
Você conhece o valor da leitura.
E este prêmio reconhece o

valor do seu trabalho.



A	proveitando o ensejo da celebração do “Ano Ibero-americano da Leitura”,  aqui 
batizado de “VivaLeitura”, o Ministério da Educação, o Ministério da  Cultura 
e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) instituíram o  Prêmio 
VIVALEITURA com o objetivo de reconhecer e homenagear  bibliotecas, esco-
las, universidades, organizações da sociedade e voluntários que promovem 
ações para desenvolver a leitura no Brasil.

Como demonstração do acerto dessa iniciativa, temos que na segunda edição  do Prêmio 
foram recebidas 1.855 inscrições de concorrentes de todas  as regiões do país, revelando a 
existência de muitos projetos excelentes  sendo desenvolvidos para o público leitor.

Além de manter verdadeiros programas de Estado, como o Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e o Programa Nacional da Biblioteca da Escola (PNBE), que poderíamos 
chamar de grandes portais para o acesso ao livro  no Brasil, pois atendem milhões de 
alunos da educação básica de todo o  país, o incentivo à leitura e à escrita, à divulgação 
do livro e à produção de textos são outras vertentes da política que buscam a melhoria 
da qualidade da educação oferecida na escola pública brasileira.

É preciso, portanto, combinar a ampliação do acesso ao livro com o aumento do núme-
ro de leitores. Com essa convicção, o MEC juntou forças com o Ministério da Cultura 
(MinC) para, apoiados fortemente pela sociedade civil, lançar o Plano Nacional do Livro 
e Leitura (PNLL), vetor da dimensão cultural e escolar da leitura e primeiro passo para 
dotar o Brasil de uma Política de Estado para o Livro e a Leitura. 

O Ministério da Educação está convencido de que aumentar o índice de leitura no Bra-
sil significa investir mais e mais na formação continuada de  professores, de promoto-
res e mediadores de leitura. Esses objetivos do MEC  vão ao encontro do que pretende 
o Excelentíssimo Presidente da República  quando diz que quer ver “a educação como 
investimento, educação no centro de um projeto de desenvolvimento para o país”.

Fernando Haddad
Ministro de Estado da Educação

A	 leitura estimula a imaginação, distrai, informa e propicia o conhecimento. 
Quem lê percebe o mundo e as coisas em outra clave, em outro patamar de 
conhecimento.

Aquele que não tem o hábito de ler acaba por tresler a realidade; como dizia Montei-
ro Lobato, que encantou gerações com suas histórias:

 “Quem não lê mal ouve, mal fala, mal vê”.

O pleno domínio do conhecimento no campo das artes, da literatura e da ciência 
supõe e exige o domínio e o hábito da leitura.

Para que o Brasil alcance o estágio civilizatório que desejamos, faz-se necessário dis-
seminar a prática da leitura. Numa nação republicana, o exercício da plena cidadania 
exige a formação de cidadãos leitores.

Para reconhecer e estimular as ações em prol das práticas relativas à leitura, o Minis-
tério da Cultura e o Ministério da Educação instituíram o  Prêmio VivaLeitura, cujas 
coordenação e execução estão a cargo da Organização dos Estados Ibero-americanos 
para a Educação, Ciência e Cultura, em conjunto com o MinC, o MEC e a participação e 
o patrocínio da Fundação Santillana.

O êxito da iniciativa constata-se pelo número alvissareiro de inscrições: 1.855, dos 
quais foram selecionados 15 trabalhos finalistas, 5 em cada categoria: bibliotecas pú-
blicas, privadas e comunitárias; escolas públicas e privadas; bem como pessoas físi-
cas, universidades e instituições da sociedade que desenvolvem trabalhos na área da 
leitura. Foram ainda destacadas 3 menções honrosas.

O  Prêmio VivaLeitura faz parte do Plano Nacional do Livro e Leitura, que engloba um 
conjunto de projetos, ações e iniciativas na área do livro, da leitura e das bibliotecas, 
desenvolvido pelo Estado nos âmbitos federal, estadual e municipal, pelo setor priva-
do e pelo terceiro setor.

O PNLL conta com mais de 600 ações e é uma política de Estado que objetiva assegu-
rar a todos os brasileiros o acesso ao livro e à leitura.

É, pois, com grande satisfação que premiamos e parabenizamos as pessoas, os órgãos 
e instituições que se dedicam a tão nobre causa.

Gilberto Gil Moreira
Ministro de Estado da Cultura



E	scutando as vozes da sociedade que se levantam em toda a região em favor de 
políticas públicas consistentes de promoção da leitura como estratégia para o 
desenvolvimento cultural, socioeconômico e da cidadania, a XIII Cúpula Ibero-
americana de Chefes de Estado e de Governo proclamou 2005 o Ano Ibero-ame-
ricano da Leitura. Uma linha de trabalho central foi apoiar o fortalecimento dos 
planos nacionais do livro e leitura desses países e a criação de mecanismos que 
ajudassem a garantir a continuidade das ações para além do calendário estabe-
lecido. As comemorações foram coordenadas pela OEI e pelo Centro Regional de 
Fomento ao Livro na América Latina e no Caribe (Cerlalc). 

No Brasil, o Ano foi denominado VivaLeitura e contou com a participação direta da OEI. 
Estado, setor privado, organizações não-governamentais, organismos internacionais e 
uma legião de voluntários se uniram para promover a maior articulação em favor da lei-
tura de que se tem notícia no país. Entre projetos, programas, feiras de livro, palestras, de-
bates, concursos e ações em âmbito nacional, regional ou local, a campanha somou mais 
de 100.000 atividades em todos os estados brasileiros. 

O VivaLeitura permitiu acumular experiência e consolidar vontades que possibilitaram 
criar o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), lançado pelos ministérios da Cultura e 
da Educação. Mais do que uma resposta necessária ou de continuidade dos esforços, a 
medida representou sua elevação à condição de política de Estado, acima dos governos 
e de interesses pessoais. 

Outra importante conseqüência foi a criação do Prêmio VivaLeitura pelos dois ministé-
rios, que escolheram a OEI para coordenar sua organização por uma década. O Prêmio 
tem, portanto, o nobre objetivo de identificar, reconhecer, valorizar e dar visibilidade às 
ações em favor da leitura que ocorrem pelo país. 

