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biblioteca comunitária ler é preciso

PROFª MARIA OLIVIA OTERO ARTIOLI
AGUDOS I SP - VILA PROF. SIMÕES



SOBRE O INSTITUTO ECOFUTURO

O INSTITUTO ECOFUTURO, CRIADO E MANTIDO PELA 
SUZANO PAPEL E CELULOSE, ACREDITA QUE É A PARTIR 
DA INTEGRAÇÃO DO HOMEM COM A NATUREZA, DO 
ENTENDIMENTO DE SUA RELAÇÃO  COM O TODO, QUE A 
INTENÇÃO SE TRANSFORMA EM AÇÃO PARA MUDAR O 
PRESENTE E O FUTURO PARA MELHOR. 

Desde 1999, atua como articulador entre a sociedade civil, o 

poder público e o setor privado, buscando contribuir para a ex-

pansão da consciência socioambiental por meio do comparti-

lhamento de saberes, práticas de cuidado e mensuração de im-

pactos. Mantém projetos que contribuem para o fortalecimento 

da prática de leitura e pela conservação do meio ambiente.

Para mais informações, visite: www.ecofuturo.org.br



A aquisição de competências de leitura e escrita são a base para 

a educação de qualidade e desenvolvimento da consciência crí-

tica. Com esta visão, o projeto tem como objetivo contribuir para 

a implantação e qualificação de política pública de leitura e de bi-

blioteca, para a democratização do acesso ao livro e efetivação 

da lei 12.244/10, que determina que até 2020 todas as instituições 

de ensino do país, públicas e privadas, deverão ter bibliotecas. Em 

parceria com o poder público, iniciativa privada e comunidade lo-

cal, o Ecofuturo trabalha na implantação de bibliotecas em esco-

las públicas, abertas à comunidade, e no incentivo à promoção de 

leitura.  Alguns destaques:

O Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas foi criado pelo Instituto Ecofu-

turo e lançado em 2009 e está em sua 6ª edição. Entre as conquis-

tas nessa trajetória, está todo o processo que culminou na criação 

do Dia Nacional da Leitura e na implantação de Bibliotecas Comu-

nitárias Ecofuturo, espalhada por todo o País.

O principal objetivo dessa premiação é compartilhar informações 

e práticas reconhecidas como fundamentais para a instituição 

de uma boa base de leitura, ampliar a oferta qualificada de pro-

moção de leitura literária no Brasil, reconhecendo e apoiando as  

Bibliotecas Comunitárias Ecofuturo.

REALIZAÇÃO DE OFICINAS 
DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE  
COM REPRESENTANTES 
DO PODER PÚBLICO.

&  SOBRE O PROJETO BIBLIOTECA  
COMUNITÁRIA ECOFUTURO 

&  SOBRE O PROJETO 6º PRÊMIO  
ECOFUTURO DE BIBLIOTECAS

PESSOAS FORMADAS
NOS CURSOS DE  
AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
E PROMOTOR DE LEITURA;

ATENDIMENTOS
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& OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INCENTIVAR 
a promoção de leitura literária pelas equipes das Bibliotecas 

Comunitárias Ecofuturo e a implementação de estratégias  

de leitura adequadas a cada público, visando à consolidação 

de cultura de leitura e comportamento leitor.

INCENTIVAR 
o intercâmbio de conhecimentos e práticas entre as bibliote-

cas da rede.

CONTRIBUIR 
para a atualização do conhecimento sobre literatura e pro-

moção de leitura dos profissionais das bibliotecas da rede.

RECONHECER 
o trabalho desenvolvido pelas bibliotecas da rede.

INCENTIVAR 
a atuação de forma integrada entre biblioteca, poder público 

e sociedade civil para pensar esse espaço em todos os seus 

aspectos, de modo a construir e consolidar políticas públicas 

de bibliotecas que assegurem sua plena acessibilidade, sus-

tentabilidade e efetividade.

TORNAR 
a biblioteca e seu acervo mais conhecidos e reconhecidos 

pela comunidade, visando à ampliação do público usuário e 

de seu impacto.

PROMOVER 
o hábito de acessar os ambientes da internet entre as biblio-

tecas da Rede Ler é Preciso, por meio da disponibilização de 

material de referência no site do Ecofuturo, por tratar-se de 

um importante recurso tecnológico para atualização, forma-

ção continuada e intercâmbio.

CONTRIBUIR 
para a construção de um projeto político-pedagógico inte-

grado entre biblioteca e escola.
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SP 09
RJ 03

BA 04

MG 04

PE 11

MA 04

&  MAPA DE  
PARTICIPAÇÃO

JORGE DE LIMA - INVENÇÃO DE ORFEU

O POEMA TE LEVA/ 
TE DANA, TE AGITA,/ 
TE VINCA DE CRUZES,/ 
TE ENVOLVE DE NUVENS./ 
QUEM SABE AONDE VAI PARAR NO OUTRO DIA?
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 APRESENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL  

 DE ATIVIDADES DE LEITURA LITERÁRIA

Será avaliada a programação planejada e realizada no ano de 

2015, considerando objetivos, justificativa, descrição das ativida-

des, cronograma, resultados esperados.

  
SELEÇÃO DO ACERVO USADO NAS ATIVIDADES  

 DE LEITURA LITERÁRIA

Serão avaliados a diversidade de gêneros e os títulos seleciona-

dos para a realização das atividades de promoção de leitura, a 

justificativa para a seleção e o uso efetivo do acervo da biblioteca.

 ARTICULAÇÃO COM DIVERSOS PÚBLICOS

Serão avaliados resultados obtidos pela equipe da Biblioteca na 

realização de parcerias referentes a planejamento, divulgação e 

OS PROJETOS FORAM AVALIADOS E ESCOLHIDOS PELA COMISSÃO JULGADORA DO ECOFUTURO, 
NO QUAL CONTOU A PARTICIPAÇÃO DE JURADOS ESPECIALISTAS. PARA AJUDAR NA 

AVALIAÇÃO FORAM CRIADOS CINCO CRITÉRIOS, CONHEÇA ABAIXO QUAIS SÃO:

realização das atividades de promoção de leitura de livros de lite-

ratura. (Escolas, Poder Público, Comércio Local, Voluntários, Im- 

prensa, Associação de Moradores, Centros Culturais, Instituições 

Religiosas, Ongs e etc).

 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEITURA LITERÁRIA

Serão avaliados os resultados de divulgação da programação da 

Biblioteca pelos meios de comunicação locais (rádios, emissoras 

de TV, jornais, revistas e mídias sociais) e a produção de material 

de divulgação (convites, cartas, cartazes, faixas e folhetos).

  
ATENDIMENTO DIVERSIFICADO

Será avaliada a diversidade de público atendido pela programa-

ção de leitura literária (gestantes, bebês, crianças, jovens, adultos, 

idosos, portadores de necessidades especiais, detentos etc).
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tura literária no Brasil, reconhecendo e apoiando as Bibliotecas 

Comunitárias Ecofuturo. 

Salvo pequenas alterações, os critérios de avaliação da equipe or-

ganizadora do Prêmio e dos jurados também seguem sendo os 

mesmos: Apresentação de Planejamento Anual de atividades de 

leitura literária, seleção do acervo usado nas atividades de leitura 

literária, articulação com diversos públicos, divulgação das ativi-

dades de leitura literária e atendimento diversificado.

A INSTITUIÇÃO DO DIA 12 DE OUTUBRO COMO SENDO O DIA NACIO- 

NAL DA LEITURA FOI UMA CAMPANHA LIDERADA PELO INSTITUTO 

ECOFUTURO A PARTIR DE 2006, culminando na lei 11.899 de 2009, 

sancionada pelo então presidente da República Luiz Inácio Lula 

da Silva. Além de assegurar o Dia Nacional da Leitura, a lei esta-

belecia a criação da Semana Nacional da Leitura, a ser celebrada 

na semana que compreende o dia 12 de outubro. Oficializado pri-

meiramente no Estado de São Paulo, por meio da Lei nº 12.876 

de 3 de abril de 2008, o Dia da Leitura nasceu do intuito de sen-

sibilizar pais e educadores sobre a importância da leitura desde a 

primeira infância, além de alertar para a necessidade da criação e 

da renovação das Bibliotecas Públicas e Comunitárias. O Prêmio 

Ecofuturo de Bibliotecas, que em 2015 chegou à sua 6a edição, é 

filho legítimo dessa campanha, tendo sido lançado em 2009 em 

comemoração ao triunfo dos nossos esforços junto às instituições 

diversas e à sociedade civil. 

O clima de festa, entretanto, desde a estreia do Prêmio, fazia-se 

acompanhar de cuidados, que continuam a ser o objetivo prin-

cipal do concurso hoje: compartilhar informações e práticas re-

conhecidas como fundamentais para a instituição de uma boa 

base de leitura, ampliar a oferta qualificada de promoção de lei-

A CADA ANO O EDITAL DO PRÊMIO FEZ-SE ACOMPANHAR  

DE UM MOTE DIFERENTE – , “BIBLIOTECA TODO DIA”,  

“TODO DIA É DIA DE LER”, “LÊ PRA MIM!”, ETC –  

E DE ALGUNS EIXOS TEMÁTICOS QUE REFLETISSEM EM 

PRÁTICAS PONTUAIS QUE, COM O TEMPO, PUDESSEM 

INCORPORAR-SE AO COTIDIANO DAS BIBLIOTECAS: 

 

ATIVIDADES DE LEITURA LITERÁRIA QUE  

PRIVILEGIASSEM O CONTATO DIRETO  

COM O LIVRO, LEITURA PARA OS BEBÊS,  

A ABERTURA NO DIA 12 DE OUTUBRO  

COMO FORMA DE CHAMAR ATENÇÃO  

PARA A NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO  

INCLUSIVE AOS FERIADOS, ENTRE OUTRAS. 

&  INTRODUÇÃO DO DOSSIÊ
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Ano após ano, os projetos recebidos davam sinais claros de con-

solidação do prêmio nessa perspectiva e, em 2015, embora o nú-

mero de participantes tenha sido 33% menor em relação à edi-

ção anterior, a qualidade dos projetos apresentados superou as 

edições anteriores. A começar pela consciência da realização de 

uma programação realmente anual, na maioria dos casos – ou 

seja, as Bibliotecas deixam de realizar leituras pontuais (muitas, 

no início do Prêmio, realizavam atividades de leitura apenas por 

ocasião do Dia Nacional da Leitura) e intensificam seus trabalhos 

o ano todo. Aliás, foi precisamente este o eixo temático, proposto 

em forma de desafio nas chamadas do Prêmio, em 2015.

É nesse cenário, que teve 43 projetos inscritos, que a Biblioteca 

Comunitária Ecofuturo de Agudos I (SP) se destaca em 1º lugar, 

com a consistente proposta de uma formação intensiva de lei-

tores desde o berço, por todo o ano, no projeto “É preciso gos-

tar de ler”. Magé/RJ, por sua vez, se destaca em 2° lugar, pela 

proposta “Os contos que eles contam e os que nós contamos: 

rompendo com histórias únicas”, um formidável e aprofunda-

do questionamento das exclusões e silenciamentos de algumas 

vozes étnicas na literatura. O 3° lugar fica com a efervescente 

Turmalina/MG, com ampla oferta sistemática de leitura por todo 

o ano. O 6° Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas destaca ainda, com 

Menção Honrosa, a Biblioteca Comunitária Ecofuturo de Bauru, 

localizada em penitenciária, que levou ludicidade literária e cria-

ção a 40 detentos junto aos quais trabalha. 

As três vencedoras foram premiadas com uma viagem concedi-

da aos dois funcionários de cada biblioteca para participar da 24° 

Bienal Internacional do Livro de São Paulo, ocorrida entre os dias 

26 de agosto e 04 de setembro de 2016. Além disso, cada uma 

das três bibliotecas vencedoras recebeu um acervo de 50 livros 

de literatura, selecionados pelo Ecofuturo, especialmente para 

compor seus acervos. Hoje pode ser o dia em que uma criança 

toma gosto pela leitura. E para isso é que as centenas de pessoas 

que integram as equipes das Bibliotecas Comunitárias Ecofuturo 

trabalham o ano todo, e é por isso que apoiamos, valorizamos e 

reconhecemos práticas como as que seguem nesta publicação, 

mediando trocas Brasil adentro por um país de leitores.

