiu a primeira
biblioteca especializada em Direito da Criança
das regiões Norte e Nordeste do Brasil, sem
descuidar de oferecer no acervo uma variedade
de obras das diversas áreas do conhecimento.
A estratégia para atingir o maior número
de pessoas possível foi a inclusão de meios
móveis, como ônibus–biblioteca, baús–estante e
quiosques de leitura.
A experiência do Juiz César Augusto pode
inspirar outras comarcas judiciais por todo o
Brasil a recorrer à mesma iniciativa, de forma
sistematizada, para garantir a melhoria da
leitura e a inclusão de crianças e adolescentes
na sociedade.

16

“O projeto não só ampliou as oportunidades
de acesso à leitura, como também
despertou o fascínio pela produção e
pela exposição literária, num processo
de criação e autonomia da criança e do
adolescente, enquanto sujeito de direito.”

César Augusto Souza Pereira

Fotos: divulgação do projeto

livre pelo livro
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PROJETO LIVROS

NA VITRINE
Responsável:

O

Carla Cristine W. Chamorro
Picada Café – RS

Projeto Livros na Vitrine é realizado
pela Biblioteca Pública Municipal José
Lutzenberger, na cidade de Picada Café,
a 80 quilômetros de Porto Alegre-RS.

Para incrementar a adesão dos leitores,
Carla Cristine Wittmann Chamorro desenvolveu
o projeto com o apoio dos lojistas da cidade, na
expectativa de integrar vários segmentos da
comunidade em ações de incentivo à leitura.
A ideia foi aproveitar a Feira de Livros da cidade
para divulgar nas vitrines das lojas obras que
podiam ser adquiridas no evento.
Os lojistas não só adaptaram suas vitrines,
dando atenção especial para as publicações,
como ainda distribuíam vales-livro a seus
clientes, de acordo com o valor das compras. Estes
vales-livro serviam de bônus para serem
descontados na feira, e as obras que estavam
expostas nas vitrines eram sorteadas entre os
clientes.
Com o sucesso da iniciativa, o projeto passará
a integrar o calendário de ações culturais do
município, que acontece todo mês de outubro.
Assim, a relevância da experiência está em
transformar espaços reservados para transações
comerciais em promotores de leitura, divulgando
e facilitando o acesso ao livro pela comunidade
em geral.

18

“Acreditamos na soma de esforços de todos
os segmentos da comunidade cafeense,
num trabalho que mostra engajamento,
parceria e espírito de coletividade em prol
do sucesso de projetos que visem à leitura.”

Carla Cristine W. Chamorro

Fotos: divulgação do proj

eto LIVROS na vitrine
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A VOLTA AO MUNDO EM

MIL E UMA HISTÓRIAS
Responsável:

Elane de Oliveira Ebinger
Vitória – ES

Escola Municipal Prof. Vercenílio da
Silva Pascoal está localizada na periferia de Vitória, no Espírito Santo, onde
Elane é a bibliotecária. Foi ela quem
constatou que os alunos, embora
interessados na leitura, desconheciam os
contos clássicos e sabiam pouco sobre o mundo.
Então, inventou uma forma de juntar tudo o
que queria ensinar, de forma lúdica, tendo como
foco principal a leitura. O caminho escolhido
foi “viajar” pelos contos clássicos, aprendendo
sobre as regiões do mundo em que eles estavam
inseridos.

A

Assim, por meio da narração de histórias clássicas de vários países, ela fez pesquisas e reflexões
sobre os contextos históricos e culturais dos
mesmos, cuja literatura foi selecionada.
Foram “visitados” os seguintes países/povos:
Antiga Pérsia, com Mil e uma Noites e Ali Babá e
os Quarenta Ladrões; China, com O Rouxinol e o
Imperador da China; Inglaterra, com Robin Hood;
Holanda, com O pequeno herói da Holanda; Palestina, com Um Natal que não termina; os Hebreus, com Origem da Páscoa pelos Hebreus; EUA,
com O Mágico de Oz; África do Sul, com N’Golo
e Bendé-Bendé; Alemanha, com Os Músicos de
Bremen; Índia, com Narayana e seu destino;
Austrália, com a lenda Por que o canguru salta
em duas patas; França, com O Pequeno Príncipe, entre outros. Para cada “viagem”, havia uma
ambientação do espaço e a bibliotecária procurava usar algo típico do contexto.
Assim, os alunos que frequentam a biblioteca
e que estudam nos ensinos Fundamental I e II
e EJA (Educação de Jovens e Adultos) puderam
beneficiar-se desse trabalho, que oferece um
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amplo panorama da literatura, bem como de
países e regiões tão diversas que constituem a
vida no planeta, em diferentes épocas históricas.
É um trabalho que contribui para a formação de
leitores e alunos curiosos sobre o mundo e sua
riqueza cultural.