A OEI encontrou na Fundação Santillana o parceiro imprescindível para tornar realida-
de essa iniciativa. Sem sua contribuição não teria sido possível completar com sucesso 
todo o ciclo do Prêmio num prazo tão breve. 

O mais importante, no entanto, é o entusiasmo das pessoas que apresentaram para ava-
liação e julgamento 3.031 trabalhos na primeira edição do Prêmio e 1.855 nesta segunda 
edição. Depois de um difícil trabalho pela qualidade das propostas, foram selecionados 15 
finalistas e destacadas 3 menções honrosas. Eles representam, de alguma maneira, a sínte-
se dos resultados de todos os projetos propostos. As experiências selecionadas e expostas 
nesta publicação expressam com clareza o compromisso de atores de diferentes origens, 
tanto públicas como privadas, com um mesmo objetivo: transformar definitivamente o 
Brasil em uma sociedade de leitores.  

Álvaro Marchesi
Secretário-geral da OEI

C	hegamos à segunda edição do Prêmio VivaLeitura reafirmando nossas con-
vicções sobre a importância do investimento social em ações de promoção 
da leitura, nas suas inúmeras possibilidades.

Neste ano, atingimos todo o país. Pudemos conhecer trabalhos que incentivam a lei-
tura em todos os estados brasileiros, com uma participação expressiva de cidades 
do interior. Isso significa que este Prêmio representa o Brasil em sua dimensão ter-
ritorial. Chegamos às grandes cidades, aos municípios do interior e às comunidades 
rurais; às áreas densamente povoadas e às florestas. 

Mas uma vez, constatamos a diversidade de projetos desenvolvidos pelos vários se-
tores da sociedade, sejam escolas, ONGs, bibliotecas, universidades ou cidadãos co-
muns. Todos acreditam que podem mudar sua realidade por meio do acesso ao livro 
e à leitura.

Hoje, entre as iniciativas que valorizam as experiências que dão certo, reconhecimen-
to sempre bem-vindo, o  Prêmio VivaLeitura traz um grande diferencial por agregar 
os diferentes segmentos que estão comprometidos com a melhoria da sociedade 
brasileira e demonstram ter condições para atuar sobre ela. O imenso painel que é 
mostrado aqui torna-se possível pelo esforço conjunto do Ministério da Educação, do 
Ministério da Cultura e da OEI, e que a Fundação Santillana tem orgulho de apoiar.

Nosso empenho é para que o  Prêmio VivaLeitura continue se firmando como um 
importante espelho do que está sendo construído a cada dia para que o Brasil supere 
suas deficiências e possa tornar-se, de fato, uma sociedade leitora. Dessa forma esta-
remos contribuindo para a formação de cidadãos capazes de assumir e trilhar seus 
próprios caminhos. 

Emiliano Martinez
Presidente da Fundação Santillana
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O	s recortes e os morros que circundam a Lagoa da Conceição pro-
porcionam uma vista privilegiada da região que abriga cerca de 
40 mil habitantes de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Es-
sas mesmas características topográficas, que conferem tamanha 
beleza ao lugar, estão na origem da Biblioteca Barca dos Livros, 
uma iniciativa da associação civil Sociedade Amantes da Leitura. 

Com a criação da biblioteca-sede na orla da Lagoa, moradores dos diversos 
núcleos separados por morros passaram a ter acesso facilitado à informação 
e à cultura. Além de suprir parte das demandas de crianças e adolescentes às 
voltas com pesquisas e leituras solicitadas pelas escolas, a biblioteca cumpre 
um papel importante no incentivo à leitura com a promoção de diversas ati-
vidades que propiciam um contato prazeroso e produtivo com a literatura.

Com a implantação de sua segunda etapa, 
o projeto terá um barco-biblioteca  que se 
deslocará pela Lagoa. No momento, a as-
sociação aluga uma embarcação para o 
Passeio na Barca dos Livros, realizado uma 
vez por mês, com três saídas do barco. Com 
o motor desligado, no meio da Lagoa da 
Conceição, cerca de 50 pessoas, na maioria 
crianças, escutam contos literários e narra-
tivas da tradição oral, muitas vezes acom-
panhados por músicas e cantos.

Instalada em um ponto de confluência de diversas comunidades, a Biblio-
teca tem oferecido, com freqüência regular, atividades que atraem públicos 
diversos com palestras, saraus, exposições, encontros com autores, cursos 
de restauração de livros e até mesmo leitura orientada dos livros exigidos 
nos vestibulares mais concorridos. 

Biblioteca Barca dos Livros: 
viagens em águas de história

Responsável  Tânia Maria Piacentini
Florianópolis, Santa Catarina
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Inaugurada em fevereiro de 2007, a  
Biblioteca Barca dos Livros, na orla da   
Lagoa da Conceição, possibilita a convivência 
com os livros em ambiente agradável e 
motivador. Além da consulta ao acervo,  
estima-se que cerca de 3.000 pessoas  
tenham participado das ações culturais 
promovidas durante o ano. 
Na foto ao lado, Tânia Piacentini em  
atividade de leitura com crianças.
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M	esmo tendo assumido a profissão de borracheiro do pai, 
Marcos Túlio sempre soube apreciar as horas vagas entre 
um conserto de pneu e outro. Nesses momentos, mergu-
lhava na leitura de livros que trazia de casa ou emprestava 
da única biblioteca da cidade, a mineira Sabará. Os roman-
ces, crônicas e poemas ampliavam seus horizontes para 
muito além do bairro de Caieiras, na periferia do município 
em que a borracharia está instalada. 

O hábito da leitura de jornais já era cultivado ali pelo pai, Joaquim Damas-
cena, que fazia questão de comprar jornais e deixá-los sempre à disposição 
dos clientes. Quando os livros começaram a circular no local, tornaram-se 
também alvo de interesse dos freqüentadores ou motivo para uma boa pro-
sa. Assim, quando Marcos teve a idéia de montar na borracharia uma biblio-
teca, não pareceu aos mais próximos um despropósito. 