OBRIGADO A TODOS OS PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS QUE DERAM 
CORPO A ESSAS PRÁTICAS EM 2015, E QUE ELAS SEJAM INCORPORADAS 
POR OUTROS – PARA MAIS CORPO – NOS ANOS QUE SEGUEM!
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biblioteca pública municipal

MESTRA AUGUSTA
TURMALINA - MG



SILVIA CATRILLÓN - O DIREITO DE LER E DE ESCREVER

OS NOVOS E SPAÇOS PAR A A LE IT UR A, EM PAÍ SE S COM TANTAS DÍVIDAS  
E  TANTAS TR ANSFORMAÇÕE S PENDENTE S, DEVEM SER OS E SPAÇOS ONDE  

A SOC IEDADE C IVIL SE  ORG ANI ZA. OS PROJETOS DE LE IT UR A PREC I SAM DAR  
A MÃO A E SSE S PROCE SSOS DE ORG ANI ZAÇ ÃO, ACOMPANHÁ-LOS, 

DEMONSTR AR QUE A LE IT UR A NÃO É  UM MERO ADORNO NEM UM PASSATEMPO 
E  QUE SEU VALOR NÃO E STÁ EM OFERECER APENAS ALGUNS MOMENTOS 

PR AZEROSOS, MAS SIM QUE A LE IT UR A É  UM INSTRUMENTO E X TREMAMENTE 
ÚT IL NA TR ANSFORMAÇ ÃO E ORG ANI ZAÇ ÃO DE SUAS VIDAS,

VENCEDORES



21/11/2013

Espaço independente

“É preciso gostar de ler”

Sonia Serafim Rebuá

Sonia Serafim Rebuá

Sonia Serafim Rebuá,

Márcia Regina de Godoy e  

Roseli Aparecida Andreotti Felix

INAUGURAÇÃO:

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: 

PROJETO: 

RESPONSÁVEL: 

PLANEJAMENTO:

REALIZAÇÃO: 

biblioteca comunitária ler é preciso

PROFª MARIA OLIVIA OTERO ARTIOLI

1O LUGAR:



 
Quantas noites embaladas por narrativas seriam necessárias para 

domar certa propensão à desordem e à barbárie que se esconde ou 

finge adormecer dentro de cada um de nós? Essa coisa sempre à 

espreita cujo sonho mais ou menos velado é expressar-se no máximo 

da violência totalitária até a aniquilação do outro e, finalmente, de si 

mesma… Quantas noites? Mil e uma, diríamos, com o pensamento  

em Scherazade. Mil e uma noites. Não seriam mil e uma?  

Mas, ao escritor egípcio, Prêmio Nobel de Literatura, Naguib Mahfouz 

bastou perguntar o que teria se passado com Scherazade no dia se-

guinte àquele punhado de noites. O resultado foi o belíssimo roman-

ce Noites das mil e uma noites, onde encontramos mais uma vez, e 

muitas vezes, a mais famosa contadora de histórias às voltas com o 

caráter ambivalente do sultão. A história se passa em uma cidade islâ-

mica medieval assolada por uma peste em forma de corrupção. Go-

vernos sucessivos são destituídos e enviados à forca, enquanto gênios 

para lá de ambíguos e malandros assaltam, a qualquer hora do dia e 

da noite, a consciência dos cidadãos. No topo da pirâmide, o sultão, 

acossado por crises existenciais que o obrigam a lançar-se nas ruas, 

à noite, em contato direto com os súditos. Até que se envolva direta-

mente com as histórias que ouve, modificando-se pouco a pouco, a 

ele não será dado o descanso de espírito – se é que está destinado a 

possuí-lo algum dia, com milhares de assassinatos nas costas…

Resumo da ópera – se fosse o caso de pretender “resumir” ta-

manho fôlego narrativo: O Livro das mil e uma noites só não 

comporta mais noites pela impossibilidade humana de ser infi-

nito. Que seja eterno já não é pouco, e seguirá sendo, por todos 

os séculos, exemplo de sedução e contraponto aos caprichos 

de sultões assassinos.

Essas questões nos ocorrem, incrível que pareça, lendo o projeto 

vencedor em primeiro lugar desta edição do Prêmio Ecofuturo de 

Bibliotecas s. Sônia Rebuá, responsável pelo planejamento, con-

ta: “Por não estarmos vinculados a nenhuma escola, ao planejar 

as atividades para 2015, pensamos em atingir o público infantil de 

escolas próximas à Biblioteca, pois, se os cativarmos, formarmos, 

eles serão nossos futuros leitores. Cientes da importância da ex-

periência com o livro desde a mais tenra idade, avaliamos que le-

var leitura aos bebês e crianças de até quatro anos cumpre um 

papel fundamental na formação de futuros leitores”.

A grande “sacada” dessa proposta, que foi posta em prática a con-

tento pela BC de Agudos I, é que Scherazade não pode jamais dei-

xar de narrar, enquanto houver vida. E quanto mais cedo formos 

capazes de ouvir essa voz, mais a desejaremos ao longo da nossa 

jornada e mais a buscaremos nos livros: é como buscar reviver a 

experiência do primeiro amor. 

Foram quatro modalidades de ações de leitura realizadas ao longo 

de todo o ano letivo de 2015, totalizando 159 atividades, distribuí-

das da seguinte maneira:
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 HORA DA HISTÓRIA I 
Durante uma hora, toda semana, a biblioteca ofereceu leitu-

ra em voz alta para os 20 alunos de 6 e 7 anos da E.M.E.F.E.I. 

e Creche Professora Lydia Thiede. Após a audição da leitura, as 

crianças podiam explorar livremente o acervo, manuseando os 

livros e lendo individualmente. “Neste momento, conforme o rit-

mo do grupo, apresentamos o acervo de livros de imagens para 

que pudessem desenvolver a imaginação e, se alguém quisesse, 

contava a história para o grupo”, diz Sônia. Foram 30 sessões de 

leitura vividas com esses alunos! Por vezes, a leitura de um mes-

mo livro se estendeu por vários encontros, como foi o caso de 

Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Esse “detalhe” não 

passou despercebido aos jurados, que consideraram fundamen-

tal o leitor poder se demorar com as personagens, conhecê-las, 

experimentar seus afetos, conviver com elas e integrá-las ao seu 

universo imaginário, envolvendo-as nas conversas cotidianas 

com os amigos. Sônia conta que tanto os alunos se familiariza-

ram com as personagens que, em certas situações, “adivinhavam” 

como elas se comportariam.

 HORA DA HISTÓRIA II 
Em parceria com a mesma escola e valendo-se da mesma me-

todologia, a leitura foi oferecida para 24 alunos de 5 e 6 anos do 

primeiro ano do Fundamental. Foram 17 semanas de convívio 

com os livros, havendo o encerramento com um sarau infantil 

em que os alunos liam poemas dos autores que, ao longo do ano, 

haviam se tornado seus favoritos.

 HORA DA HISTÓRIA III 
Dessa vez em parceria com a E.M.E.I. e creche Pilar Silva Padi-

lha, o público atendido foram 88 crianças de 3 a 5 anos, dividi-

das em 4 turmas. A elas foram oferecidas 28 sessões de leitura 

ao longo do ano. Em todos os casos, nos três desdobramentos 

acima, ao final as crianças tiveram saltos qualitativos e impres-

sionantes em relação à leitura, expressando suas preferências, 

escolhendo o que queriam ler ou que lhes fosse lido, mesmo 

tão pequeninas. Ah, e quando uma pessoa, com seus critérios 

próprios, seleciona o que lê, é porque tem uma Scherazade não 

mais fora, mas já dentro de si!

 HORA DA HISTÓRIA IV  
Esse desdobramento do projeto visava atender às crianças de 

diversas escolas do município, disponibilizando quatro horários 

de atendimento a cada quinze dias. As atividades atingiram 727 

alunos, de 5 a 10 anos de idade, ao longo do ano letivo. Por se 

tratar de um público variado, a equipe da BC optou por fazer 

diferentes modalidades de leitura: leitura em voz alta, sarau in-

fantil, sarau sertanejo, etc.
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Agudos I promoveu ainda o encontro entre leitores e dois escritores 

locais. Após lerem com muito entusiasmo a trilogia Primeira Alvorada, 

de João Henrique Pachoal, alunos secundaristas da E.E. Padre João 

Batista de Aquino tiveram um bate papo com o autor na Biblioteca, 

onde conversaram sobre a obra e seu processo criativo. Já o poeta 

Álvaro Zulian foi o grande homenageado no já tradicional Sarau Líte-

ro Musical da cidade – embora não idealizado pela BC, o evento foi 

realizado neste espaço, a pedido dos organizadores do sarau. 

Projeto extremamente bem escrito, com análises e observações su-

tis e muito perspicazes, trata-se de um conteúdo que que será dis-

ponibilizado na íntegra, para inspirar outras bibliotecas e promotores 

de leitura. Além da idealizadora Sônia Rebuá, o projeto contou com 

uma equipe formada por Márcia Godoy e pela escritora e voluntária 

Roseli Andreotti Felix. A Biblioteca recebeu ainda mais de uma deze-

na de parceiros, tanto institucionais como de pessoas físicas. 

Para que algo se torne cultural, é preciso que seja incorporado e 

naturalizado e, no caso da formação de uma cultura de leitores 

em uma biblioteca comunitária, a eterna arte das Mil e uma Noi-

tes é algo que se pratica nos duzentos dias do ano letivo. 

 MALA VIAJANTE  
A atividade foi pensada especialmente para os alunos de seis 

meses a quatro anos da Creche Escola Neusa Franco Szelpal. 

“Pensamos em levar a leitura até os bebês devido á dificuldade 

de transportá-los em ônibus e não distraí-los muito com um 

ambiente estranho, para que pudessem focar mais a leitura”, 

explica Sônia. Mas o sucesso foi tão grande que logo o Colégio 

Educacional For Kids, o Lar da Criança e o Asilo Vicentino de 

Agudos também quiseram ser visitados! Ao que foram atendi-

dos de pronto, sendo 3.110 pessoas beneficiadas. PARABÉNS À EQUIPE DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA ECOFUTURO DA VILA PROFESSOR SIMÕES!

VENCEDORES DO PROJETO - 15



20/10/2013

Escola

“Os contos que eles contam e os que nós 

contamos: rompendo com histórias únicas”

Daise dos Santos Pereira

Daise dos Santos Pereira, 

Pâmela Nogueira e 

Veluma Luciane dos Santos Silva

Daise dos Santos Pereira, 

Pâmela Nogueira, 

Veluma Luciane dos Santos Silva, 

Marceli de Mattos, Fabiana Roque, 

Sarah Rosa, Bruno Santos, 

Alcilene Banni, Alciene Banni, 

Cristiane Antunes, Rosângela Teixeira, 

Mara Cimas, Denise Shayder, 

Vanilda Shayder, Linda Shayder, 

João Alves, Laucimary Abreu, 

Lindaura Fernandes e Marcia Bastos.

INAUGURAÇÃO:

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: 

PROJETO: 

RESPONSÁVEL: 

PLANEJAMENTO:

REALIZAÇÃO: 

biblioteca comunitária ler é preciso

PROFª ELZIRA BASTOS AMARO

2O LUGAR:



O poema você certamente conhece. Além de ter sido escrito por 

um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, já foi publica-

do em diversas antologias – inclusive infantis –, por ser daqueles 

textos que despertam simpatia imediata, uma vez que mobiliza 

algo da nossa ternura tipicamente brasileira. Relembre:

IRENE NO CÉU

Irene preta

Irene boa

Irene sempre de bom humor.

Imagino Irene entrando no céu:

–  Licença, meu branco! 

E São Pedro bonachão:

– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença

MANUEL BANDEIRA

Não é que tenham acusado o autor de racismo. Isso, não. Mas 

muitos surpreendem nas entrelinhas do poema acima certa do-

cilidade que os patrões exigem dos subordinados – uma mani-

festação tipicamente brasileira em que a opressão se traveste de 

afeto para mais dominar. A docilidade de Irene, negra, diante da 

condescendência do branco bonachão faria do texto de Bandeira 

algo mais do que um “poeminha fofo”. Mas, se uns veem fofura 

onde outros veem violência, o poema continua vivo, nos fazendo 

pensar. Nesse sentido, a releitura de Márcio Barbosa para esses 

“versinhos do Manuel” é uma boa provocação. Veja.

O QUE NÃO DIZIA O POEMINHA DO MANUEL:

Irene preta!

Boa Irene um amor

mas nem sempre Irene

está de bom humor

Se existisse mesmo o Céu

imagino Irene à porta:

–  Pela entrada de serviço – diz S. Pedro 

dedo em riste

– Pro inferno, seu racista – ela corta.