“Cada viagem é realizada em
aproximadamente 60 dias. E a
procura pelos clássicos aumentou,
praticamente não permanecendo nas
prateleiras. Os alunos sempre perguntam
quando será a próxima viagem.”

Elane de Oliveira Ebinger

Fotos: divulgação do projeto

a volta ao mundo em mil e uma

histórias
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FESTA Literária de

santa teresa - FLIST
Responsável:

Emilia Maria Fernandes
Rio de Janeiro – RJ

milia Maria Fernandes é diretora do
Centro Educacional Anísio Teixeira CEAT, uma escola privada localizada
no bairro de Santa Teresa, na cidade
do Rio de Janeiro-RJ, e há três anos
coordena a realização da Festa Literária de Santa
Teresa - FLIST, que acontece anualmente. As atividades englobam seminários, mesas-redondas,
lançamentos de livros, performances de ilustrações, leitura e narração de histórias, além de
bate-papo entre escritores e leitores e feira
de livros novos e usados. É um acontecimento
cultural na cidade, que leva para o bairro muitos
visitantes e conta com a parceria da Secretaria
Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, além de
diferentes instituições (gráficas, editoras, restaurantes, empresas do bairro, veículos de comunicação e instituições culturais). Conta ainda
com a participação das 17 comunidades do bairro, além da Unidade de Polícia Pacificadora – UPP,
instalada em Santa Teresa.

E

Todos os anos, é homenageado um escritor
nacional que participa de diversas atividades.
Já passaram por lá Lygia Bojunga, Manoel de
Barros e Bartolomeu Campos de Queirós. As
obras dos autores escolhidos são trabalhadas
por toda a escola e, na ocasião da FLIST, que tem
a duração de dois dias, os alunos apresentam
suas produções para a comunidade, da mesma
forma que saem às ruas com performances
diversas.
É uma experiência que prova que não basta o
mundo estar na escola, mas que a escola precisa
estar no mundo. A festa literária representa um
trabalho de promoção da leitura que congrega
as várias linguagens artísticas, com ênfase
na literatura e, ao mesmo tempo, relaciona o
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trabalho da escola com a comunidade, o que
se soma a outras iniciativas culturais, tendo
em foco um grande encontro de leitores e
apreciadores da cultura brasileira.

“A escola não é a única instituição responsável
pela promoção da leitura. Entendemos que
o acesso à leitura e à literatura deve ser
ponto privilegiado das políticas públicas,
bem como da sociedade como um todo.”

Emilia Maria Fernandes

ta teresa - flist

ta literária de san
o do projeto fes
Fotos: divulgaçã
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FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA

ESCOLA DE LEITORES

Responsável:

Angélica Arroio Q. de Sousa
Tupã - SP

ngélica é coordenadora da Escola Municipal Prof. Odinir Magnani, em Tupã-SP.
Lá os professores têm semanalmente os
HTPCs (Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo) para a formação continuada
da equipe pedagógica. De um modo geral, a melhor forma de utilizar esses horários fica a critério de cada instituição. No colégio de Angélica,
esse tempo foi investido para o desenvolvimento de um projeto de leitura para os professores.
Essa tem sido uma prática cujo entendimento é
que professores e gestores, ao se fazerem também leitores, em ações específicas, possam empreender um trabalho intencional de formar os
alunos.

A

Partindo do questionamento: “o que os professores precisam saber para auxiliar seus alunos a
tornarem-se leitores autônomos?”, Angélica iniciou a formação continuada junto à sua equipe
para que exercitassem o ensino da leitura como
prática social, portanto, com intencionalidade
específica de ampliar as capacidades leitoras de
seus alunos. Foram reuniões com muita tematização da prática e problematização de situações vividas em sala de aula, tendo como base as
leituras em voz alta pelo professor. Assim, com
muito estudo, trabalho com obras recomendadas, reflexão sobre a prática e vídeos com especialistas, toda a equipe pedagógica da escola se
envolveu no compromisso de desenvolver comportamentos leitores. Isso gerou envolvimento
das famílias dos alunos, não só na indicação de
obras, como também fazendo chegar livros nas
casas dos estudantes da zona rural.
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Foi dessa forma que os profissionais se transformaram em “professores leitores” e puderam contribuir mais significativamente para a
formação de “alunos leitores”.
Nesta direção, é possível compreender que
os professores podem “falar de leitura” e não
apenas “falar sobre leitura”. No primeiro caso, os
educadores podem falar de dentro do processo,
porque vivem experiências de ler. No segundo,
estão colocados de fora, apenas dizendo para
o aluno “se fazer leitor”, sem colocarem o seu
próprio processo a serviço da formação do outro.

“Pude refletir sobre o que a leitura em
voz alta pelo professor ensina a partir
da formação recebida pela Secretaria
Municipal de Educação e, então, pude
desenvolver um projeto de formação
para os meus professores.”