A primeira contribuição veio da própria 
Biblioteca Municipal, que cedeu 72 livros. 
O acervo foi criando corpo com doações 
de amigos e clientes e passou a atender 
parte da demanda local, principalmente 
de crianças e jovens estudantes. Nada é 
cobrado e os próprios leitores dão baixa 
no registro quando devolvem os livros 
emprestados. 

A divulgação, em princípio informal, ganhou reforço definitivo quando a 
iniciativa foi descoberta pela mídia impressa e pela televisão. A Borracha-
lioteca começou, então, a receber doações de todo o Brasil e hoje possui 
mais de 6.500 livros. Para acomodar um acervo desse porte, as estantes de 
livros passaram a ocupar também a loja ao lado (com aluguel pago pela 
prefeitura) e foi criada uma associação sem fins lucrativos, que debate e 
implementa novos e ousados projetos de incentivo à leitura.

Borrachalioteca – um jeito 
diferente de ler o mundo

Responsável  Marcos Túlio Damascena
Sabará, Minas Gerais

Localizada na periferia de Sabará, a borracharia de  
Joaquim Damascena, já cumpria um papel importante para  
a vizinhança antes da instalação da biblioteca comunitária. 
Por situar-se no início de uma ladeira íngreme, mercadorias 
que não podem ser entregues nas casas situadas acima 
costumam ficar ali guardadas à espera dos donos. 
Acima, Marcos Túlio, que hoje divide seu tempo entre a 
borracharia, os usuários da biblioteca e o curso de Letras.  Fo
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Cultura – Tradição,  
leitura e arte solidária

Responsável  Marivalde Monteiro Maia
Tabuleiro do Norte, Ceará

G	incanas, encenações teatrais, artesanato, saraus literários, cur-
sos de empreendedorismo, literatura de cordel e oficinas de re-
ciclagem de materiais. O que essas atividades podem ter um 
comum? Elas integram o projeto Cultura – Tradição, leitura e 
arte solidária, implantado no município de Tabuleiro do Nor-
te, no Ceará, pela Associação Cultural e Fé da Barrinha (Acafeb), 
que envolve toda a comunidade rural por meio do trabalho vo-
luntário e se tornou referência na região do Vale do Jaguaribe. 
Permeando todas as ações está o exercício da leitura nas diver-
sas linguagens, na integração e manutenção das tradições lo-
cais e na produção de bens culturais. 

O respeito à identidade étnica e cultural das 
comunidades está na base dessa proposta 
que incentiva atividades sociais, educacio-
nais e econômicas capazes de trazer maior 
qualidade de vida aos participantes e à po-
pulação da região, atuando diretamente na 
transformação da realidade social dos par-
ticipantes. O projeto está estruturado em 
três eixos principais: ações culturais e edu-
cativas, ações recreativas e ações de inte-
gração comunitária. Mas são as atividades 
artísticas — artes cênicas, artes plásticas, 
literatura, música e dança — que congre-
gam o maior número de participantes.  

O trabalho desenvolvido pela associação enfatiza o desenvolvimento da 
capacidade de reflexão, a sensibilidade e a criatividade. Com participação 
ativa da comunidade na produção e encenação de peças teatrais vinculadas 
à sua tradição cultural, por exemplo, o projeto possibilita aos participantes 
uma vivência que ultrapassa as barreiras da aprendizagem formal da leitu-
ra e prioriza a sua dimensão prazerosa, dinâmica, contextualizada e crítica.  
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A multiplicidade de ações é a marca 
principal do projeto desenvolvido pela 
Associação Cultural e Fé da Barrinha. 
Artesanato, atividades educativas e artísticas 
que resgatam a identidade cultural da 
comunidade atraem pessoas de 5 a 70 anos. 
Nas diversas linguagens, a prática da leitura 
contribui para propiciar alternativas de 
inserção social aos participantes. Na foto  
ao lado, Marivalde Monteiro dirige ensaio  
de uma peça de teatro.
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Um conjunto de ações de incentivo à leitura, 
integradas com as escolas, leva à Biblioteca  
Pública de Maripá em média 50 pessoas por dia. 
Tanto crianças da Educação Infantil e do  
Ensino Fundamental atraídas por narração de 
histórias (na foto acima, com Teresinha Steffens), 
ou pela atividade Poemagia (foto ao lado),  
como alunos de cursos de Educação de Jovens e  
Adultos, que participam do programa Ler É Viver  
(foto superior, à direita).  

Leia Maripá
Responsável  Teresinha Steffens

Maripá, Paraná
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Dos 6.400 habitantes de Maripá, no interior do estado do Paraná, 
quase 20% estão hoje cadastrados na Biblioteca Pública Muni-
cipal, que recebe em média 50 visitas por dia. Esse dinâmico es-
paço de leitura tem atraído um número crescente de crianças, 
jovens estudantes e membros da comunidade, que ali encon-
tram respostas a muitas de suas necessidades de informação, 
conhecimento e cultura. A principal justificativa para esse aflu-
xo incomum está no projeto Leia Maripá, um conjunto de ações 
de incentivo à leitura desenvolvido com as escolas públicas e 
aberto à participação da comunidade.

A idéia de que a formação do leitor começa na primeira infância levou à 
criação de projetos que favorecem a criatividade e incentivam o hábito de 
leitura em todas as faixas etárias, principalmente entre crianças e jovens. 
Na Hora do Conto, crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
familiarizam-se com os livros e exercitam a imaginação em atividades de 
narração de histórias. Em outro projeto, o Poemagia, essas crianças tam-
bém vibram com a casinha da poesia, de onde são retiradas letras que — 
pasmem! — viram poemas. 

Com o Passaporte do Leitor, alunos das sé-
ries iniciais do Ensino Fundamental são esti-
mulados a participar de um concurso de 
leitura que, na sua quarta edição em 2007, 
se tornou uma referência no município. 
Para alunos do 6.º ao 9.º ano foi criado o  pro-
 jeto Quero Ler Mais, que estimula a leitura 
com a criação de varais de poesia e saraus 
literários, entre outras atividades.  