Irene não dá bandeira

ela não é de brincadeira

MÁRCIO BARBOSA

Quem quer trabalhar com a palavra, em sua dimensão elabora-

da, vai, a qualquer momento – e por muitas vezes – ter que lidar 

com polêmicas. Em muitos casos, isso é até uma obrigação, dado 

que problematizar é próprio da arte. E se enfrentar o racismo no 

Brasil é, além de uma obrigação, um gesto de coragem, deste-

mido é o projeto da Biblioteca Comunitária Ecofuturo de Magé, 

nosso segundo colocado nesta edição do Prêmio. 
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Mas, antes de apresentarmos o projeto, um teste rápido: 

QUANTOS ESCRITORES NEGROS E INDÍGENAS VOCÊ CONHECE?  
DOS LIVROS QUE VOCÊ JÁ LEU, QUANTOS INDÍGENAS E QUANTOS 
NEGROS ERAM PROTAGONISTAS? AS PERSONAGENS DAS HISTÓRIAS 
INFANTIS QUE VOCÊ LÊ NA SUA BIBLIOTECA CORRESPONDEM  
À DIVERSIDADE ÉTNICA DAS CRIANÇAS DA SUA COMUNIDADE? 

Se essas são perguntas incômodas, é sinal de que precisam ser 

ainda mais perguntadas, pois o incômodo maior seguramente está 

nas respostas. Durante nove meses, ao longo de 2015, foi essa a 

missão da BC de Magé, com o surpreendente projeto “Os contos 

que eles contam e os que nós contamos: rompendo com histórias 

únicas”, dividido em 22 etapas. 

Em março, catalogaram todas as obras literárias da biblioteca e, 

conforme encontravam os livros com o tema do projeto, criavam 

um catálogo paralelo de literatura étnica (indígena e afro-brasilei-

ra), totalizando 39 livros do gênero. Em seguida, apresentaram os 

livros aos estudantes do Fundamental I, de modo que eles pudes-

sem identificar o que as obras tinham em comum, e isso desen-

cadeou uma acalorada discussão sobre a importância das culturas 

indígenas e negras na formação da identidade brasileira. As crian-

ças descobriram que também existem princesas negras e que, na 

literatura como na vida, negros e índios existem!

Na Educação Infantil, crianças negras de 4 a 6 anos puderam se 

ver pela primeira vez em um personagem de sua cor, através dos 

livros expostos no varal literário do sarau promovido no mês de abril. 

Aliando ecologia, antropologia e literatura, foi resgatada a lenda da 

índia tupinambá Mirindiba que, conta-se, protege o povo de Magé lá 

do alto do Morro do Bonfim, depois de ter sido transformada numa 

árvore de mesmo nome. As crianças desconheciam a belíssima his-

tória da índia, do mesmo modo que nem desconfiavam que Maria 

Conga foi uma heroína quilombola que lutou pela libertação dos 

negros e oprimidos de Magé, município de mais de 450 anos que 

já foi um grande celeiro agrícola que abastecia a então capital brasi-

leira, Rio de Janeiro, por meio de trabalho escravo. No lastro desse 

resgate, histórias de idosos, avós das crianças e moradores da região 

também foram resgatadas em atividades específicas a esse fim.

Importa ressaltar que o projeto da BC de Magé é totalmente articu-

lado com o projeto pedagógico da escola em que ela está inseri-

da. Sendo assim, às atividades de leitura somaram-se muitas vezes 

a teatro, produção de textos, musicalização, artes plásticas, corpo-

reidades, iconografias e outras linguagens que fogem ao alcance do 
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nosso relato, cujo foco é especificamente trabalhar a leitura. Contu-

do, essa importante articulação da leitura com o planejamento es-

colar e a qualidade das atividades não passaram despercebidas pelos 

jurados, que mais de uma vez exaltaram a iniciativa. Resta ainda ob-

servar que a lei federal 11.645/08 ainda torna obrigatório o ensino da 

história e das culturas indígena e afro-brasileiras em todas as escolas 

do país. Enquanto a maioria das escolas brasileiras ignora ou desco-

nhece a lei, a BC de Magé ofereceu leitura de literatura de qualidade 

contemplando esses temas o ano inteiro, mês a mês. 

De agosto a dezembro, os livros do acervo étnico também passa-

ram a ser emprestados para as crianças levarem para casa e lerem 

com os pais e familiares, que puderam descobrir e fruir de histó-

rias de outras cores, sonoridades e matizes. 

Para os jurados, o projeto da BC de Magé – que tem 29 páginas– 

merece ser publicado na íntegra, para inspirar outras escolas e biblio-

tecas. Extremamente bem escrito, é também profundamente afinado 

com questões do nosso tempo, trazendo para o dia a dia da comuni-

dade temas que raramente saem do âmbito dos estudos teóricos das 

universidades. “O desafio enfrentado e que temos superado a cada 

dia é a sensibilização para a leitura como prática da liberdade. Sobre-

tudo quando se trata de uma realidade como a nossa – estamos na 

zona rural –, que por vezes é marginalizada por estar longe do gran-

de centro.”, declaram as responsáveis pelo planejamento – a diretora 

da escola, Veluma Silva, a professora implementadora de leitura Dai-

se Pereira e a professora dinamizadora de leitura Pâmela Nogueira. 

Além de todos os funcionários da escola e da biblioteca, o projeto da 

BC de Magé contou com os voluntários João Alves e Denise Shayder, 

Linda Shayder e Vanilda Shayder. A equipe destaca ainda o apoio da 

Secretaria de Educação e Cultura (SMEC) do município, que disponi-

biliza uma implementadora de leitura e atende às demandas de quali-

ficação da profissional. A Universidade Federal Fluminense, por meio 

do projeto Ensino Pesquisa e Extensão, voltado para a formação do-

cente, tem levado as ações da escola para além do âmbito escolar.  

Outra parceira da escola, a ONG Água Doce disponibiliza a educa-

dora popular Laucimary Abreu, cujo trabalho é fundamental para o 

planejamento, divulgação e realização das atividades de leitura.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo contemplaram, 

além dos alunos da escola, outras pessoas da comunidade, mas 

sobretudo os pais dos estudantes. Os eventos foram divulgados 

em mídias locais (rádio, TV, jornal e revista), mídias sociais e im-

pressos (cartazes, cartas, convites, faixas e folhetos).

PARABÉNS A TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROJETO E A BIBLIOTECA COMUNITÁRIA ECOFUTURO DE MAGÉ!
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biblioteca pública municipal

MESTRA AUGUSTA

3O LUGAR: 20/12/2002

Biblioteca Pública

“De mão em mão, de voz em voz – 

livros a mão cheia, sempre”

Maria Neick Lopes

Maria Neick Lopes,  

Bianca Leão, José Gilmar de Souza, 

Maria Selma Lima e Zilmar Macedo

Gilda Macedo, Rosângela Pires,  

Michele Nascimento, Dalter Ribeiro, 

Lucas Santana, Rogério Rodrigues,  

Maria Aparecida Vieira  

e Gelcira Fernandes

INAUGURAÇÃO:

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: 

PROJETO: 

RESPONSÁVEL: 

PLANEJAMENTO:

REALIZAÇÃO: 

Turmalina já foi contemplada em todas as colocações em edições an-

teriores do Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas. É uma biblioteca dinâmi-

ca e articulada e, por meio dos esforços competentes de sua equipe, 

é, além de uma biblioteca comunitária, uma biblioteca pública. Como 

tal, possui uma agenda vibrante ao longo de todo o ano e, dada as 

intensas solicitações de visitas especiais demandadas pelas escolas, às 

vezes não consegue atender a todas com a frequência requerida. Para 

a equipe, a melhor recompensa, ao longo desses anos de trabalho, 

foi constatar em 2015 que os alunos da 8a série de duas das escolas 

parceiras da biblioteca possuem índice de leitura acima da média na-

cional, estando à frente inclusive de grandes cidades, como São Paulo.



Todo ano, as escolas estaduais, a Secretaria Municipal de Educação 

e demais instituições parceiras – Mercado Municipal, Secretaria de 

Cultura, agências bancárias, APAE, Rádio Cidade FM, etc – recebem 

o planejamento anual da biblioteca, que costuma revisar o planeja-

mento mensalmente. De fevereiro a dezembro de 2015, a BC mo-

bilizou atividades que contemplaram 10.971 pessoas, entre bebês, 

crianças, adolescentes e adultos, inclusive gestantes, pessoas com 

deficiência e moradores da zona rural.

Sendo também uma biblioteca pública, nem todas as atividades de 

Turmalina são exclusivamente de leitura literária, sendo um impor-

tante vetor de informações concernentes a campanhas de interesse 

público, como prevenção ao abuso sexual contra crianças e ado-

lescentes, discriminação, difusão do ECA, etc. Oportunamente, em 

alguns momentos, leituras literárias e outras linguagens, como cine-

ma e teatro, são inseridas nesse tipo de programação. 

Das dezenas de atividades que constam do projeto inscrito nesta 

edição do Prêmio, efemérides como Dia dos Namorados e Dia In-

ternacional da Mulher costumam servir de interessantes pretextos 

para a promoção de leituras públicas e recitais, mas ofertas sistemá-

ticas de leitura ao longo de todo o ano, sobretudo em parceria com 

escolas, tem sido a regra. A ênfase em diferentes gêneros literários 

– poesia, crônica, cordel, etc. – também aparece como uma marca 

forte dessa Biblioteca, além de lançamentos de livros, exposição de 

acervos novos e distribuição de livros em kits para empréstimos às 

escolas e ONGs. No quesito empréstimo, aliás, a BC sempre extra-

pola os seus limites e mantém quinzenalmente, aos sábados, uma 

banca de leitura no Mercado Municipal, onde cerca de 350 feirantes 

fazem empréstimos anualmente. 

A BC de Turmalina auxiliou ainda uma escola parceira na implemen-

tação de um projeto de leitura, oferecendo livros – doação e em-

préstimos –, articulando palestras e leituras públicas, e uma cantoria 

entremeada de leituras de causos foi a tônica do programa Brasil 

Caboclo, veiculado pela Rádio Cidade FM. 

Foram 48 atividades realizadas a contento ao longo de 11 meses 

e enfeixadas no projeto “De mão em mão, de voz em voz, livros 

à mão cheia, sempre”. Maria Neick Lopes, Bianca Leão, José Gil-

mar de Souza, Maria Selma Lima e Zilmar Macedo foram os res-

ponsáveis pelo planejamento e, como realizadores do projeto, 

contaram os préstimos de Gilda Macedo, Rosângela Pinheiro, 

Michele Nascimento, Dalter Ribeiro, Lucas Santana, Rogério Ro-

drigues, Maria Aparecida Vieira e Gelcira Fernandes. 

PARABÉNS À EQUIPE DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA ECOFUTURO DE TURMALINA!
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O reconhecimento de um trabalho é gratificante e estimulador. 

Ao reconhecer o trabalho realizado pelas Bibliotecas Ler é Preciso, 

o Ecofuturo incentiva e estimula a continuação do trabalho e a 

realização de novos projetos. Então, ter sido vencedora desse prêmio 

fez com que nosso trabalho fosse valorizado e reconhecido, levando 

a biblioteca a ser conhecida e ganhar mais leitores. Sendo vencedora 

do prêmio, agregamos a responsabilidade, o estímulo, a motivação, 

a alegria de continuarmos nosso trabalho na formação de leitores. 

A participação na Bienal foi um acontecimento incrível. Pudemos 

conhecer autores e ouvi-los sobre suas obras, conhecer vários títulos 

de livros e aprofundar nossos conhecimentos nos vários estandes.  

Com todo este conhecimento adquirido, vamos enriquecer nossas 

leituras e compartilhar com nossos leitores. 

& DEPOIMENTOS DAS BC’S  VENCEDORAS

SÔNIA REBUÁ,  AGUDOS I|SP
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GILDA GOMES DE MACEDO, 
TURMALINA|MG

 O prêmio é importante porque estimula a biblioteca na 

busca contínua de formar e ampliar a quantidade e qualidade dos 

leitores. Reforça a importância e a necessidade de um trabalho 

planejado e executado em parceria com os vários segmentos 

da sociedade, e consolida o reconhecimento público desse 

nosso trabalho de promoção da leitura, no município e fora 

dele. O contato com a infinidade de obras literárias na Bienal, 

o intercâmbio de ideias bem-sucedidas, e a divulgação da 

Biblioteca e do Município nos vários cantos do país forneceram o 

combustível necessário para a realização de um trabalho  

cada vez melhor de promoção da leitura.
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MENÇÃO HONROSA

CECILIA MEIRELES - “DISCURSO”

UM POETA É SEMPRE IRMÃO DO VENTO E DA 
ÁGUA:/ DEIXA SEU RITMO POR ONDE PASSA.