Angélica Arroio Q. de Sousa

Fotos: divulgação do projeto

formação continuada: uma escol
a

de leitores
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O UNIVERSO DAS

NOVELAS
Responsável:

Gerlane Fernandes da Silva
Juazeiro – BA

telenovela é uma espécie de termômetro social, que permite mapear quais
os temas, atitudes, valores e comportamentos ocupam o dia-a-dia de uma
sociedade. No entanto, ela não tem
sido devidamente tematizada na escola. Mas a
professora Gerlane, de Juazeiro, na Bahia, fez
diferente! Ela conseguiu interligar a vida cotidiana com a vida escolar, a partir das novelas da
TV. Para ensinar o que pretendia aos seus alunos
de EJA (Educação de Jovens e Adultos), da Escola
Municipal Joca de Souza Oliveira, Gerlane aproveitou a novela Cordel Encantado, que estava
sendo veiculada pela Rede Globo, para criar situações desafiadoras.

A

O ponto de partida do trabalho foi uma pesquisa de opinião que planejou com a turma, na
qual toda a escola respondia sobre o universo
da TV. Além de levantar os gostos dos alunos
sobre este veículo, a pesquisa também queria revelar se era possível aprender com ele. Da
escola, a pesquisa estendeu-se para a comunidade. Mapeando as informações, a professora escolheu então a novela Cordel Encantado
para entender o que prende a atenção do telespectador e o que se pode aprender com aquilo que assistem. Começando com a música
de abertura “Minha Princesa”, de Gilberto Gil,
relacionando-a com o próprio enredo da novela.
A partir daí, realizou um trabalho pedagógico
com várias linguagens e suas leituras: a audição
e o estudo da música popular brasileira; o tema
do cangaço (por meio da audiência a um filme
sobre Lampião e uma entrevista com Expedita
Ferreira, filha do rei dos cangaceiros); o gênero textual “cordel”; a leitura de reportagens e
sinopses sobre a novela e o debate sobre a ques-

28

tão da audiência (incluindo a forma como os
telespectadores interferem na história, por meio
de mecanismos sofisticados de sondagem de
audiência).
Assim, a professora foi trabalhando com seus
alunos muitos conteúdos escolares de forma
contextualizada. Da pesquisa à problematização de aspectos da novela que serviram de
pano de fundo para uma série de abordagens
didáticas, na direção de interligar a vida cotidiana dos alunos e o universo televisivo, mas com
uma intencionalidade – ela sabia o que queria que seus alunos aprendessem. Neste sentido, seu trabalho com este gênero textual pôde
contribuir para aprofundar a sensibilidade
estética dos alunos, bem como expandir um
olhar crítico para o mundo em que vivem.

“Promovi um debate sobre a TV, a
novela e seu poder na vida das pessoas.
Até que ponto os programas de TV e,
principalmente, as novelas nos prendem?”
Gerlane Fernandes da Silva

velas
universo das no
o do projeto o
Fotos: divulgaçã
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PRÁTICAS DE LEITURA EM
ESCOLAS PÚBLICAS: UM DESAFIO
Responsável:

Luzia Paganini
São Paulo – SP

oi a partir do questionamento “Jorge
Amado: é possível ser lido para e por
crianças?” que a professora Luzia
Paganini planejou um trabalho com
os alunos de 5º ano (4ª série), da Escola
Estadual Prof. Calixto de Souza Aranha, na cidade
de São Paulo-SP. Com 20 anos de magistério, ela
sabe que um bom trabalho pedagógico está
diretamente ligado à experiência acumulada
no seu próprio processo de formação de leitor.
Por isso, quis oferecer para seus alunos o contato
com obras literárias de qualidade e apresentar
referências para que eles construam seu
repertório de forma autônoma e significativa.

F

Então, escolheu para trabalhar o livro O Gato
Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado.
Depois de questionar quem era o autor, realizou
uma leitura compartilhada, em capítulos, em
que os alunos puderam conhecer e se emocionar
com a história do amor impossível entre um
gato e uma andorinha. Trabalhou não só a obra,
mas também as ilustrações do famoso Carybé,
reforçando a concepção de que mais vale a
qualidade do trabalho de leitura do que uma
quantidade, com abordagens mais aligeiradas.
Percebendo que seus alunos ficaram compadecidos com o triste fim do Gato Malhado, a
professora propôs que escrevessem cartas de
amor para as duas personagens do romance,
assumindo identidades específicas: os meninos,
para a Andorinha Sinhá, e as meninas, para o Gato
Malhado. Desta forma, ela prolongou o prazer
dos alunos de ler e também possibilitou que
eles fizessem parte da “roda da história”, com
suas produções escritas.
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O resultado foi publicado em forma de livro, que
mereceu ilustrações inspiradas no Carybé, com
o título Gato Malhado e Andorinha Sinhá em
Cartas de Amor, e que passou por um processo
de escrita e revisão nas aulas de informática.
Assim, a professora Luzia conseguiu motivar
seus alunos para escrever não apenas como
uma tarefa da escola, mas com espontaneidade
e envolvimento, tendo como foco o papel da
literatura na trajetória de formação de leitores.