Por fim, há o projeto Ler É Viver, para alunos de EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), que vêem despertado o gosto pela leitura em encontros de narra-
ção de histórias, troca de experiências e discussão sobre o ato de leitura.
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Projeto Luz & Autor em Braille
Responsável  Dinorá Couto Cançado

Taguatinga, Distrito Federal

O	encontro entre um autor e seu leitor real é sempre uma experi-
ência estimulante, que modifica e enriquece tanto um quanto  
outro. Se esse leitor é um deficiente visual, então, é muito pro-
vável que o momento se torne ainda mais especial. O trabalho 
desenvolvido pela Biblioteca Braille Dorina Nowill tem propor-
cionado, desde 1995, incontáveis encontros dessa natureza. Im-
plantado simultaneamente à criação da biblioteca, em Taguatin-
ga, no Distrito Federal, o Projeto Luz & Autor em Braille incentiva 
a leitura, a socialização e também a criação literária. 

A proposta teve início com a articulação entre escritores, que ofereceram 
suas obras para a transcrição em Braille, e leitores com deficiência visual. A 
dinâmica ultrapassou a questão do acesso à leitura e propiciou um am-
biente favorável à criação literária com o surgimento de novos talentos. 
Hoje há 58 escritores e 83 deficientes visuais, estes últimos também autores 
em Braille. Entre romances, livros infantis, de contos, crônicas, poemas e 
obras de referência, mais de 2 mil livros em Braille formam o acervo atual.

O cotidiano da biblioteca conta com a dedi-
cação de voluntários e de quatro funcioná-
rios da Secretaria de Educação, sendo duas 
pessoas com deficiência visual. Esse traba-
lho pioneiro, que efetivamente socializa a 
pessoa portadora de deficiência visual, in-
centiva a produção literária e promove a 
alfabetização em Braille, que ainda repre-
senta um desafio para o acesso dessa po-
pulação à leitura.

A expansão da criatividade em outras áreas — música, teatro, artes vi- 
suais —, o aprimoramento da produção literária de cada deficiente visual, 
a ampliação de seu círculo de amizades, as oportunidades de emprego e 
até mesmo a maior abertura para relacionamentos afetivos estão entre as 
diversas conquistas do projeto. 

O dia-a-dia da Biblioteca Braille Dorina Nowill, 
localizada no centro de Taguatinga, reflete a 
prática da inclusão, vários de seus funcionários 
são portadores de deficiência visual. A biblioteca 
recebe, em média, 30 usuários por dia, tanto 
para leitura, pesquisa e empréstimo de livros 
como para aprendizagem do método Braille.
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Caminhos da leitura
Responsável  Salete Navi Carletto Cousseau

Farroupilha, Rio Grande do Sul

O	mesmo entusiasmo com que a cidade de Farroupilha, no Rio 
Grande do Sul, cultiva as marcas da imigração italiana em atra-
ções e eventos tradicionais, está presente nas ações de incentivo 
à leitura que já alcançam os mais diversos públicos. Além de 
investir em cursos de formação de professores de Língua Por-
tuguesa e de bibliotecários, a Secretaria Municipal de Educação 
promove saraus e chás literários, narração de histórias em praça 
pública, concursos literários e outras atrações que se destacam 
cada vez mais na programação cultural da cidade. 

O projeto Caminhos da leitura teve início 
em 2005, como política desenvolvida pela 
Prefeitura, e sua meta é ambiciosa: formar 
em Farroupilha uma ampla comunidade 
de leitores. Em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação, um grupo de pro-
fessores de Língua Portuguesa e de me-
diadores de leitura das bibliotecas da rede 
municipal de ensino defininiu as ações 
que estão sendo implementadas, tendo 
como foco o investimento na formação de 
professores e bibliotecários. As 26 escolas 
da rede municipal recebem, no início do 
ano letivo, a relação das atividades e op-
tam por aquelas que atendem melhor às 
suas necessidades.

São realizados encontros mensais de qualificação de professores, saraus 
literários, leituras em vitrine, leituras nas empresas, exposições temáticas, 
narrações de histórias, chás literários, concursos literários estudantis, pu-
blicações de livros, informativos e revistas literárias e o projeto Poesia no 
Ônibus. Com um espectro tão diversificado, as ações atraem professores, 
bibliotecários, alunos de todos os segmentos de ensino e seus pais e a co-
munidade em geral, incluindo jovens e adultos em recuperação do alcoo-
lismo, do uso de drogas e do tabagismo. 

Atividades sistemáticas de leitura nas  
26 escolas municipais (na foto acima, alunos 
da Escola Oscar Bertoldo), encontros de 
qualificação de professores (foto ao lado, 
na mesma escola) ou ações de incentivo à 
leitura nas empresas, como na malharia 
Farroupilha (foto superior, à direita), fazem 
parte do abrangente programa municipal 
que visa a tornar Farroupilha uma 
comunidade de leitores. 
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A	rlete faz parte do Abrigo Reviver, em São Paulo, uma instituição que man-
tém crianças afastadas da família pelo Poder Judiciário. Giulia está na 6.ª 
série do Ensino Fundamental de uma instituição privada de São Paulo, 
a Escola Vera Cruz. Seus comentários referem-se ao mesmo projeto, o 
Encontros de Leitura, uma parceria da escola com a rede pública para a 
formação de voluntários mediadores de leitura. São depoimentos reve-
ladores de uma iniciativa na qual todos saem ganhando, pois, ao mesmo 
tempo em que procuram formar leitores, os voluntários aprendem eles 
mesmos a ler melhor e com mais prazer.  

A Escola Vera Cruz, instalada no bairro de Vila Madalena, desenvolve esse trabalho des-
de 2001 e hoje atende a duas instituições da mesma região — os Centros de Educação 
infantil Mãe Querida e Maria de Nazaré. Antes delas, o projeto foi compartilhado com 
o Abrigo Reviver, onde a escola chegou a formar e organizar uma biblioteca com acervo 
de 2.500 livros.

Anualmente são formados 30 voluntários capazes de 
realizar um trabalho competente de formação de lei-
tores. São alunos das 6.ª, 7.ª e 8.ª séries do Ensino Fun-
damental, organizados em equipes de trabalho super-
visionadas cada uma por um professor. Eles aprendem, 
com muita preparação, como se aproximar das crian-
ças, como explorar de forma interessante cada história, 
e a que atividades plásticas, músicas ou brincadeiras 
podem ser associadas. Percebem também como um 
planejamento cuidadoso é importante para o sucesso 
do trabalho, aprendendo inclusive a improvisar. 