11/09/2009

Penitenciária

“Um conto como eu conto”

Carlos Augusto Martins Francisco

Maria de Fátima Vani e 

Renata Aparecida Alves

Maria de Fátima Vani, 

Renata Aparecida Alves e 

Carlos Augusto Martins Francisco

INAUGURAÇÃO:

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: 

PROJETO: 

RESPONSÁVEL: 

PLANEJAMENTO:

REALIZAÇÃO: 

Você sabia que, no Brasil, 42% da população carcerária é de 

presos provisórios? Isso mesmo, presos sem julgamento. Des-

se enorme contingente, mais da metade, quando julgada, rece-

be, muitas vezes, uma pena diferente da pena de prisão. Dos já 

condenados com a pena de prisão, mais da metade tem direito 

a algum benefício legal, mas não consegue acessá-lo. Posta essa 

condição, somada a inúmeras outras situações de violação de di-

reitos e da segurança pública brasileira, há quem ainda se ocupe 

em oferecer leitura para os presos?!

Sim! Em 2009, quando inauguramos a Biblioteca Comunitária 

Ecofuturo na Penitenciária II de Bauru, numa linha de atuação 

junto a penitenciárias que denominamos Projeto Mandela, e foi 

com muita alegria que tivemos o reconhecimento da Fundação 

Nelson Mandela, em carta endereçada ao Instituto Ecofuturo. O 

documento destacava a importância da leitura e da literatura para 

a reabilitação e restauração da vida junto à população prisional, 

pondo em movimento o próprio senso de humanidade, mobili-

zando o legado de homens e mulheres cuja memória todas as 

pessoas de todos os cantos do planeta têm o direito de herdar, de 

se apropriar e de habitar para a recriação de si mesmas.

A BC de Bauru mereceu menção honrosa na 3a edição do Prê-

mio Ecofuturo de Bibliotecas, em 2011. Naquele ano, por ocasião 

biblioteca comunitária ler é preciso

NELSON MANDELA
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do Dia Nacional da Leitura, os funcionários conseguiram atender 

na biblioteca detentos que não participavam do grupo escola e 

que, por isso, não podem frequentar o pavilhão onde se encon-

tra a BC. Assim 40 presos tiveram a oportunidade de manusear 

livros, ler sinopses e prefácios, ouvir trechos de obras escolhidas 

por eles e tomar livros de empréstimo, levando-os para as celas. 

O que em outra biblioteca poderia ser tido como um projeto até 

simples demais, torna-se, em uma penitenciária, um feito heroico, 

uma vez que precisa superar a rigidez do sistema prisional.

Para essa edição, a equipe da biblioteca se organizou e pode reali-

zar um planejamento que durou de março a novembro de 2015, e 

colocaram em prática o projeto “Um conto como eu conto”, duas 

vezes por semana, com 40 detentos estudantes do Ensino Funda-

mental e Médio. Sendo o projeto dividido em 8 etapas, não pas-

sou despercebido aos jurados que se tratava de uma sequência 

didática, aplicada em sala de aula e na sala de leitura da biblioteca, 

tendo como objetivo que os alunos se apropriassem do gênero 

conto, articulando-o com a produção oral e escrita. Portanto, o 

projeto é um plano de aula ampliado que, nas circunstâncias em 

que se aplicou, conciliou as atividades previstas do currículo es-

colar com o acréscimo do tratamento literário. As etapas foram as 

seguintes, conforme descrevem os próprios proponentes:

 1O MOMENTO 
Apresentação do projeto aos alunos e orientação para que lessem 

antecipadamente contos previamente selecionados.

 2O MOMENTO 
Os alunos dividem-se em grupo e o professor faz a leitura do 

conto, ao tempo em que promove a discussão e o debate.

 3O MOMENTO 
Informações biográficas, históricas e estilísticas sobre o autor 

abordado.

 4O MOMENTO
Leitura do conto pelo grupo, que deve ao final recontar a história 

lida e ouvida, “sem repetir os detalhes” do que estão relatando. 

5O MOMENTO 
Propor a produção de uma coletânea de contos reescritos, “a 

partir da visão de um dos personagens da narrativa, fazendo 

mudanças necessárias para integrar esse novo ponto de vista. ”
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 6O MOMENTO 
Comparação entre as diferentes versões, explorando as diferenças 

entre as narrativas orais e o papel documental da escrita.

 7O MOMENTO 
Ler os textos reescritos em voz alta, observando a importância da 

entonação e pontuação para a compreensão.

 8O MOMENTO 
Apresentação do projeto à comunidade escolar.

 

Como se percebe facilmente, as atividades realizadas são de suma 

importância para o domínio da leitura e da escrita. Por outro lado, 

sendo atrelado à atividade escolar, o projeto talvez pareça “didáti-

co”, uma vez que se subordina, em algumas passagens, às finalida-

des da escolarização. Ressalte-se, entretanto, essa introdução da 

literatura na sala de aula como uma via possível encontrada pela 

equipe da BC, e enfatize-se sobretudo o aspecto lúdico das ativi-

dades, que muitas vezes abordam a interpretação de texto como 

uma atitude altamente criativa. E está precisamente aí, na irrupção 

do lúdico e da criatividade da palavra elaborada em uma peniten-

ciária, o foco preciosíssimo de resistência à condição em vivem. 

Planejado e realizado pelas professoras Maria de Fátima Vani e Re-

nata Alves, o projeto contou ainda com os trabalhos do coorde-

nador pedagógico, Carlos. E relatam: “Contamos com o apoio de 

todos os professores, independente das disciplinas que lecionam, 

pois a equipe tem plena consciência de que o aluno deve ter o 

domínio da língua oral e escrita, tendo em vista a sua autonomia”. 

E se destacávamos acima o aspecto lúdico e criativo do projeto, 

é justamente isso o que vemos despontar no relato das profes-

soras sobre os saldos do projeto: “Despertou o prazer da leitura e 

aguçou o potencial criativo de boa parte dos alunos; promoveu o 

desenvolvimento do vocabulário, favorecendo as formas ortográ-

ficas. Possibilitou a vivência de emoções, o exercício da fantasia e 

da imaginação. Proporcionou aos indivíduos, através da leitura, a 

oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais”. 

que floreça
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FINALISTAS

YOLANDA REYES - LER E BRINCAR, TECER E CANTAR

A LITERATURA TRABALHA COM TODA  
A EXPERIÊNCIA VITAL DO SER HUMANO.



Agudos II (VIlA VIenense)  | sp

INAUGURAÇÃO: 03/11/2014

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “O menino lê, a moça sonha, o velho se encanta”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Keila Mara de Oliveira Ramos

REALIZAÇÃO: Keila Mara de Oliveira Ramos,  

Regiane Maria Bircol, Edna Terezinha Ortelan, Marisol Morales  

e Taís Cambaúva

Se o nome do projeto – “O menino lê, a moça sonha, o velho 

se encanta” – já sugere a frequência literária em todas as fases 

da vida humana, vejamos como as idealizadoras descrevem, em 

suas próprias palavras, essa proposta da BC de Agudos, localiza-

da na Vila Vienense: 

  Através das páginas de um livro, a criança descobre mais do 

que um mundo de imaginação. Se cultivada desde a mais tenra 

idade, a leitura pode ser mais do que um prazer, ela também é fonte 

de aprendizado e conhecimento que será levado para a vida adulta, 

podendo ser um grande companheiro e beneficiar a saúde física e 

emocional de quem chegou à terceira idade. 

É por isso que a equipe ofereceu leitura, durante todo o ano letivo 

– de 23 de fevereiro a 14 de dezembro –, todo dia, para as salas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental da EMEFEI e Creche Pro-

fessora Silvia Maria Amato Trigo, em que a Biblioteca está inserida. 

Eram cinco sessões diárias de leitura em que os alunos ficavam du-

rante uma hora, primeiro ouvindo o que era lido e, depois, manu-

seando livremente o acervo da biblioteca e tomando livros de em-

préstimo. Método simples e certeiro, que as funcionárias resumem 

nestas palavras: “Aproximar a criança do universo escrito e dos por-

tadores de escrita para que possam manuseá-los, reparar na beleza 

das imagens, relacionar texto e ilustração, manifestar sentimentos, 

experiências, ideias e opiniões, definindo preferências e construindo 

critérios próprios para selecionar o que irá ler”. 

biblioteca comunitária ler é preciso

THELMA SORMANI TRAVAIN
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Cerca de 350 estudantes foram contemplados nessa atividade pe-

riódica de leitura, e os professores relatam que a hora da bibliote-

ca é a mais aguardada pelos alunos durante o horário letivo. Mas 

outras atividades literárias – além de uma tarde de contação de 

histórias com a contadora e professora Lorinisa Knaak da Costa – 

também ocorreram ao longo do ano, na biblioteca, que atingiu um 

público de 1.110 pessoas nos eventos de 2015. Assim, tiveram ainda:

TROCA DE LIVROS
Uma vez por semana, durante todo o ano letivo, os 23 profes-

sores da escola podiam tomar cinco livros de empréstimo na bi-

blioteca para lerem para os alunos, em sala de aula, até a semana 

seguinte, quando os livros emprestados eram trocados;

 1O SARAU POÉTICO LITERÁRIO
O nome sugere que haverá o 2°, o 3°, o 4°… A primeira edição, 

batizada de “O canto e o encanto de Vinícius de Moraes”, home-

nageava “O Poetinha”, que teve seus livros divulgados junto ao 

acervo da BC. O evento, realizado no dia 25 de março, foi aberto à 

comunidade e teve atrações de dança, música e recital de poesia.

2O SARAU POÉTICO LITERÁRIO
A segunda edição do evento, realizada no dia 7 de dezembro e 

também aberta ao público, teve como tema “Monteiro Lobato e o 

Sítio do Picapau Amarelo”. Além da divulgação do acervo lobatia-

no da BC, o evento teve poemas, danças e músicas afins ao tema. 

LEITURA PARA OS IDOSOS 
Objetivando a aquisição de “novos conhecimentos”, “desenvolver 

a inteligência”, “extravasar sentimentos” e “exercitar a memória e 

o raciocínio”, a equipe ofereceu leitura para os internos e funcio-

nários do Centro do Idoso, de 17 de novembro a 15 de dezem-

bro. “Fazer leitura para os idosos é maravilhoso, pois é uma ‘via 

de mão dupla’; nós levamos cultura, lazer, enriquecimento, etc., 

e recebemos sabedoria com tantas outras histórias que fizeram 

parte da vida de cada idoso que ali se encontra. É apaixonante!”, 

relatam as promotoras de leitura.

Realizado pelas funcionárias Keila Ramos e Regiane Bircol, o projeto 

da BC de Agudos II contou ainda com o voluntariado de Edna Orte-

lan, Maria Morales e Taís Cambaúva – respectivamente, professora, 

coordenadora e diretora da escola – e com o apoio da Secretaria 

de Cultura do Município. Durante a leitura para os alunos, os pro-

fessores responsáveis pelas respectivas salas de aula também cola-

boravam com as funcionárias, e toda a comunidade escolar atuou 

em peso nos preparativos e na realização dos saraus. Durante as ati-

vidades no Centro do Idoso, a coordenadora da instituição, Angela 

Wolber, e a enfermeira Ivone Robelatto foram grandes aliadas.
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A divulgação das atividades se deu por meio do Facebook e do en-

vio de convites a outras escolas do município, a autoridades di-

versas e à Secretaria de Cultura. Além disso, durante o Horário de 

Trabalho de Participação Coletiva (HTPC), os professores trocavam 

ideias e sugestões sobre os diversos livros utilizados – o que resul-

tou na mobilização de um acervo diversificado e de alta qualidade.

ArcoVerde  | pe

INAUGURAÇÃO: 04-04-2006

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “Leitura literária nos quatro cantos da cidade em prol de 

uma cidade leitora”

RESPONSÁVEL: Gleys Valença

PLANEJAMENTO: Gleys Valença  e Clecilda de Lima  

REALIZAÇÃO: Gleys Valença, Clecilda de Lima, Maria da Penha Gomes, 

Erika Monteiro, Edijania Mendonça. Jussara Mendonça, Carmem 

Lúcia da Silva, Maria do Socorro Soares, Inês Cavalcanti, Voyle 

Gomes, Diosman Avelino, Kerley Lafayette, Ana Maria de Siqueira e 

Rita de Cássia Tenório.

A BC de Arcoverde realizou atividades bastante pontuais, desen-

volvidas em uma frequência média de duas ações ao mês, sendo 

17 propostas de atuação do projeto “Leitura literária nos quatro 

cantos da cidade em prol de uma comunidade leitora”.