“A história do Gato Malhado e da
Andorinha Sinhá foi lida em partes, bem
devagar, com o propósito de ser degustada,
sentida...pois, afinal, trata-se de um lindo
romance de um amor impossível.”

Luzia Paganini

Fotos: divulgação do
projeto práticas de leit
ura

em escolas públicas:

um desafio
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Biblioteca do Arsenal

da EsperançA
Responsável:

Lourival Lopes Cancela
São Paulo – SP

Centro de Acolhida Arsenal da Esperança
é um albergue social coordenado por
um grupo de missionários italianos,
localizado na antiga Hospedaria de
Imigrantes de São Paulo, que acolhe
1.200 homens adultos em situação de rua.
Enquanto aguardavam atendimento pelo
serviço social, esses homens buscavam materiais
impressos para se distraírem. Foi a partir dessa
constatação que alguns acolhidos e voluntários
iniciaram um processo de captação de livros por
doação para montar uma sala de leitura.

O

Com o tempo, havia no espaço muitos materiais
sem nenhum tratamento ou cuidado específico, o que tornava difícil o acesso ao acervo. Até
que, em 2006, o Governo do Estado de São Paulo
criou o projeto de reinserção social Frente de Trabalho, e ofereceu uma pequena ajuda financeira
aos acolhidos para que trabalhassem em alguma atividade do lugar. Foi assim que Lourival
Lopes Cancela foi trabalhar na sala de leitura. De
acolhido, ele passou à categoria “trabalhador da
leitura”, representando uma oportunidade de
mudança de vida.
Seu trabalho consistiu em disponibilizar aos
moradores de rua um acervo de leitura com os
mesmos requisitos de uma biblioteca. Dessa
forma, propôs atividades que dão suporte aos
usuários do local, tanto para orientá-los em sua
reinserção no mercado de trabalho, como em
sua formação humanística, ao propor atividades culturais que estimulam a leitura de obras
literárias e não literárias.
A trajetória exemplar de Lourival, que saiu da
situação de rua ao se engajar nas ações de leitura, contribuiu para transformar um amontoado
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de materiais impressos em uma biblioteca. Ao
estudar, aperfeiçoar-se e aproveitar as oportunidades, hoje está concluindo o curso de Biblioteconomia. Seu trabalho também fez com que
todos que lá circulam pudessem receber uma
formação humanística ao vivenciar intensamente a experiência da leitura, num ambiente
que foi se constituindo organicamente, com vistas ao tratamento digno do ser humano.

“Sempre acreditamos que uma biblioteca
pode colaborar para tirar as pessoas
da rua, oferecendo bons livros.”
Lourival Lopes Cancela

Fotos: divulgação do projeto

biblioteca do arsenal da esper
ança

35

MEMÓRIA E

LITERATURA
Responsável:

Rodrigo de Souza Rocha
Parintins – AM

mbora Parintins-AM apresente espetáculos monumentais, que reúnem
turistas brasileiros e estrangeiros na
luxuosa disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, muito ainda tem que
ser feito pela cultura local. Atendendo a esta
necessidade, o Instituto Memorial de Parintins
foca seu trabalho na relação entre memória e
literatura e, desde 2007, desenvolve oficinas de
leitura e produção de textos dirigidas a adolescentes residentes em áreas de vulnerabilidade
social do município. Assim, o projeto contribui
para a formação de leitores críticos, compondo
um acervo da memória local, aberto à visitação
pública.

E

Com diversas atividades, esta ação visa despertar o jovem para uma atitude reflexiva, condição
essencial para a constituição do leitor. Ele tem
a oportunidade de interpretar, refletir e ampliar
o que aprendeu nos textos literários, transpondo os novos conhecimentos para a sua vida.
São realizados, ainda, encontros com escritores, pesquisas de campo - onde se buscam fontes para textos a serem produzidos - e, por fim,
a divulgação da produção com a realização de
saraus e de um Festival Literário.
O projeto envolve educadores da rede pública de
ensino, jovens escritores, poetas, grupos folclóricos e associações culturais de Parintins, revelando-se um importante trabalho de afirmação da
identidade local.
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“O projeto toma a literatura como fonte
da memória; a leitura como produção
de textos para registrar novos olhares;
e leitores como agentes das possíveis
transformações da sua realidade social.”

Rodrigo de Souza Rocha

Fotos: divulgação do projeto

memória e literatura
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olimpíadas de jogos

digitais e educação
Responsável:

Frederico de Vasconcelos
Recife - PE

OJE, como são chamadas as Olimpíadas
de Jogos Digitais e Educação, é desenvolvida pela empresa Joy Street, de Recife-PE. Consiste em oferecer uma plataforma web baseada em jogos digitais
como estímulo aos processos de aprendizagem
dos alunos dos ensinos Fundamental II e Médio,
visando incentivar a leitura e a pesquisa para
promover o diálogo entre professor e aluno.