É assim, partindo de uma demanda real de outras insti-
tuições, que a Escola Vera Cruz está enfrentando o desa-
fio de incentivar a leitura dentro e fora dos seus limites. 

Encontros de Leitura
Um projeto de formação de 
voluntários mediadores de leitura

Responsável  Maria Stella Galli Mercadante
São Paulo, São Paulo

Os Encontros de Leitura, da Escola Vera Cruz,  
são sempre momentos bastante gratificantes,  
tanto para as crianças das instituições quanto  
para os jovens mediadores. Na supervisão  
do projeto, Stella Mercadante ressalta que  
nessa relação todos ganham:  
“As instituições são nossas parceiras”.   
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“Estou aprendendo muita coisa que nem pensei  
que ia conseguir.”    Arlete, 14 anos 

“Antes eu lia rápido e baixo, agora leio pausadamente,  
com entonação e claramente, para que todos possam  
me entender sem dificuldade.”   Giulia 6.ª série



26 27

Fo
to

s >
 D

an
ie

la
 D

ac
or

so

Q	uando Vanessa Ribeiro, professora de Língua Portuguesa contou 
a seus alunos da 7.ª série do Ensino Fundamental, da escola priva-
da Palmares, de Curitiba, que colaborava para aumentar o acervo 
de livros falados da Biblioteca Pública do Paraná, logo eles se in-
teressaram em conhecer a experiência. Foram levados à seção de 
audiolivros da biblioteca, criada para pessoas portadoras de defi-
ciências visuais. Ficaram impressionados com a diferença entre 
as gravações feitas com voz humana e aquelas produzidas com 
vozes sintetizadas. Os livros digitalizados, ao contrário dos grava-
dos com voz humana, lhes pareceram frios e distantes, sem ex-
pressar nenhuma emoção. Conheceram, assim, os aspectos téc-
nicos que limitam a produção de livros falados e a falta de 
voluntários para essa tarefa. Ao perceberem a oportunidade de 
contribuir para o aumento desse acervo, o entusiasmo foi geral.   

O projeto Livro falado, iniciado em 2006, teve a participação de 46 alunos 
na sua segunda edição e contabiliza muitos ganhos. Do ponto de vista da 
aprendizagem específica da disciplina, os alunos desenvolveram a oralida-
de, treinaram o ritmo de leitura, a entonação e as pausas relativas à pon-
tuação e aos parágrafos. Foram incentivados também a ler mais e melhor, 
além de aprender a pesquisar e selecionar textos com a finalidade de aten-
der a um público específico. A biblioteca pública, por sua vez, aumentou o 
acervo de livros falados, em especial de literatura infanto-juvenil, que re-
presentava sua maior carência.  

Assim, todos saíram ganhando. Foram fei-
tas gravações de livros interessantes, com 
leituras de qualidade. Os alunos da pro-
fessora Vanessa lêem cada vez mais e os 
usuários da Biblioteca Municipal de Curi-
tiba passaram a ter mais opções de livros 
falados. 

Livro falado, uma questão  
de cidadania

Responsável  Vanessa Lopes Ribeiro
Curitiba, Paraná

A produção de livros falados envolveu 46 alunos 
da Escola Palmares e um conjunto de ações.  
Na foto superior, à direita, Vanessa Ribeiro, 
responsável pelo projeto,  ensaia a classe na  
leitura dos textos. Adequadamente preparados, 
os alunos participam da gravação (na foto acima, 
Camila da 7.ª série ). Por fim, usuário portador  
de deficiência visual, confere o resultado do 
trabalho (foto ao lado).  
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Retrato falado
Responsável  Fabiana Almeida de Carvalho

Barra Mansa, Rio de Janeiro

Q	uando alunos, pais, professores e outros membros da Escola Es-
tadual Municipalizada Santa Rita, em Barra Mansa, Rio de Ja-
neiro, aceitaram o convite da professora Fabiana de Carvalho 
(na foto abaixo) para participar do Retrato falado, desenvolvido 
na Sala de Leitura, não sabiam direito o que os esperava. Não 
imaginavam que nesse percurso de leituras e vivências com-
partilhadas veriam resgatadas, valorizadas e recriadas as suas 
próprias histórias. 

A Escola Santa Rita, localizada na periferia da cidade, atende a uma vasta 
área de comunidades de baixa renda, com raras oportunidades de lazer 
ou cultura. Hoje ela tem 225 alunos diretamente envolvidos no projeto de 
leitura.

Ancorado em pressupostos consistentes 
sobre o trabalho para a formação de lei-
tores, o projeto parte do posicionamento 
do homem como um ser histórico — por-
tanto, construtor e herdeiro de um patri-
mônio cultural acumulado por gerações. 
Por essa razão, destaca a importância das 
memórias de cada um e propõe a pro-
dução de textos individuais ou coletivos 
baseados nas histórias narradas por pais, 
familiares, professores e amigos. 

Os encontros entre familiares e a comunidade escolar ocorreram na Sala 
de Leitura da escola, onde foram trabalhadas várias obras da literatura in-
fantil. As leituras  e trocas de experiências foram entremeadas por rela-
tos emocionados e momentos de muita diversão. Para Fabiana, o projeto 
atingiu seu objetivo, pois “não visa à formação de um leitor solitário nem 
à concepção da leitura apenas como um ato informativo e construtor de 
conhecimentos, mas sim à formação de um leitor apaixonado por aquilo 
que lê. Queremos que alunos, professores e funcionários da escola, a comu-
nidade e os pais contagiem outros com sua paixão”.  