Seis dessas propostas foram desenvolvidas na Biblioteca Comunitá-

ria. “Café, prosa e literatura” foi um encontro da terceira idade realiza-

do no dia 03 de fevereiro, quando um sarau regado a café e biscoitos 

e embasado em folhetos de cordel e textos marcados pela oralidade 

fizeram a alegria dos idosos. Durante o período junino, alunas idosas 

do curso de informática da Secretaria de Ação Social também tive-

ram atividades de leitura de cordel, acompanhadas da confecção de 

biblioteca pública municipal

DE ARCOVERDE 
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balões de papel. No Centro de Informática, sala anexa à BC, a equipe 

desenvolveu a ação “Resgatando a autoestima com leitura”, que con-

sistiu na oferta de 10 minutos de leitura para os jovens da Fundação 

de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Arcoverde, de 10 de fe-

vereiro a 13 de junho. Em agosto, a biblioteca promoveu a leitura do 

livro Cine Bandeirante: histórias que o vento não levou, de Fernando 

Figueiredo, que resgata memórias da cidade a partir da história de um 

antigo cinema hoje desativado e cujo prédio abriga um supermerca-

do. A atividade foi realizada com alunos do 4o ano do Colégio Imacu-

lada Conceição. Por ocasião do aniversário da BC, a equipe promo-

veu uma tarde cultural para um público diverso, com leitura de textos 

infantis e cordel, além de apresentações de artistas locais. No final de 

dezembro, a BC promoveu ainda, nas suas dependências, uma ses-

são de leitura inclusiva, com público variado, de bebês a crianças de 

10 anos, das quais duas com deficiência física e auditiva. A atividade 

foi acompanhada de uma intérprete de LIBRAS.

As demais ações se distribuíram por diversos cantos da cidade, con-

forme sugere o título do projeto. Por ocasião da Festa da Divina Mi-

sericórdia, tradicional evento religioso da Serra das Varas, na zona 

rural, a biblioteca pôs à disposição um acervo itinerante alocado em 

uma tenda junto à parte de recreação em que os pais deixavam as 

crianças, para as quais se promoveu leitura em voz alta. Textos de 

diversos gêneros em suportes plastificados foram afixados nos ôni-

bus da cidade, surpreendendo os passageiros durante todo o mês 

de junho. Durante o 6o Encontro Pedagógico Municipal, a BC ofe-

receu roda de leitura para professores do município, sensibilizando-

-os para a mediação de leitura. Uma grande tenda aconchegante, 

com mesinhas, tapetes e almofadas, na Praça da COHAB I, abrigou o 

acervo itinerante e atendeu cerca de 150 crianças, vindas de todas as 

partes da cidade, para fruir a leitura em voz alta. Em um dia de agos-

to, o mesmo acervo fez a alegria dos estudantes de uma sala multis-

seriada da E.M. Secondina Honório, na zona rural e, em novembro, 

no Bairro Tamboril e na E.M. José Medeiros da Fonseca. No dia 12 de 

outubro, em comemoração ao Dia Nacional da Leitura, mais uma 

vez a BC invadiu uma praça com seu acervo e tenda de leitura, lendo 

para cerca de 300 pessoas, entre crianças e adultos. Na semana da 

criança, a biblioteca promoveu ações de leitura durante todo o dia, 

nos jardins do Hospital Memorial de Arcoverde, para os pacientes 

ambulatoriais. E, sempre nessa toada lúdica, durante 5 dias, no mês 

de novembro, uma variedade de livros foi espalhada por diversos 

contos da cidade, contendo cada exemplar um aviso para que quem 

o encontrasse, lesse-o e o “perdesse” de novo para que outros o 

encontrassem e o lessem e o perdessem de novo, para que outros…

Todas as atividades foram divulgadas em rádio, carros de som e 

panfletos da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura. 

Estima-se que o projeto tenha atingido a cerca de 1.150 pessoas.
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INAUGURAÇÃO: 29-12-2005

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Leitura pública – entre o ler e o contar”

RESPONSÁVEL: Maria do Carmo do Nascimento

PLANEJAMENTO: Maria José Arimeteia, Lúcia de Fátima do 

Nascimento e Maria do Carmo do Nascimento

REALIZAÇÃO: Maria José Arimeteia, Lúcia de Fátima do Nascimento, 

Maria do Carmo do Nascimento e pessoas da comunidade

biblioteca comunitária ler é preciso

IRMÃ EUDÓXIA
Bezerros | pe

Leitura de rosto escondido é uma técnica de leitura criada pela LA 

VOIE DES LIVRES, grupo francês de leitores públicos idealizado por 

Marc Rogers, em que o promotor de leitura fica com o livro aberto 

e voltado para a plateia, escondendo o rosto e destacando o texto 

e as ilustrações do livro. Em 2006, o Ecofuturo trouxe o grupo ao 

Brasil para compartilhar com a nossa Rede essa técnica de leitura 

e a importância de realizar leituras em diversos espaços públicos. A 

formação foi um sucesso e essa modalidade de leitura tem sido rela-

tada em todas as edições do Prêmio.

Quase 10 anos após aquela formação, a BC de Bezerros sentiu a ne-

cessidade de multiplicar esse saber, a partir da formação de um novo 

time de leitores públicos. Assim nasceu, em 2015, o projeto “Leitura 

pública – entre o ler e o contar”. Com o objetivo de levar a “com-

preender a importância de ler e ouvir histórias” e “valorizar a leitura 

como instrumento de intervenção social carregado de significados”, 

a Biblioteca promoveu uma série de 34 oficinas de período integral. 

A formação foi um sucesso e, para que os recém-formados pudes-

sem praticar o que aprenderam, dezenas de sessões de leitura foram 

oferecidas em espaços públicos, sobretudo escolas municipais, ao 

longo de todo o ano. Dessa experiência nasceu também o grupo de 

leitores Doutores da História, que tem difundido práticas de leitura 

pública por toda a cidade com grande aceitação do público.
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Na programação do projeto “Ler todo dia”, as atividades de leitura em 

Caraíbas aconteciam em média duas vezes ao mês, de abril a novem-

bro de 2015, e geralmente associadas a alguma data especial. Assim, 

em ocasiões como Dia Nacional da Leitura, Dia do Folclore e Dia do 

Meio Ambiente, foram oferecidas atividades de leitura afins aos temas 

para alunos e professores das escolas parceiras. Para uma das escolas, 

houve também a leitura de trechos, em duas sessões, do livro A Hora 

da Estrela, de Clarice Lispector. Com a participação majoritária de ido-

sos, o Dia dos Avós foi comemorado com leitura no Centro de Refe-

rência de Assistência Social – CRAS – da cidade. As demais atividades, 

incluindo uma com o tema do Dia da Consciência Negra, foram reali-

zadas nos espaços da biblioteca para um público diversificado.

Para a realização desse projeto, que alcançou cerca de 450 pes-

soas, a BC de Caraíbas contou com apoio institucional do Centro 

Educacional Jesuíno Flores e da Escola Professor Emanuel Ferraz 

Coelho, além do CRAS.

INAUGURAÇÃO: 11-04-2002

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública Projeto: “Ler todo dia

RESPONSÁVEL: Marlete Bastos Miranda

PLANEJAMENTO: Marlete Bastos Miranda e Raire Ailane Amorim da Silva

REALIZAÇÃO: Marlete Bastos Miranda, Raire Ailane Amorim da Silva 

e Jessica Lima de Amorim

biblioteca pública municipal

DE CARAÍBAS

cArAíBAs | BA

As sessões de leitura promovidas pela BC de Bezerros atingiram um 

público de 1.660 pessoas, entre bebês, crianças, jovens, adultos e 

idosos, inclusive pessoas com deficiência. Para tanto, a biblioteca se 

articulou com a Secretaria de Educação, diversas escolas públicas e 

privadas, shopping, centro espírita, as rádios 104 FM e Bezerros FM, a 

Associação dos Filhos e Amigos de Bezerros e o Serviço de Convivên-

cia e Fortalecimento de Vínculos, além de dezenas de voluntários.
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INAUGURAÇÃO: 07-06-2014

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Biblioteca?: quem conhece se encanta”

RESPONSÁVEL: Laédson Brito

PLANEJAMENTO: Laédson Brito

REALIZAÇÃO: Laédson Brito, Francisco Messias da Silva 

e Maria Edna Ferreira da Silva

biblioteca comunitária ler é preciso

JOSÉLIA PAIXÃO
ImperAtrIz (ImBIrAl) | mA

Localizada as margens do Rio Tocantins, a comunidade ribeirinha da 

BC de Imbiral atendeu um público anual de 350 pessoas, na maioria 

alunos da escola do povoado, o projeto “Biblioteca: quem conhece 

se encanta” visou, no ano de 2015, sobretudo difundir o acervo, com 

estímulos à leitura e ao empréstimo de livros. Assim, ações como 

“Mãe, tem um livro que é a sua cara” pretenderam emprestar livros e 

incentivar a leitura no âmbito doméstico, enquanto a atividade de-

nominada “Recomendo” fazia com que os estudantes recomendas-

sem seus livros favoritos aos moradores da comunidade. Apesar do 

Ecofuturo não incentivar a promoção da leitura como produto de 

troca, a biblioteca colocou no ar o projeto “Leia um livro e ganhe um 

doce”, que teve como objetivo a chamar a atenção da comunidade 

para a realização de empréstimos de livros na biblioteca. A biblioteca 

ofereceu ainda, para um público variado, oficinas de leitura, inter-

pretação e compreensão textual.
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INAUGURAÇÃO: 24-10-2006

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola Professora Nair Marinho de Melo Santos

PROJETO: “Ler dá o que fazer”

RESPONSÁVEL: Célia Nunes Cunha Alves

PLANEJAMENTO: Célia Nunes Cunha Alves e 

Lucia Caetana da Silva Borcades

REALIZAÇÃO: Célia Nunes Cunha Alves, Lúcia Caetana da Silva 

Borcades, Malena Soares e Jane

No âmbito do projeto “Ler dá o que fazer”, todas as ações de 

leitura realizadas pela BC de Itaguaí ao longo do ano foram te-

máticas, orientadas por efemérides. Com programação semanal, 

o projeto contemplou, com duas ações de leitura local, os 21 

idosos do asilo Lar Santa Lúcia. As demais atividades ocorreram 

nas dependências da biblioteca e contemplou intensamente 

os estudantes das escolas parceiras E.E. Clodomiro Vasconce-

los e E.M. Senador Teotônio Vilella, além dos projetos Garoto 

Cidadão, Mais Educação e Mala Cultural. A BC contou também 

com o apoio da Secretaria de Transportes e da Assessoria de 

Comunicação do município. A divulgação ocorreu por conta 

da Agenda Cultura de Itaguaí, mídias sociais, faixas e cartazes.  

575 pessoas foi o público atingido. 

biblioteca comunitária ler é preciso

PROFESSORA NAIR MARINHO  

DE MELLO SANTOS
ItAguAí | rJ
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biblioteca municipal

PROFESSORA CORA BASTOS GUEDES

ruy BArBosA | BA

INAUGURAÇÃO: 23-08-2001

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca pública

PROJETO: “Leitura todo dia”

RESPONSÁVEL: Maria Nilda Moura dos Santos

PLANEJAMENTO: Maria Nilda Moura dos Santos   

e Cleonice Guimarães Gomes

REALIZAÇÃO: Nilda Moura dos Santos, Ana Rita Tavares Silva, 

Cleonice Guimarães Gomes, Sônia Macedo, Deanne Panponet, 

Adriana Costa dos Santos, Luciana Dias, Gilton Almeida  

da Silva, Jeruza Leal, Helena Jansen Melo, Gercilda  

Rodrigues Santos e Fábio Rabelo.