A

A experiência, que envolve cem mil jovens
da rede estadual de ensino dos estados de
Pernambuco e do Rio de Janeiro, partiu daquilo
que os estudantes mais se identificam: jogos
digitais, ferramenta que já conhecem de
antemão. Com um ambiente que funciona como
uma rede social, os alunos e professores têm
que resolver desafios propostos, como enigmas
que são apresentados de acordo com o formato
interdisciplinar das questões do ENEM. A busca
de suporte para a resolução dos desafios está no
próprio ambiente virtual, promovendo a leitura
e a construção de conhecimentos gerais.
A OJE auxilia ainda os professores e escolas no
acompanhamento dos alunos, por meio do monitoramento de dados, que fornecem a situação
quanto à adesão e ao desempenho por região,
escola, classe e aluno. Os registros formam um
banco de dados disponível às escolas para que,
detectados o bom desempenho ou defasagem
em uma ou outra habilidade cognitiva, constituam uma ferramenta que venha a orientar
intervenções em sala de aula.
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Os resultados são evidentes. Segundo enquetes realizadas com os alunos participantes, 33%
disseram usar mais o laboratório de informática das escolas, 32% fazem mais pesquisa por
conteúdo escolar em livros e na internet e 65%
empenham-se mais nas atividades escolares.

“Criamos um ambiente de motivação para
os alunos dos ensinos Fundamental e Médio,
utilizando a interatividade dos jogos digitais
para promover a aprendizagem, a formação
e a leitura de forma inovadora e eficiente.”

Frederico de Vasconcelos

olimpíadas de jogos
Fotos: divulgação do projeto

digitais e educação
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Quintais

Literários
Responsável:

Clenes Alves da Silva
Xapuri – AC

udo começou em 2008, quando
Cleilson passou a ser discriminado
na escola devido às dificuldades no
desenvolvimento da leitura e da escrita. Para ajudar o irmão, Clenes teve
a iniciativa de levar para casa alguns livros, revistas e gibis. A paixão pela leitura foi imediata
e os dois decidiram compartilhar a experiência
com os demais moradores de Xapuri-AC, transformando o quintal de casa num polo de agitação cultural aos finais de semana. Surgiu assim
o projeto Quintais Literários, também chamado
de Seringais Culturais.

T

Entre os objetivos está proporcionar o acesso à
leitura para as crianças, adolescentes e jovens
das comunidades xapurienses, além de preservar a arte e a memória dos povos da Amazônia.
Os vizinhos também foram convidados a partilhar dessa descoberta trocando materiais de
leitura, vídeo e música, em leituras coletivas e
contação de histórias baseadas na tradição dos
povos que vivem nas florestas, como os seringueiros, ribeirinhos e índios, preservando a cultura local. Do quintal da casa dos dois irmãos,
no bairro de Jiquiá, os eventos passaram a ser
realizados também em outros quintais da comunidade. “É uma espécie de biblioteca viva e
lúdica, que traz a magia dos livros e seus personagens para os quintais das famílias”, definem
os irmãos.
Hoje, o acervo conta com mais de mil títulos e
DVDs educativos.
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“O que você tem no seu quintal? No
nosso quintal, temos contadores de
história, exibição de vídeos, leituras
coletivas, música e muita animação.”
Clenes Alves da Silva

Fotos: divulgação do projeto

QUINTAIS LITERÁRIOS
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UM POEMA

EM CADA ÁRVORE
Responsável:

Marcelo Pereira Rocha
Governador Valadares – MG

proveitando que Governador Valadares
é uma cidade mineira muito arborizada,
o poeta Marcelo Pereira Rocha e os
voluntários do Instituto Psia criaram
uma alternativa de divulgação da
produção poética local. Assim, ofereceram como
suporte de leitura as estimadas árvores da
cidade, nas quais são pendurados poemas para
serem lidos pelos passantes. Essa foi a forma que
encontraram para oferecer acesso gratuito à
leitura poética. É mais uma via de acesso em que
o encontro com o poema se dá em locais públicos
de grande circulação, sem ter como propósito
substituir os suportes tradicionais, ou dar como
esgotado o formato de saraus para declamação.
O projeto Um poema em cada árvore vem sendo
desenvolvido em edições mensais desde agosto
de 2010.