Formalmente, a Sala de Leitura da Escola 
Santa Rita sempre esteve aberta aos 
pais. Mas após o desenvolvimento do 
projeto Retrato falado, nota-se que eles 
começaram a usufruir melhor desse 
espaço. O crescimento do interesse pode ser 
verificado pelo aumento recente do número 
de empréstimos feitos pelos alunos e por 
seus familiares. Nas fotos acima, alunos 
acompanhados de seus pais e um exemplo 
dos livros produzidos no projeto. 
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U		ma pesquisa com os pais das crianças matriculadas no Pré II da 
Escola Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança, em Pom-
péia, interior do estado de São Paulo, mostrou que 70% delas não 
vivenciavam com regularidade situações de leitura no ambien-
te familiar. Esse dado preocupou os educadores. O contato fre-
qüente com os livros desde a infância tem se mostrado um fator 
importante para a permanência do hábito de ler.

Os educadores então decidiram preparar um projeto que contemplasse o in-
centivo e o gosto pela leitura. Uma investigação com as crianças mostrou que 
as histórias em quadrinhos seriam um meio eficaz para iniciar o trabalho. Os 
alunos já conheciam os personagens, mas poucos por meio da leitura. Os pais 
e a comunidade foram envolvidos e doaram os gibis, ajudando a formar uma 
“gibiteca” com quase 300 revistas.

No início, foram organizados teatros de fan-
toches e leituras coletivas das histórias. Os 
pais foram convidados a participar. Logo os 
momentos de leitura passaram a ser mais 
variados e freqüentes e as crianças foram in-
centivadas a trocar gibis. Por fim, a “gibiteca” 
tornou-se circulante e as crianças podiam le-
var as revistas para casa, introduzindo o há-
bito da leitura no espaço doméstico. Depois, o 
projeto foi levado a outras escolas da cidade.

A perspectiva de investigação que orientou a realização do projeto ajudou a 
fornecer indicações claras sobre o desenvolvimento das crianças a partir des-
se trabalho. Por meio de rotinas diárias de observação e de registros sistemá-
ticos, foi possível constatar que, ao final de três meses, mais de 80% das crian-
ças demonstravam maior cuidado no manuseio das revistas, reconheciam os 
nomes dos personagens, concentravam-se na leitura,  liam no sentido correto, 
compreendiam aquilo que liam e variavam na escolha dos gibis. Ponto para os 
gibis, que provaram que podem ser portadores textuais de valor.

Semeando o prazer de ler com 
as histórias em quadrinhos

Responsável  Marcelo Campos Pereira
Pompéia, São Paulo

Quando a Escola Municipal de Educação 
Infantil Sonho de Criança, de Pompéia, 
iniciou o trabalho de leitura baseado  
em histórias em quadrinhos, as crianças  
tinham pouco cuidado com os gibis e  
não se concentravam na leitura.  
Ao final de três meses do projeto 
coordenado pelo professor Marcelo Campos 
Pereira (na foto acima, à direita, orientando 
um grupo de crianças), elas conquistavam 
concentração, valorizavam os gibis e  
sabiam selecionar suas leituras. 
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N	uma UTI neonatal, no Rio de Janeiro, a introdução da leitura para os bebês 
vem se mostrando preciosa para humanizar o rígido e tenso ambiente 
hospitalar, facilitando as relações humanas. O projeto Biblioteca Viva, no 
qual voluntários lêem histórias para crianças e adultos, existe desde 2001 
nos hospitais do Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Desde 2005, ele foi estendido à UTI neonatal, com resultados 
surpreendentes.

A iniciativa surgiu em um momento no qual a UTI apresentava melhora contínua no 
desempenho, com aumento da sobrevida dos prematuros de alto risco. O ponto de par-
tida, então, foi a idéia de que a leitura para os bebês, mesmo os recém-nascidos em 
difíceis condições de saúde, tornaria o ambiente mais acolhedor e familiar: em vez do 
ruído constante das máquinas, uma voz humana e um rosto tranqüilo estabelecendo 
com o bebê um diálogo afetivo e acolhedor.

Aos poucos, foi possível perceber que as leituras provocavam reações positivas não só 
nos recém-nascidos, mas também em suas famílias e na equipe técnica da UTI. A visita 
dos voluntários passou a ser ansiosamente esperada. A leitura para os bebês acontece 
quatro vezes por semana, com livros infantis escolhidos tanto pelo conteúdo, como pela 
sonoridade dos textos.

Entre os resultados do projeto está a ajuda efetiva à aproximação entre os pais e os 
bebês, muitas vezes dificultada pela preocupação das famílias diante do tamanho re-
duzido, do pouco peso e das precárias condições de saúde dos recém-nascidos.

O trabalho baseou-se em estudos sobre o desenvolvi-
mento mental e emocional dos bebês e na experiência 
acumulada pela equipe do projeto Biblioteca Viva com 
a leitura no ambiente hospitalar. Mais do que aprimo-
rar o atendimento aos prematuros e seus familiares, 
uma das principais razões para o sucesso do projeto é 
valorizar a vida e trazer afeto para quem mal chegou 
ao mundo e já tem de lutar para sobreviver.

A leitura para bebês na 
UTI neonatal do Instituto 
Fernandes Figueira/Fiocruz

Responsável  Maria Magdalena Quaresemin de Oliveira
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

A leitura para bebês foi adotada com o propósito 
de tornar o ambiente menos frio e inóspito. 
Nessas situações de extrema tensão, a leitura tem 
proporcionado momentos de tranqüilidade, afeto  
e interação maior entre mães e filhos.
Nas fotos, Maria Magdalena, responsável pelo 
projeto, lê para Marluce e sua filha Gabriela.Fo

to
s >

 D
an

ie
la

 D
ac

or
so



36 37

Para chegar à escola, as crianças da Reserva Extrativista Cazumbá 
Iracema, localizada no município de Sena Madureira, no Acre, 
usam barcos no inverno e fazem longas caminhadas pela flores-
ta no verão. Muitas abandonam os estudos ao concluir a 4.ª série 
do Ensino Fundamental. A Reserva — caracterizada como uma 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável — ocupa uma área 
de 150 mil hectares e abriga 247 famílias que vivem do extrati-
vismo e da agricultura. Há oito escolas públicas — uma delas de 
Ensino Médio — e foram feitos investimentos recentes em edu-
cação, mas o índice de analfabetismo da população mantém-se 
elevado, alcançando 50%. 