O projeto da BC de Ruy Barbosa também foi intitulado “Leitura 

Todo Dia”, mas ainda neste caso as 9 ações propostas para todo 

o ano foram bastante pontuais. A primeira atividade, “Leitura na 

Praça”, visava sensibilizar os cidadãos para a leitura. Durante dois 

dias, livros literários ficaram expostos no coreto da cidade, cha-

mando a atenção de quem passava e propondo um bom mo-

mento de leitura. Durante cinco dias, no mês de abril, outra expo-

sição de livros, dessa vez na própria biblioteca e monitorada por 

funcionários caracterizados com personagens do Sítio do Pica-

pau Amarelo, fizeram a alegria das crianças do ensino infantil e de 

pessoas da comunidade em geral. Durante todo o mês de agosto, 

que é quando a BC aniversaria, um estande com artigos e aces-

sórios contendo a história da BC e do município esteve acessível 

a 500 alunos da Escola Municipal Carneiro Ribeiro, que contaram 

ainda com a participação do escritor Fábio Rabelo. Já os alunos 

e professores da Escola Municipal Cora Bastos Guedes fruíram de 

uma proposta trazida por uma estagiária da Universidade do Es-

tado da Bahia: durante cinco dias, no mês de setembro, fizeram 

a leitura compartilhada do clássico infanto juvenil A Ilha Perdida, 

de Maria José Dupré, capítulo por capítulo. Em seguida, foi a vez 
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da Escola Municipal Duque de Caxias, que foi visitada pelos fun-

cionários da biblioteca e pelo escritor Fábio Rabelo, que recitou 

poemas de sua autoria e de outros autores, ao tempo em que 

apresentou os livros que publicou. Estando a escola em uma re-

gião de remanescentes quilombolas, uma funcionária da biblio-

teca propôs a leitura em voz alta do livro O cabelo de Lelê, de 

Valéria Belém. Professores e alunos da escola apresentaram, na 

ocasião, o conto “Dona Baratinha”. A mesma visita se estendeu à 

Escola Municipal Jardim Alvorada. A escola Municipal Eraldo Ti-

noco Melo, por sua vez, foi palco da ação “Leitura esportiva”, que 

consistiu numa palestra sobre a história do futebol seguida de ati-

vidade de leitura correlatas ao tema. No dia 22 de outubro houve 

o lançamento com sessão de autógrafos do livro A rebelião das 

almas, de Thiago F. Portisan e, no dia 22 de novembro, a culmi-

nância do projeto da BC de Ruy Barbosa se deu com um evento 

para 900 pessoas na escola Eraldo Tinoco. Ao longo do ano, Ruy 

Barbosa mobilizou um público de 2.682 pessoas, com o apoio 

institucional da Prefeitura, da Secretaria de Educação e Cultura e 

do Departamento de Transporte Público, além do comércio local 

e voluntários. A divulgação das atividades foi feita por rádio, car-

ros de som, faixas e cartazes.

biblioteca comunitária ler é preciso

PROFESSOR EROTIDES PESSOA 

SOUTO MAIOR
sAIré | pe

INAUGURAÇÃO: 16-11-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO:  Escola

PROJETO: “Literatura inclusiva”

RESPONSÁVEL: Joseildo Vasconcelos

PLANEJAMENTO: Maria Estelita Pessoa e Joseildo Vasconcelos

REALIZAÇÃO: Maria Estelita Pessoa, Joseildo Vasconcelos, Ana Lúcia, 

Ava Betânia, Rosa Soares, Iraci e Eliane

38 - DOSSIÊ DO 6º PRÊMIO ECOFUTURO DE BIBLIOTECAS



O projeto “Literatura inclusiva”, da BC de Sairé, consistiu na oferta de 

oito sessões de leitura de livros de imagens para alunos da Escola de 

Referência em Ensino Médio João Pessoa Souto Maior. A escolha 

por esse tipo de livro se deveu ao fato de a BC querer alcançar so-

bretudo aos alunos com deficiência da instituição. As leituras eram 

acompanhadas de uma produção de desenhos, ao final, e a ativi-

dade não se restringiu aos alunos da “Educação Especial”, se esten-

dendo também ao Ensino Médio regular e à Educação de Jovens e 

Adultos – EJA. Ao todo, foram 117 estudantes alcançados. 

biblioteca comunitária ler é preciso

PROFESSORA LIELZA LEMOS MACHADO

VAssourAs | rJ

INAUGURAÇÃO: 13-08-2005

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Livro vai, livro vem. Eu leio e você também!”

RESPONSÁVEL: Sonia Ferreira de Avelar

PLANEJAMENTO: Sonia Ferreira de Avelar

REALIZAÇÃO: Sonia Ferreira de Avelar, Maria Aparecida de Carvalho, 

Valdeleia Maria dos Santos, Márcia Cristina Cerdeira Gomes

“Livro vai, livro vem. Eu leio e você também! ”. O projeto da BC de Vas-

souras consistiu, como sugere o dinamismo do título, na oferta inten-

siva de livros literários, para estudantes da educação infantil ao 9° ano. 

Para estimular a leitura compartilhada no âmbito familiar, 161 alunos 

da educação infantil ao 5° ano tiveram acesso à “Sacola Literária”, um 

kit com livros emprestados e um caderninho para anotação sobre a 

experiência de leitura em família. Já os alunos do 6° ao 9° anos ti-

nham à sua disposição o “Carrinho Mágico” – um carrinho de super-

mercado todo enfeitado e repleto de livros selecionados na biblioteca 

para empréstimo. Essas atividades ocorreram por todo o ano letivo. O 

projeto da BC de Vassouras promoveu ainda o evento “Conhecendo 

um pouco a vida e obra de Monteiro Lobato”, depois terem sido tra-

balhadas em sala de aula algumas histórias do autor com os alunos 

até o 5° ano. A culminância do projeto se deu com um sarau literário 

entre os alunos do 5° ao 9° ano, entre os quais foram premiados os 

três melhores poemas de autoria própria, nesse que foi o 1° Concurso 

de Poesias da Biblioteca.
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PARTICIPANTES

FERNANDO PESSOA  - “TABACARIA”

EM OUTROS SATÉLITES DE OUTROS SISTEMAS  
QUALQUER COISA COMO GENTE/ CONTINUARÁ 

 FAZENDO COISAS COMO VERSOS...



BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

PROFESSOR EROTIDES PESSOA SOUTO MAIOR

AÇAILÂNDIA (ASSENTAMENTO CALIFÓRNIA) | MA

 

INAUGURAÇÃO: 16-11-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO:  Escola

PROJETO: “Conta que eu conto”

RESPONSÁVEL: Francisco do Livramento Andrade

PLANEJAMENTO: Promotoras de leitura e gestão administrativa e peda-

gógica da Escola Municipal Antonio de Assis

REALIZAÇÃO: Promotoras de leitura, corpos docente e discente, gestão 

administrativa e pedagógica da Escola Municipal Antonio de Assis

“Conta que eu conto” é nome do projeto que A BC de Açailândia, que con-

sistia precisamente em destacar o gênero conto em suas atividades – o que 

se deu em três meses. Na primeira semana de agosto de 2015, a BC promo-

veu, junto a 3 promotores de leitura e 10 professores, a seleção de contos 

que dialogassem de alguma forma com características da comunidade. Na 

segunda semana, os mesmos profissionais estudaram as especificidades do 

gênero escolhido. Nas duas últimas semanas de agosto e por todo o mês de 

setembro, foi feita a leitura dos textos juntos aos alunos, que também foram 

estimulados à produção textual, recontando as histórias lidas. Em outubro, 

deu-se a culminância do projeto com evento na quadra poliesportiva da 

cidade, com a apresentação dos “recontos” para toda a comunidade.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

JOSÉ CARLOS TRINDADE (ZEZÃO)

AÇAILÂNDIA (VILA ILDEMAR) | MA 
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INAUGURAÇÃO: 18-11-2011

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO:  Escola

PROJETO: “Revivendo a leitura através de Monteiro Lobato”

RESPONSÁVEL: Maria da Conceição Vieira

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO: Maria da Conceiçao Vieira, Gersonita 

Dias Ferreira, Selma Maria dos Santos, José Nelrismar Costa, Julivane 

Lima Silva, Natália Neiva, Francisquinha Monteiro, Ana Régia da Siva, 

Welton Amancio Barbosa, Jose Oliveira Raposo

“Revivendo a leitura através de Monteiro Lobato” foi um projeto realiza-

do no período de dois meses, com cerca de 500 alunos da Educação 

Infantil ao 9° ano. No âmbito escolar, houve oferta de leitura exclusiva-

mente para as crianças, mas a ação se estendeu também para a praça 

pública, onde uma tenda alocava um acervo com obras do homena-

geado e disponibilizava materiais para leitura e ilustrações para adultos 

e crianças da comunidade. A BC contou com o apoio da supervisão 

da Escola Fernando Rodrigues de Sousa, da Secretaria de Educação do 

Município, da Rádio Arca FM e dos professores.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  

PROFESSOR ANTONIO TAVARES DE PAULA

AIMORÉS | MG

INAUGURAÇÃO: 09-12-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Espaço independente

PROJETO: “Viajando na mala mágica da leitura”

RESPONSÁVEL: Carlos Roberto Dias

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO: Vanda Lopes Teodoro, Zaqueu Cândido 

de Oliveira, Carlos Roberto Dias e Giselda

“Viajando na mala mágica da leitura”. Realizado de junho a novembro 

de 2015, as atividades consistiram em doação de livros e promoção de 

leitura pública em diferentes locais, como a Escola Municipal Teixei-

ra Soares, O centro de Referência de Assistência Social – CRAS – e o 

asilo da comunidade. Outras ações se estenderam do espaço físico da 

BC para a praça principal. Em parceria com Secretaria de Educação, foi 
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realizado o 1° Concurso Literário Professor Antonio Tavares, aberto às 

escolas e à comunidade em geral, em comemoração ao centenário da 

cidade. Foi também o ano de reinauguração da BC, que se deslocou 

para um espaço mais amplo, climatizado e confortável.

 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

GIVANILDO PAES GALINDO

ALAGOINHA | PE

INAUGURAÇÃO: 29-12-2005

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “Um país com leitura é um país com cultura”

RESPONSÁVEL: Simone Galindo Lopes

PLANEJAMENTO: Simone Galindo Lopes, Maria Madalena Silva e Lúcia 

Gleide de Almeida

REALIZAÇÃO: Odilia da Silva, Luiz Roberto da Costa, Maria Madalena Silva, 

Laudicélio Galindo, José Duvanil Galindo, Evanilda Galindo, Lúcia Gleide 

de Almeida, Sebastião Geraldo Carvalho e Simone Galindo Lopes

“Um país com leitura é um país com cultura”. De setembro a novembro, 

a biblioteca realizou oito ações pontuais de leitura pública, com acer-

vo previamente selecionado (geralmente um autor por atividade) para 

a comunidade em geral, mas sobretudo estudantes de séries variadas. 

Ocorreram também visitas agendadas com intensa promoção de lei-

tura em grupo, tendo sido recebidas as escolas Tente Dorgival Galindo, 

Tabelião Raul Galindo e Santa Teresa, além da Creche Menino Jesus. 

Para a terceira idade, a BC ofereceu um chá literário, quando idosos 

puderam encenar uma peça, declamar poemas e literatura de cordel. A 

biblioteca teve apoio institucional da Prefeitura Municipal, da Secretaria 

de Educação e do comércio local.

BIBLIOTECA PÚBLICA LER É PRECISO DE ALAMBARI  

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

ALAMBARI | SP
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INAUGURAÇÃO: 23-05-2006

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “Hora do conto 2015”

RESPONSÁVEL: Cristiane Aparecida Magueta

PLANEJAMENTO: Cristiane Aparecida Magueta  e Vanessa Haddad

REALIZAÇÃO: Cristiane Aparecida Magueta, Kelly Aparecida Ribeiro, 

Elisama Fernanda Rodrigues e Karina Aparecida Cerqueira

De 12 a 17 de março e de 12 a 17 de abril, a Biblioteca ofereceu a pro-

gramação do projeto “Hora do conto 2015” para 448 estudantes, de 5 

a 10 anos de idade, de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino. No 

primeiro mês, pôs em destaque o acervo do poeta Mário Quintana, pro-

movendo a leitura da sua obra. No segundo mês, o livro escolhido foi 

Clarice, biografia da escritora Clarice Lispector de autoria de Benjamin 

Moser. Além das escolas contempladas, a BC contou com a parceria do 

Departamento Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

ANTONIO ALVES SOBRINHO

CAMAÇARI | BA

 

 

 

 

 

INAUGURAÇÃO: 17-02-2006

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Espaço Comunitário

PROJETO: “Voando com os livros”

RESPONSÁVEL: Ana Cecília Campos de Sena

PLANEJAMENTO: Ana Cecília Campos, Ana Célia Vasconcelos, Marcos 

Ferreira e Iraildes Nazaré

REALIZAÇÃO: Ana Cecília Campos, Ana Célia Vasconcelos, Iraildes Nazaré, 

Marcos Ferreira, Cristiane Ferreira, Pauline das Virgens e Romilda Fernandes

De 1 de junho a 7 de dezembro, a BC de Camaçari promoveu, semanalmente, 

empréstimos de livros para cerca de 100 detentos lotados na 26a Delegacia 

de Vila de Abrantes. Com a mesma frequência, foram realizadas leituras de 

pequenos textos junto a esse público. A BC realizou ainda projeção de filmes 

baseados em livros e um bate-papo entre os mestres da cultura popular da 

cidade e os jovens.
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

PROFESSORA LEURÍDIA PAIXÃO DE MELO

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PE

INAUGURAÇÃO: 03-04-2006

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “Outubro para crianças”

RESPONSÁVEL: Fernanda Maria Albuquerque

PLANEJAMENTO: Grácia Pereira da Fonte, Bianca Cristina Pereira e Fer-

nanda Maria Albuquerque

REALIZAÇÃO: Grácia Pereira da Fonte, Bianca Cristina Pereira e Fernan-

da Maria Albuquerque

“Outubro para crianças”, título do projeto da BC de Camocim, alude ao mês da 

criança e do Dia Nacional da Leitura, razão por que optaram por desenvolver 

algumas atividades especiais nesse período. Foram oito atividades no mês, 

tendo sido atendidas 85 crianças ao final do processo. Dinâmicas e lúdicas as 

atividades de leitura foram sempre acompanhadas de diferentes estímulos e 

técnicas que incentivavam os alunos a compor suas próprias narrativas.