A

Até pendurar nos troncos das árvores os poemas impressos em papel reciclado, é feita uma
pré-produção que envolve diversos setores da
sociedade e, principalmente, mobiliza estudantes que se engajam no projeto, numa ação bem
planejada, com acompanhamento dos resultados, que são documentados, reavaliados e divulgados nos meios impressos e virtuais.
Minas Gerais é um dos mais conhecidos celeiros de poetas, mas não são os grandes expoentes da poesia brasileira que vão para as árvores,
e sim os textos contemporâneos, de autores
desconhecidos do grande público, para incentivar e democratizar o acesso à poesia. O sucesso
da iniciativa mobilizou os organizadores a expandirem a ação por outros bairros e vislumbrarem a replicação em outros municípios.
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“Colocamos a poesia em contato direto com
o cotidiano das pessoas, transformando
o cenário com novidades e convidando a
sociedade para o mundo da leitura.”
Marcelo Pereira Rocha

Fotos: divulgação do projeto

um poema em cada árvore
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MENÇÃO HONROSA
J0SÉ MINDLIN

Comunidade educativa cedac

Centros de formação... de leitores
São Paulo - SP

O Centro de Formação é um espaço implantado pela Comunidade Educativa CEDAC em conjunto com
diferentes parceiros dos setores público e privado. Atualmente, existem 30 Centros de Formação, em
municípios situados nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Pará, Pernambuco e Espírito Santo.
As atividades realizadas nos Centros são dirigidas a educadores das redes públicas de ensino, alunos
e comunidades em geral. São espaços equipados com bibliotecas e salas de leitura, materiais didáticos, CDs, DVDs, equipamentos multimídia, TV, aparelho de DVD, computadores, impressora e scanner.
O foco é oferecer um lugar para troca de experiências, informações e ampliação de conhecimentos,
incluindo as relacionadas à promoção de leitura.

DEPARTAMENTO NACIONAL do SESC

PROJETO BIBLIOSESC
Rio de Janeiro - RJ

O Projeto BiblioSESC é uma iniciativa do Departamento Nacional do SESC (Serviço Social do Comércio) voltada para a promoção da leitura por meio da ampliação de acesso ao livro nas localidades
periféricas às capitais onde o SESC atua, encurtando a distância entre o leitor e o livro. Iniciado em
2005, atualmente são 27 caminhões que funcionam como uma biblioteca sobre rodas, atingindo
os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Piauí,
Ceará, Paraíba, Alagoas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A unidade móvel instalada em um caminhão possui acervo de 3 mil publicações. O serviço volante inclui visitas a
10 localidades a cada 15 dias, com retorno acertado para a devolução dos livros emprestados.

EDITORA GAZETA DO POVO

LER E PENSAR
Curitiba - PR

O Ler e Pensar é um projeto de incentivo à leitura e de combate à exclusão informacional desenvolvido pelo jornal Gazeta do Povo, de Curitiba-PR. Desenvolvido desde 1999 como uma ferramenta de
entendimento da realidade social, acesso e apoio à formação intelectual de 550 mil alunos dos ensinos Fundamental e Médio e 10 mil professores do Estado do Paraná. Dentre as diversas ações voltadas
para melhoria dos índices de leitura, estão: concursos culturais; seminários de educação para professores; formação de agentes de leitura; atividades teatrais; workshops com jornalistas e cartunistas,
entre outras.
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Instituto camargo corrêa

Projeto ler: prazer e saber
São Paulo - SP

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) atua nos municípios onde há empresas do Grupo Camargo Corrêa,
com a missão de promover o desenvolvimento comunitário sustentável, investindo em crianças, adolescentes e jovens. Em parceria com outras organizações, o projeto Ler: Prazer e Saber, do ICC, está
sendo desenvolvido em seis municípios da Paraíba, atingindo 51.703 estudantes, 2.095 professores
e 274 escolas. Para isso, abrange as seguintes fases: doação de biblioteca-móvel para todas as escolas envolvidas, com acervos de acordo com a faixa etária dos alunos; formação para mediadores e
multiplicadores de leitura; e desenvolvimento de “Jornada de Boas Práticas”, para dar visibilidade às
melhores experiências municipais de leitura.

MULTIRIO

RIO, UMA CIDADE DE LEITORES
Rio de Janeiro - RJ

Criada em 1993, a MultiRio (Empresa Municipal de Multimeios) faz parte da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro, voltada para desenvolver ações educativo-culturais, assim como pesquisar novas linguagens na criação e divulgação de produtos de mídia comprometidos com o projeto
educativo da cidade do Rio de Janeiro. Atua no universo de 1.060 escolas, com mais de 35 mil professores e cerca de 700 mil alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. A partir do
projeto Rio, uma Cidade de Leitores, coube à MultiRio desenvolver ações integradas com o foco na
valorização do hábito de leitura e na descoberta do prazer dos livros pelos alunos e professores das
escolas municipais, em uma estratégia multimidiática, que mobiliza diferentes linguagens.