Com o intuito de criar uma comunidade leitora a partir das características 
locais, um grupo de oito professores elaborou o projeto Barco de Leitura, 
que busca promover a aprendizagem por meio da leitura e apóia a iniciati-
va de jovens da comunidade no esforço de redução do analfabetismo. 

A dimensão da reserva — superior à área do Distrito Federal — e as difi-
culdades de acesso inviabilizavam a organização de uma biblioteca escolar 
nos moldes convencionais. Em vez disso, foi concebida uma série de ações 
que contaram com a participação tanto das escolas quanto da comunida-
de. O primeiro passo foi a formação de um acervo de 500 livros, que incluiu 
contos infantis, fábulas, lendas, cordel e romances. A seguir, foram realizados 
encontros periódicos de estudo e planejamento, em que alunos voluntários 
tinham a oportunidade de conhecer os livros e recebiam preparação para 
atuar como mediadores de leitura nas escolas e na comunidade. 

Durante o ano de 2006, as inúmeras viagens do Barco de Leitura possibilita-
ram que o projeto atendesse a 200 crianças, em atividades semanais de lei-
tura realizadas nas salas de aula, e a mais de 300 jovens e adultos da comu-
nidade, que participaram dos Círculos de Leitura, organizados em espaços 
públicos ou em residências, articulados com as ações nas escolas. 

Barco de Leitura –  
Comunidade leitora Resex 
Cazumbá Iracema

Responsável  Valdeneide Barbosa de Queroz 
Sena Madureira, Acre

Com um acervo limitado, mas de qualidade, o  
Barco de Leitura desloca-se entre as várias comunidades 
da Reserva Extrativista Cazumbá Iracema. A chegada 
dos livros é comemorada tanto pelas crianças quanto 
por jovens e adultos que participam das atividades 
organizadas por integrantes do projeto. Na foto  
ao acima, Valdeneide Queroz, acompanhada de 
membros da equipe.
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Desde 2000, o Instituto Fernando Braudel contribui  
para formar leitores críticos e atuantes em  escolas 
públicas de bairros periféricos da Grande São Paulo,  
tendo se expandido para o estado de Pernambuco 
em 2006. Na foto ao lado, Patrícia Mota Guedes e a 
idealizadora do projeto Catalina Pagés, participam  
de atividade em escola de Ensino Médio de Recife.  
Os Círculos de Leitura acontecem dentro e fora das  
salas de aula, como na sede do instituto, em  
São Paulo (foto acima).

Círculos de Leitura
Responsável  Patrícia Mota Guedes

São Paulo, São Paulo

Q	uem diz isso é a jovem Keila, de 17 anos, participante do projeto  
Círculos de Leitura, que o Instituto Fernand Braudel desenvolve des-
de 2000 com alunos de escolas públicas na periferia de São Paulo.

Criado para desenvolver o gosto pela leitura, o projeto baseia-se na formação de 
grupos de alunos que lêem em voz alta poesia e prosa, como ponto de partida 
para o debate, a livre associação de idéias e a reflexão coletiva. Dessa forma 
o conhecimento se dá na convivência da leitura em grupo. O público-alvo são 
jovens de 10 a 19 anos vindos de famílias de baixa renda. 

Um ponto-chave do projeto é a formação dos 
multiplicadores, jovens que se destacam entre 
os próprios participantes por seu maior envol-
vimento e assumem funções de coordenação 
e estímulo ao bom funcionamento dos gru-
pos. A atuação dos multiplicadores, por tam-
bém serem alunos, acaba sendo fundamental 
para permitir maior liberdade de expressão e 
descontração dos participantes, imprescindí-
veis aos objetivos do projeto.

Em São Paulo, São Bernardo do Campo e Pernambuco, os Círculos de Leitura 
envolvem 1.800 estudantes e 60 multiplicadores em mais de 30 escolas públi-
cas. Mais de 75% dos participantes afirmam que, depois da experiência, pas-
saram a gostar mais de ler. Para os professores, os resultados se refletem na 
maior participação dos alunos em sala de aula e no desempenho escolar. Com 
objetivos bem dimensionados e coerentes com os resultados apresentados, 
o projeto Círculos de Leitura é mais uma experiência bem-sucedida que tem 
contribuido, de fato, para reverter o quadro de evasão escolar. 
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“Antes de participar, eu não gostava de ler.  
Aí me encantei com os Círculos, porque você ouve 
a história, ouve os outros, pode expressar suas 
idéias e aprende muito com o livro e o grupo.” 



40 41

Com uma idéia simples, mas muito bem 
implementada, contos, crônicas ou poemas da 
literatura brasileira circulam em ônibus urbanos 
de Belo Horizonte desde que foi implantado o 
projeto Leitura para todos, em 2004. A seleção e 
produção dos textos contam com a atuação de 
monitores financiados pela prefeitura municipal 
e a participação direta da coordenadora do 
programa da UFMG, Maria Antonieta Pereira  
(na foto ao lado, com suas colaboradoras).  

Leitura para todos
Responsável  Maria Antonieta Pereira

Belo Horizonte, Minas Gerais

Fo
to

s >
 E

ug
ên

io
 S

áv
io

Os usuários de ônibus em Belo Horizonte estão conseguindo apro-
veitar melhor o tempo que passam no transporte coletivo. Com 
o projeto Leitura para todos, obras curtas da literatura brasileira 
são colocadas à disposição dos passageiros de 190 ônibus na ci-
dade. Em três anos e meio de existência, estima-se que mais de 
200 mil pessoas puderam desfrutar diretamente o projeto.

Parte de um programa abrangente que envolve ações de ensino, pesquisa e 
extensão vinculadas à Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), o projeto consiste na fixação de textos literários, colocados 
dentro de lâminas plásticas, na parte de trás dos assentos dos ônibus, permi-
tindo aos passageiros o livre manuseio durante a viagem, sem que possam 
levá-los embora. Os textos são apresentados em caracteres grandes e podem 
ser lidos por um leitor médio em um tempo de dez a 15 minutos.