BIBLIOTECA PÚBLICA PROFESSORA

GISELDA BARBOSA DA SILVA

CASINHAS | PE 

INAUGURAÇÃO: 09-11-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “Semeando leitores”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Dennis Nascimento de Lira

REALIZAÇÃO: Any Weruska, Débora Daiany Lira, 

Ellen Priscila, Inácia Lima, Josiel Barbosa e Mércia Farias

“Semeando leitores” é um projeto composto por 11 atividades, distribuídas ao 

longo do ano. As ações de leitura de literatura aconteceram em três momen-

tos. De 23 a 27 de fevereiro, foram oferecidas sessões de leitura dramatizada 

para 93 pessoas – alunos acompanhados dos professores. De 20 a 24 de abril, 

a proposta, também para professores e alunos, era uma sessão de leitura de 

contos seguida de uma palestra sobre os benefícios da leitura. Se as duas 

primeiras atividades de leitura se deram na própria biblioteca, a terceira, “Lei-

tura em voz alta e roda de conversa sobre a história”, foi realizada na Escola 
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Municipal Maria Amália. Atendendo um público de 2028 pessoas, quase to-

dos estudantes, Casinhas ofereceu ainda atividades de contação de histórias, 

exposição de livros e cinema – esta última, aberta a toda a comunidade. A 

BC teve como parceiros institucionais a Secretaria Municipal de Educação, a 

Diretoria de Juventude e a Prefeitura do município.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

MESTRE ALEIJADINHO

CONGONHAS | MG

INAUGURAÇÃO: 07-11-2008

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Espaço independente

PROJETO: “Poesia em tudo – artistas da terra”

RESPONSÁVEL: Meire Lucia Rodrigues

PLANEJAMENTO: Meire Lucia Rodrigues, 

Rozani Aparecida de Andrade, Aparecida Moreira Andrade 

e Cristiane Aparecida Melo Souza

REALIZAÇÃO: Aparecida Moreira Andrade, Meire Lucia Rodrigues e Ro-

zani Aparecida de Andrade

Congonhas propôs sete ações diferentes, no âmbito do projeto “Poe-

sia em tudo – artistas da terra”, com ênfase no incentivo à leitura de 

autores locais, mas em alguns momentos outros autores foram explo-

rados. As atividades alternavam entre o espaço da biblioteca e o coreto 

da Praça do Dom Oscar. O mês de julho foi particularmente intenso, 

com maior oferta de atividades em decorrência do período de férias. 

A culminância do projeto, em outubro, teve a apresentação de peças 

teatrais, baús de histórias e oficinas. A biblioteca teve o apoio institu-

cional da Secretaria Municipal de Educação e Biblioteca Pública Mu-

nicipal Djalma Andrade no planejamento, divulgação e realização das 

atividades. As escolas municipais Conceição Lima Guimarães e Judith 

Augusta Ferreira também foram parceiras, além do Centro de Refe-

rência de Ação Social – CRAS Dom Bosco. Segundo as realizadoras, 

“através do bate-papo dos nossos usuários com os escritores e artistas, 

percebe-se claramente uma curiosidade e interesse do público, sen-

do que também alguns deles declararam que já estão ingressando no 

‘mundo espetacular’ da escrita ou arte, através da criação de poemas, 

da afinidade pela música e seus instrumentos ou participação em gru-

pos artísticos (teatrais, pinturas).” Atenderam cerca de 530 pessoas.
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

CÍCERO MORAES DE BRITO

IMPERATRIZ (SÃO FÉLIX) | MA

INAUGURAÇÃO: 08-11-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Semeando leitores”

RESPONSÁVEL, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO: Giovana Cardoso da Silva

No âmbito do projeto “Ler é aprender”, a biblioteca promoveu “Leituras 

compartilhadas”, de agosto a setembro, e “Leitura e compartilhamento de 

opiniões”, de novembro a dezembro. Na primeira atividade, as crianças 

compartilhavam umas com as outras as impressões e leituras de seus 

livros favoritos. No segundo caso, os participantes eram instigados a opi-

nar publicamente sobre o que era lido. De outubro a novembro, a BC 

veiculou ainda o curta-metragem. Os fantásticos livros voadores de Mo-

desto Máximo. Atenderam, com esse projeto, um público de 60 crianças.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

IZABEL PINTO DE OLIVEIRA

ITATINGA (JARDIM PARENTE II) | SP

INAUGURAÇÃO: 27-12-2002

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Leitor do mês”

RESPONSÁVEL: Elisa Maria Araújo Celestino de Oliveira

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO: Elisa Maria Araújo Celestino de Oliveira 

e Pâmela Arruda

Ao longo do ano, a BC de Itatinga desenvolveu o projeto “Leitor do mês”, 

realizando, semanalmente, atividades de leitura coletiva para as crian-

ças da Educação Infantil. Foram quatro sessões do projeto teatral “Natu-

reza e contação de históricas”, com abordagens de obras literárias afins 

ao tema. No dia 11 de novembro, a BC ofereceu leitura para idosos do 

asilo do município. O público atendido pelo projeto foi de 41 pessoas.
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

JOSÉ ENRIQUE PEREIRA ANDRADE

JUREMA | PE

INAUGURAÇÃO: 05-12-2008

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Espaço Comunitário

PROJETO: “Mais saber”

RESPONSÁVEL PLANEJAMENTO: Josefa Vanusa Andrade e Gerimário de Mélo

REALIZAÇÃO: Ivoneide dos Santos, Josefa Vanusa Andrade, Gerimário 

de Mélo, Marcia Santos Monteiro e Adelmo Araújo

A biblioteca de Jurema concentrou todas as atividades do projeto “Mais 

saber” em único dia, o 12 de outubro, quando se comemora o Dia Na-

cional da Leitura. Para um público estimado em 80 pessoas, foram ofe-

recidas atividades de leitura, teatro e brincadeiras.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

NELSON FAILLACE

LENÇÓIS PAULISTA | SP

INAUGURAÇÃO: 30-10-2013

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Chá literário

RESPONSÁVEL: Maria Soely Miranda

PLANEJAMENTO: Aline Guiari, Adriana, Camila, Keila, Lucy, Maiara,  

Jacira e Natalia

REALIZAÇÃO: Maria Soely, Aline Guiari, Adriana, Camila, Keila, Lucy, 

Maiara, Jacira, Natalia, Heliamara, Gisele, Edilceia, Edneia, Maria Hele-

na, José Antônio,  Tânia, Joice, Aline Luqui, Hilda e Keli

O projeto “Chá literário” foi desenvolvido por cerca de 190 alunos de 19 

salas de aulas diferentes. Com o auxílio do professor, os estudantes fo-

ram incumbidos de selecionar livros literários no acervo da BC, de acor-

do com os gêneros textuais já trabalhados previamente em sala. Depois 

de ler os livros em casa, os alunos foram preparados para lê-los para a 
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comunidade. A culminância do projeto se deu com o recebimento dos 

pais na biblioteca como expectadores dos filhos leitores, tudo regado 

a chazinho e bolo. Ao final, os pais eram convidados a se cadastrarem 

como usuários da BC. O resultado é que a biblioteca aumentou o núme-

ro de usuários – de 46 no início do ano letivo para 179 ao final do ano.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

PRECISO MEU GURI

MAIRIPORÃ | SP

INAUGURAÇÃO: 21-10-2005

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: ONG Meu Guri

PROJETO: “As aventuras de Monteiro Lobato”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Luiz Pereira de Souza

REALIZAÇÃO: Neusa Costa, Luiz Pereira de Souza, Ieda Lomes, Karla 

Cristina, Neide Bueno e Marinalva Paz Vales

A BC de Mairiporã também se propôs a leitura de obras de “maior fôle-

go”, que demandam mais de um encontro para a travessia dos seus ca-

pítulos. É o que se deu com o projeto “As aventuras de Monteiro Lobato”, 

desenvolvido na Escola Estadual Melkior, na sede do Projeto Meu Guri e 

no Centro Comunitário Filhos do Caraguatá. Nos meses de fevereiro e 

abril, promoveram a leitura de Reinações de Narizinho, com cerca de 40 

crianças e 3 mamães, além de funcionários da ONG Meu Guri. Em julho, 

desbravaram o livro Fábulas, junto a outras 20 crianças, e em agosto, 

junto a outras 40, leram Monteiro Lobato em Quadrinhos. Às leituras, 

seguiram-se discussões sobre o enredo e a vida do autor.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

ESCRAVA MARIANA

MANARI | PE

INAUGURAÇÃO: 13-04-2007

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola
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PROJETO: “A magia da leitura”

RESPONSÁVEL: Micilene Pereira Fagundes e 

Gizelma Vieira de Oliveira

PLANEJAMENTO: Josefa Reginalda e Micilene Fagundes

REALIZAÇÃO: Josefa Reginalda, Micilene Fagundes, Gizelma Vieira  

de Oliveira, Maria Evilânia de França e José Edson Brandão da Silva

De agosto a novembro, a BC realizou o projeto “A magia da leitura”, dis-

ponibilizando um acervo diversificado em caixas e promovendo leitura 

dramática e roda de leitura.

BIBLIOTECA LUÍS 

EDUARDO MAGALHÃES

MARACÁS | BA

INAUGURAÇÃO: 18-02-2003

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “O mundo mágico da leitura infantil”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Claudia Spínola de Santana

REALIZAÇÃO: Jaboatan Dias, Maria Irene Bastos, Sirlene Gomes  

e Ana Rosa Soares

Com a venda de jornais velhos recolhidos nas repartições públicas, fun-

cionários da BC compraram livros infantis que foram distribuídos men-

salmente por diversos espaços públicos. Assim, no setor infantil do Cen-

tro de Saúde, as crianças puderam tomar livros emprestados e renovar o 

empréstimo a cada nova consulta. A mesma dinâmica se deu na Creche 

Elvira Sá, na escola Marcionílio Souza e em outros consultórios. Mesmo 

a delegacia local está na rota da distribuição dos livros, com a finalidade 

de serem emprestados a menores infratores. Em abril, os empréstimos 

priorizaram as obras do aniversariante Monteiro Lobato e, ao final do mês, 

os alunos da creche e da escola tiveram atividades de “recontação” do 

que foi lido do universo do Sítio do Picapau Amarelo. “Nesse projeto, cada 

aluno escolhe uma obra no baú da leitura onde o aluno leva seu livro 

para passear, depois, troca com os colegas. Após a leitura, os estudantes 

relatam, recontam e ilustram o que leram e respondem a perguntas dos 

colegas. Algumas vezes, os familiares participam das atividades, ao re-

contar as histórias. ”, conta a responsável pelo planejamento, Cláudia de 

Santana. Estima-se que o projeto tenha alcançado 830 pessoas, embora, 

dada a dinâmica dos diversos espaços em que os livros são emprestados, 

um bom número de usuários não foi mensurado.
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

EMANUEL SARTORI DA ROCHA

PARDINHO | SP

INAUGURAÇÃO: 06-03-2010

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Espaço Cultural

PROJETO: “4 eventos na biblioteca comunitária”

RESPONSÁVEL: Ana Clara Blumer Silva

PLANEJAMENTO: Ana Clara Blumer Silva e Daniela Sartori

REALIZAÇÃO: Ana Clara Blumer Silva, Daniela Sartori e Ebraim Andrade 

e equipe do Centro Max Feffer

Pelo ano de 2015, a BC esteve ocupada em configurar o seu espaço 

de sustentabilidade e de cultura da raiz caipira. Em ocasiões esporádi-

cas, ofereceu contação de histórias, teatro e expressões culturais locais.  