SECRETARIA MUnicipal DE EDUCAÇÃO DE OSASCO

PROJETO FORMAÇÃO DE LEITORES
Osasco - SP

Osasco é uma das cidades com maior índice de desenvolvimento do Estado de São Paulo. A Secretaria
de Educação possui 134 unidades que vão de creches a escolas de Ensino Fundamental, totalizando
cerca de 65 mil alunos. Neste cenário, criou-se em 2007 o Projeto Formação de Leitores para os alunos da
Rede Municipal de Educação de Osasco, com o objetivo de ampliar o acesso à literatura infantil e juvenil,
incentivando o hábito de leitura tanto na escola como nas famílias dos educandos, por meio do
desenvolvimento de atividades que vão desde a aquisição de livros para os acervos das escolas até
palestras com escritores consagrados. Além disso, envolve a formação de professores, reorientação
curricular, entre outras, visando à construção de uma escola pública de melhor qualidade.
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Vencedores
2006 a 2010
Categoria 2

Categoria 1

Bibliotecas Públicas,
Privadas e Comunitárias

Escolas Públicas e Privadas

2006

2006

Responsável:

Responsável:

Elza Maria Santos do Nascimento

Francisca das Chagas Menezes Sousa

Alto Alegre do Pindaré - MA

São Gonçalo do Amarante - CE

elsasantoss@hotmail.com

chaguinha27@rocketmail.com

Cordel: Rimas que encantam

Projeto Jegue-Livro

2007

2007

Responsável:

Responsável:

Marcos Tulio DamascenA

Fabiana Almeida de Carvalho
Barra Mansa - RJ

Sabará - MG

fabicarvalho@superig.com.br

tuliodamascena@ig.com.br

Borrachalioteca - Um jeito diferente
de ler o mundo

Retrato Falado

2008
Responsável:

2008
Responsável:
Rovilson José da Silva
Londrina - PR

rovilsonedu@hotmail.com

Maria Zenita Monteiro
São Paulo - SP

mzenita@uol.com.br

Projeto de Leitura Bibliotecas Escolares:
Palavras Andantes

Ônibus-Biblioteca

Responsável:

2009

2009
Responsável:
Josessandro Batista de Andrade

Ciro José Sahairo

Sertânia - PE

Campinápolis - MT

ciro@odakocomunicacao.com.br

josessandro@hotmail.com

Flis-Festival Literário do Sertão

O caminho da Leitura

2010
Responsável:
HILDA MÁRCIA ALBINO SEBASTIÃO
Poços de caldas - MG

marcia@institutolambari.org.br

Centro Educacional e Cultural
Kaffehuset Friele

2010
Responsável:
cláudia maria gomes de araújo
parnamirim - rn

cmga3000@yahoo.com.br

Cafeteria Sabor Literário

MençÕES

HonrosaS
2007 a 2010

2007

Categoria 3

Sociedade: ONGs, Pessoas Físicas,
Empresas, Universidades/
Faculdades e Instituições Sociais

2006
Responsável:
Neiva Maria Tebaldi Gomes
Porto Alegre - RS

neiva_gomes@uniritter.edu.br

Liberdade Pela Escrita

Companhia Municipal de Limpeza Urbana Entre Leituras e Vassouras: Um programa de
incentivo à leitura para garis da Comlurb

Responsável: Lilia Teresa Torres Cursino de Moura - Rio de Janeiro - RJ

lmoura.comlurb@pcrj.rj.gov.br

Fundação Educar Dpaschoal - Leia Comigo!
Responsável: Sílnia Martins Prado - Campinas - SP

silnia@educar.com.br

Instituto Unibanco
Biblioteca e Centro de Estudos

Responsável: Luciana Nicola - São Paulo - SP

luciana.nicola@institutounibanco.org.br

Editora A Tarde - A Tarde Educação

2007

Responsável:

2008

Responsável: Luciane de Alcantara Viana - Salvador - BA

educacao@grupoatarde.com.br

Embrapa - Minibibliotecas da Embrapa

Responsável: Patrícia Rocha Bello Bertin - Brasília - DF

Maria Antonieta Pereira

patricia@sct.embrapa.br

Belo Horizonte - MG

literabhz@gmail.com

Fundação Universitária de Passo Fundo Jornadas Literárias

Responsável: Tania Mariza Kuchenbecker Rosing - Passo Fundo - RS

tmkrosing@via-rs.net

Leitura Para Todos

Fundação Victor Civita - Projeto Entorno

Responsável:

2008

Sylvia de Albernaz M. do Carmo
São Paulo - SP

sylvia@vagalume.org.br

Responsável: David Saad - São Paulo – SP

projetosfvc@abril.com.br

Associação Casa Azul Flipinha – Programa Educativo

2009

Responsável: Cristina Souza Santos Maseda - Paraty - RJ

cristina@casaazul.org.br

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

Formação de Multiplicadores
da Expedição Vaga Lume

Responsável:

2009

Andreia Aparecida Silva Donadon Leal
Mariana - MG

deiadonadon@yahoo.com.br

Responsável: Adriana Bogliolo Sirihal Duarte - Belo Horizonte - MG

bogliolo@eci.ufmg.br

Instituto C&A - Programa Prazer Em Ler

Responsável: Ana Cristina Dubeux Dourado - Brasíia - DF

ana.dourado@institutocea.org.br

ONG – Projetos Culturais T-Bone
Parada Cultural – Biblioteca Popular 24 Horas
Responsável: Luiz Amorim dos Santos - Brasília - DF