Há uma preocupação em atender a dife-
rentes níveis culturais, gostos literários e 
faixas etárias, com a apresentação de di-
versos gêneros textuais: contos, crônicas, 
poemas, letras de canções, trechos de ro-
mances. Em constante ampliação desde 
seu início, em 2004, o projeto agora inclui 
a afixação nos ônibus de cartazes com en-
dereços de bibliotecas públicas, procuran-
do estender o hábito de leitura dos passa-
geiros para além das viagens de ônibus.

Os resultados até agora são promissores: uma pesquisa apurou que 71% 
dos entrevistados passaram a ter mais interesse em textos literários após 
a leitura das pranchas nos ônibus. Agora, o projeto está em busca de re-
cursos para passar a atender toda a frota de ônibus da capital mineira, de 
2.800 veículos. A partir de sua divulgação, projetos similares já estão sendo 
implantados em outras cinco cidades brasileiras.
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Na sede do TEAR, na cidade do Rio de Janeiro, as artes 
literárias estão no centro da maior parte das atividades 
que envolvem 80 crianças e jovens de escolas públicas, 
moradores da Grande Tijuca, de 6 a 18 anos. Rodas de leituras, 
criação de personagens, conhecimento de textos teatrais, 
desenvolvimento de expressões corporais e vocais e oficinas 
de linguagem estão entre as diversas atividades de promoção 
da leitura e da escrita.  

TEAR de histórias
Responsável  Denise Maria de Souza Mendonça 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
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M	elhora significativa no desempenho escolar, ampliação do 
hábito de leitura e impacto positivo nas famílias, com o 
aumento do interesse geral pelo contato com a literatura. 
Esses são alguns dos resultados observados em crianças e 
adolescentes da Grande Tijuca atendidos pelo projeto TEAR 
de histórias. 

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da compreensão leitora 
e da escrita em jovens de baixa renda na zona norte do Rio de Janeiro, o 
projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Arte Tear, em parceria com o Ins-
tituto C&A, e atende hoje a 80 crianças e adolescentes da rede pública de 
ensino de 6 a 18 anos. 

As atividades são organizadas de acordo com a faixa etária. Dos 6 aos 11 anos, 
os alunos participam de oficinas de artes integradas, com escrita e leitura 
coletiva e individual, que procuram estimular nas crianças o prazer de ler e 
escrever. Com os que têm entre 12 e 15 anos, são trabalhados textos teatrais e 
da cultura popular. São criados também personagens e histórias e estimula-
das as expressões corporais e vocais. Os adolescentes de 16 a 18 anos partici-
pam de oficinas de teatro e de narração de histórias, bem como de oficinas 
de linguagem que buscam o domínio da norma culta da língua.

Contando com espaço físico privilegiado, o 
TEAR de histórias ainda realiza ao longo do 
ano um grande número de ações, como a 
Ciranda de Livros (biblioteca circulante), a 
Roda de Leitura, a participação em ativida-
des culturais, como feiras, shows e exposi-
ções, e a elaboração de mural noticioso e 
jornal. Para isso, conta com acervo perma-
nente à disposição dos participantes, de 
mais de 1.500 livros, CDs e DVDs, além de 
instrumentos musicais, materiais cênicos 
e de criação artística.
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  Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Entre leituras e vassouras:  
um programa de incentivo à  
leitura para garis da Comlurb

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro implantou em 2004 o 
Programa Ler É Viver, coordenado pela Biblioteca Corporativa da Comlurb (Unicom), lo-
calizada na sede da companhia. O programa é desenvolvido pela prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro e estende-se a todos os órgãos municipais.   

Cerca de 80% dos funcionários da Comlurb têm escolaridade até a 4.ª série do Ensi-
no Fundamental. Diante desse quadro, seus gestores optaram por centrar as ações no  
incentivo à leitura, destinadas aos funcionários e a seus familiares.  Além do acervo  
da biblioteca  da Unicom, eles fazem uso das Bibliotecas Volantes e participam da Hora 
do Conto, com mediação de leitura feita por colaboradores voluntários, tendo como  
público-alvo os garis. 

  Fundação Educar DPaschoal

Leia Comigo!
A empresa DPaschoal foi fundada em 1949, com atendimento automotivo. Em  1989 criou a 
Fundação Educar DPaschoal, com o objetivo de estimular as pessoas a adotar a educa-
ção para a cidadania como estratégia de transformação social. Hoje desenvolve projetos 
diversos, como produção e doação de livros gratuitos, ações de protagonismo juvenil, 
bolsas de estudos para universitários de baixa renda e voluntariado.        

Por meio do projeto Leia Comigo! já editou 30 milhões de livros infantis distribuídos gra-
tuitamente a escolas públicas, organizações sociais e bibliotecas em 21 estados brasileiros. 
Os livros doados têm como foco as crianças e os adolescentes. Promove também ações de 
mediação de leitura junto aos colaboradores da empresa e com os professores. 

  Instituto Unibanco

Biblioteca e Centro de Estudos
O Instituto Unibanco foi criado em 1982 como braço social da empresa. Atua preferen-
cialmente entre comunidades carentes e na implementação de projetos educacionais 
inovadores, que favoreçam a inserção de adolescentes e jovens adultos no mercado de 
trabalho e a educação ambiental. Participa de diversos projetos em parceria com outras 
instituições sociais e organiza o Prêmio Unibanco, voltado para pesquisas acadêmicas 
sobre Ensino Médio.

Seu Centro de Estudos, localizado na rodovia Raposo Tavares (SP), numa das regiões me-
nos favorecidas de São Paulo, atende à comunidade local, oferece atividades educativas 
e culturais e disponibiliza sua biblioteca, com 40 mil itens. Essa biblioteca funciona 
como extensão das salas de aula, atendendo às 19 escolas públicas da região, e desen-
volve campanhas de incentivo ao hábito de leitura e forma mediadores de leitura. 

O regulamento do Prêmio VivaLeitura, para a edição 2007,  
instituiu, na categoria Sociedade, um reconhecimento às  
empresas públicas e privadas que desenvolvem projetos  
ou programas na área de leitura, com foco em formação  
de mediadores de leitura. Conheça, a seguir, os três  
trabalhos que mereceram esse destaque e as empresas  
que os patrocinaram. 

Menção	Honrosa
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Marcos Túlio Damascena
tuliodamascena@ig.com.br
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