Poesia viva - A Poesia Bate à sua Porta
com os Poetas do Jornal Aldrava Cultural

2010
Responsável:

francisca_azevedo@yahoo.com.br

Secretaria de Reordenamento Agrário
do Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa Arca Das Letras
Responsável: Cleide Cristina Soares - Brasília - DF

cleide.soares@mda.gov.br

lídia eugênia cavalcante
fortaleza - ce

lidia@ufc.br

Ler para Crer

Fundação Dorina Nowill Para Cegos
Produção e Distribuição de Livros para Cegos
Responsável: Sílvia Troncon Rosa - São Paulo - SP

silvia.rosa@fundacaodorina.org.br

2010

FINALISTAS 2011
CONTATOS
Categoria 1

Categoria 3

Bibliotecas Públicas,
Privadas e Comunitárias

Sociedade: ONGs, pessoas físicas,
EMPRESAS, universidades/faculdades
e instituições sociais

Biblioteca Comunitária de Santa Rosa
Evilásio Silva de Souza Filho
evilazioczs@gmail.com

Biblioteca Itinerante nas
Comunidades Pomeranas
Selma Alves da Silva Topfer
selmatopfer@hotmail.com

Biblioteca do Arsenal da Esperança
Lourival Lopes Cancela
llcancela@yahoo.com.br

Memória e Literatura

Rodrigo de Souza Rocha
rodrigodes.rocha@gmail.com

Livros para Ouvir

Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação

Projeto Livre pelo Livro

Quintais Literários

Projeto Livros na Vitrine

Um Poema em Cada Árvore

Categoria 2

Menção Honrosa José Mindlin

Maria Cristina Pisoni
mpulita@caxias.rs.gov.br
César Augusto Souza Pereira
juiz.cesar@tjap.jus.br
Carla Cristine Wittmann Chamorro
carlaw@unisinos.br

Escolas Públicas e Privadas
A Volta ao Mundo em Mil e Uma Histórias
Elane de Oliveira Ebinger
elaneebinger@gmail.com

Festa Literária de Santa Teresa - FLIST
Emilia Maria Fernandes
producaoflist@ceat.org.br

Formação Continuada: Uma Escola de Leitores
Angélica Arroio Quiqueto de Sousa
arroio@terra.com.br

O Universo das Novelas

Gerlane Fernandes da Silva
lany.33@hotmail.com

Práticas de Leitura em Escolas Públicas:
Um Desafio
Luzia Paganini
luziapaganini@uol.com.br

Frederico de Vasconcelos Pereira
comunicacao@joystreet.com.br
Clenes Alves da Silva
clen-alves@hotmail.com
Marcelo Pereira Rocha
marcelorocha82@yahoo.com.br

Comunidade Educativa cedac
Centros de Formação De... Leitores

Maria Tereza Perez Soares
comunidade@comunidadeeducativa.org.br

Depto. Nacional do SESC (Serviço Social do Comércio)
Projeto BiblioSESC
Lisyane Wanderley dos Santos
lisyane@sesc.com.br

Editora Gazeta do Povo - Ler e Pensar
Clarice López de Alda
lerepensar@grpcom.com.br

Instituto Camargo Corrêa - Projeto Ler: Prazer e Saber
Otoniel Niccolini
otoniel.niccolini@camargocorrea.com.br

Multirio - Rio, Uma Cidade de Leitores
Odaléa Cleide Alves Ramos
cleide.ramos@multirio.rio.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Educação de Osasco
Projeto Formação de Leitores
Telma Lopes de Laia
telmalaia.sed@osasco.sp.gov.br
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Gerência do Projeto
Lucia Jurema Figueirôa
Fundação Santillana

Telma Teixeira da Silva
OEI

Comunicação

Jurados

Preparação e Revisão de texto

Jorge Miguel Marinho

Projeto gráfico

Cristovão Tezza
Luiz Percival Leme Britto
João Luís Ceccantini

Paula Bosi
Fundação Santillana

Ana Lúcia de Oliveira Brandão

S2Publicom Assessoria de Comunicação

Ignácio de Loyola Brandão

Luís Pimentel

Produção e Atendimento
Juliana Bento

Coordenadora da Seleção

Catálogo

Stevam Vieira Lédo Jr.

APIS design integrado
Editora Moderna

Estúdio Moderna Produções
Natália Lima

Thiago Nassif
Afonso Zinzani
Moisés Braga

Lourdes Atié

Coordenação e edição de textos

Equipe de Seleção

Gisele Cruz

www.premiovivaleitura.org.br

Ivan Aguirra

twitter.com/Vivaleitura

Alfredina Nery

José Valdimir Araújo Filho

Lourdes Atié