Próximo ao Dia Nacional da Leitura, promoveu contação de história na 

praça, dentro da programação do município prevista para o Dia da Criança.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

HILDA LOBO

RIO FORMOSO | PE

INAUGURAÇÃO: 03-12-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “Biblioarte”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Rosana Cristina Melo Nascimento

REALIZAÇÃO: Rosana, Maria Auxiliadora, Joana, 

Cristina, Lucielio, Graça Tôledo, Monica, 

Marilene, Jessica, Morena, Betânia, Adriana e Hozilda 

Ao longo do ano, uma vez por mês, a BC propôs atividades de leituras 

bibliográficas e imagéticas em torno de obras de pintores, seguidas e 

recriações de obras a partir de diversas técnicas. As atividades atende-

ram sobretudo a estudantes e teve ainda uma sequência de leituras em 

torno da vida e obra do poeta Castro Alves.
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

SEBASTIÃO DE MELO FARIA

SALESÓPOLIS | SP

INAUGURAÇÃO: 29-05-2001

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Biblioteca Pública

PROJETO: “Ler é viver com prazer”

RESPONSÁVEL: Silvana Aparecida de Oliveira

PLANEJAMENTO: Silvana Aparecida de Oliveira e Cleide de Jesus Si-

queira

REALIZAÇÃO: Silvana Aparecida de Oliveira, Cleide de Jesus Siqueira e 

Anderson de Souza Gonzales 

De 13 a 15 de abril, mês de Monteiro Lobato, a BC ofereceu atividades de 

leitura de Reinações de Narizinho a 50 estudantes da Rede Municipal de En-

sino. Em 19 e junho, outros 20 alunos da rede tiveram leitura, dessa vez do 

livro Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. E de 14 a 18 de 

setembro, Cacoete, de Eva Furnari, foi a leitura oferecida a 200 estudantes 

da E.M.E.F. Professora Sônia Maria da Fonseca, no prédio da própria escola. 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

DORA ALENCAR

TRINDADE | PE

INAUGURAÇÃO: 30-11-2004

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Escola

PROJETO: “O Circo – Hoje tem espetáculo? 

Causos, contos e poesia da Arte Popular Nordestina”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Maria de Lourdes Oliveira

REALIZAÇÃO: Cassiuda do Nascimento, 

Francisca Carmem Costa e Silva, 

Adriana Carneiro de Brito e 

Maria de Lourdes Oliveira

O projeto “O Circo – Hoje tem espetáculo? Causos, contos e poesia 

da Arte Popular Nordestina” é um projeto amplo, inclusive inacabado 

quando da inscrição nesta edição do Prêmio. Por sua amplitude, não é 

um projeto exclusivo de leitura, nem mesmo de literatura, explorando 

as interfaces de linguagens artísticas variadas, todas em sua vertente 
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popular, mas aliando o clássico à expressão contemporânea. Trata-se, 

em suma, de um projeto interdisciplinar que envolve todas as turmas da 

EREM Muniz Falcão e que, como tal, requer todo o suporte da biblioteca 

– da seleção de acervo à distribuição do material selecionado, atuando 

ainda como espaço de socialização e troca entre alunos e docentes – 

como equipamento de fomento criativo, desde rodas de leitura a inú-

meros desdobramentos do projeto. A integração do projeto pedagógi-

co da escola à biblioteca se expressa, no caso da BC de Trindade, com 

coerência e qualidade notáveis.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

PROFESSOR ANTÔNIO BERNARDES NETO

UBERABA | MG

INAUGURAÇÃO: 11-06-2012

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Centro Municipal de Educação Avançada

PROJETO: “Boa Vista em leitura”

RESPONSÁVEL E PLANEJAMENTO: Ana Cláudia de Melo

REALIZAÇÃO: Ivanilda Barbosa, Ana Claudia de Melo, Suze Queiroz, 

Adriana dos Santos, Jose Paulo Rodrigues, Cristiane Beatriz da Cos-

ta, Maria Heloisa de Brito, Maria Cristina Paiva, Maria Violinda Fortes, 

Alessandra Maria dos Santos, Fabiane Rezende, Giomar de Freitas e 

Denise da Silva

De 1 de maio a 22 de dezembro, a BC de Uberaba ofereceu atividades 

de leitura e divulgou o seu acervo para cerca de 450 pessoas do Cen-

tro Municipal de Educação Avançada Eurides Ferreira de Melo – Dona 

Lindu, onde a biblioteca está instalada. O CEMEA, como é mais conhe-

cido o espaço, oferece diariamente mais de 20 atividades educacionais, 

culturais e esportivas, em cujos intervalos a BC atua junto ao público no 

período relatado. A ação, aliás, recebeu o nome de “Intervalo literário”. 

No mesmo período, a BC promoveu, semanalmente, contação de his-

tórias junto a cerca de 60 crianças e adolescentes atendidos pelo centro 

espírita Casa Fraterna Francisco de Assis. Por ocasião do Dia da Criança 

e do Dia Nacional da Leitura, a biblioteca promoveu leituras literárias 

junto a cerca de 130 meninos e meninas. No mês de julho a bibliote-

ca ofereceu à comunidade uma série de atividades especiais de férias, 

como palestras sobre educação ambiental, oficinas de papel reciclado, 

origami, desenho, contação de histórias e leitura. A BC atingiu cerca de 

670 pessoas em 7 meses de execução do projeto.
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-MÃE, QUE VELHO BONITO!
ANA SACUDIU A CABEÇA DEVAGARINHO E ACRESCENTOU:

-E DIZEM QUE SABE LER E ESCREVER.
ÉRICO VERÍSSIMO - O TEMPO E O VENTO

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LER É PRECISO 

JOSEFA TOMÁS DE AQUINO

VENTUROSA | PE

INAUGURAÇÃO: 04-04-2006

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO: Espaço comunitário

PROJETO: “Poesia na Biblioteca”

RESPONSÁVEL: Genildo Bezerra dos Santos

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO: Genildo Bezerra, M. Janice  

e Erneide Soares

De 1 de setembro a 1 de dezembro, a Biblioteca Comunitária de Ventu-

rosa promoveu ações de leitura em parceria com escolas do município, 

atendendo cerca de 800 pessoas. O projeto se desdobrou em rodas de 

leitura, “narração de fatos literários”, divulgação do acervo literário nas 

escolas e dramatização de histórias contadas. Tiveram como parceiros 

institucionais o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação. A divulga-

ção se deu pela rádio local, panfletos e carro de som.
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JURADOS E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

NA TARDE DO DIA 27 DE JUNHO DE 2016, A EQUIPE DO INSTITUTO ECOFUTURO SE 
REUNIU COM OS JURADOS DA 6A EDIÇÃO DO PRÊMIO ECOFUTURO DE BIBLIOTECA, 

NA SEDE DO INSTITUTO, NA AVENIDA FARIA LIMA, EM SÃO PAULO.
 

Entusiasmados, releram juntos os projetos finalistas – cada um já havia feito uma 

primeira leitura em casa – e discutiram totalmente sintonizados. Os jurados Reni 

Adriano e Gláucia Mollo, por exemplo, que não se conheciam, ficaram muito sur-

presos com a semelhança de suas anotações sobre os projetos de maior destaque. 

E a experiência de Christine Fontelles, que trabalhou no Instituto e que hoje atua 

como consultora, inclusive no Prêmio, enriquecia as discussões com informações 

preciosas e histórias sobre as bibliotecas em pauta. Veja o que eles disseram:



CHRISTINE FONTELLES
Cientista social pela PUC/SP com MBA 

em Marketing pela FIA/FEA/USP, é 

Co-idealizadora do INSTITUTO ECO-

FUTURO, onde concebeu e dirigiu o 

PROGRAMA LER É PRECISO e a cam-

panha EU QUERO MINHA BIBLIOTECA 

pela universalização de bibliotecas escolares, a qual coordena. 

Responsável pela concepção e publicação de livros e artigos so-

bre educação para a leitura, literatura, biblioteca e cuidados com 

a vida. Integrante, conselheira do Movimento por um Brasil Lite-

rário e do conselho curador da FNLIJ. Fundadora da Centhral do 

Brasil, consultoria em projetos de educação para a leitura e edu-

cação para a sustentabilidade.

  É um privilégio investigativo estudar e falar sobre o Prêmio 

BC numa outra perspectiva, concentrada apenas na avaliação dos 

conteúdos dos relatos, porque liderei sua concepção em 2009 e sua 

implementação até 2014. Vi amadurecimento, que é resultado só 

possível a partir de estudos, planejamento, cooperação e persistência 

em remar contra a maré. Pouco importa quantas pessoas entram numa 

biblioteca. O que importa é quantos bons leitores saem dela: bebês, 

crianças, jovens, adultos, idosos. Só se aprende a ler, lendo. Só nos 

tornamos bons leitores e escritores a partir de uma jornada de leituras 

qualificadas e diversificadas. O acervo de cada biblioteca implantada 

com apoio do Ecofuturo, em parceria com a FNLIJ, é precioso e neste 

link é possível encontrar outras ótimas sugestões de livros http://www.

fnlij.org.br/site/premio-fnlij.html. Desejo prosperidade à continuidade 

do trabalho realizado pela Rede de Bibliotecas Comunitárias, cuja 

função social para a educação e a saúde da nossa democracia é 

fundamental. Coração, mente e mãos à obra!  

 

 
GLÁUCIA MOLLO

Bacharel e Mestre em Biblioteconomia 

pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (PUC/CAMP), com Licenciatu-

ra em Pedagogia pela mesma instituição. 

Chefe de Setor da Biblioteca Infantil Mu-

nicipal Monteiro Lobato de Campinas e, 

desde 2001, responsável pelo Projeto Leitura em Movimento – SMCC, 

é Votante da FNLIJ desde 1999.

  Participar pela segunda vez do Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas 

como jurada me deixou muito feliz, pois pude acompanhar o 

desenvolvimento e o crescimento dessas bibliotecas nos trabalhos de 

incentivo e promoção de leitura. Neste 6° Prêmio, ficou muito claro que 
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os trabalhos desenvolvidos pelas bibliotecas comunitárias avançaram 

no sentido de propor formas de utilização da leitura vinculadas 

realmente com o texto escrito. Isto nos possibilitou, também, conhecer 

o acervo e a qualidade dos livros literários que foram utilizados nesse 

trabalho. O resultado foi excelente, o que justifica todo o empenho 

dedicado à organização do prêmio. Estão todos de parabéns. 

 

RENI ADRIANO

Graduado em Filosofia pela PUC/SP, 

é escritor e mediador de leitura. Pelo 

romance Lugar, recebeu os Prêmios 

Governo de MG de Literatura 2009, na 

categoria ficção, e o Machado de As-

sis de Melhor Romance, da Fundação 

Biblioteca Nacional, em 2010, sendo ainda finalista do Prêmio 

SP de Literatura 2011. É autor do livro Confiar no texto, habi-

tar os livros: boas práticas de leitura em bibliotecas comunitá-

rias (2014), escrito a partir da análise dos projetos inscritos no 

Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas.

  Escrevo para o Ler é Preciso há anos, e já li praticamente todos 

os projetos inscritos em todas as edições do Prêmio. Também 

percebo, como as colegas, saltos qualitativos de edição para edição, 

e especialmente nesta última. Queria que as pessoas soubessem da 

nossa enorme alegria, quando pegamos um projeto onde vemos de 

fato a leitura acontecer, e o quanto torcemos para que as pessoas 

acertem e encontrem apoio para seguir em frente – nós sabemos o 

quanto é difícil! E é por isso que notei algumas ausências também 

neste 6° Prêmio. Por exemplo, a primeira coisa que perguntei 

na nossa reunião foi por uma BC do Nordeste, cujo trabalho eu 

acompanhava ano a ano, sabia inclusive os nomes dos funcionários, 

mas que desta vez não participou. Ou, então, bibliotecas que se 

destacaram muito em anos anteriores e que este ano ou ficaram 

de fora ou não apresentaram projetos tão consistentes porque 

claramente têm perdido apoio onde estão instaladas. É preciso cuidar 

também do resgate desses trabalhos, do respeito e valorização dos 

funcionários e mantê-los na linha de frente, onde é o lugar deles. 
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DANIELE E VANESSA
Equipe responsável pela con-

cepção e realização do Prêmio 

Ecofuturo de Bibliotecas e pelo 

projeto Biblioteca Comunitária 

Ecofuturo.

  Quando, em 2014, pensamos no tema que seria proposto para 

a 6ª edição do Prêmio, achávamos que as Bibliotecas Comunitárias 

Ecofuturo estavam mais do que preparadas para esse enorme desafio, 

que foi trabalhar com um planejamento anual de atividades de 

leitura literária. Acompanhamos e avaliamos todas as edições e foi 

possível perceber o salto na qualidade das ações realizadas, o que nos 

deixa muito felizes, pois sabemos que a formação de leitores é um 

trabalho que exige atenção, carinho, persistência e paciência. Por isso, 

parabenizamos a todas as bibliotecas que, ao longo dessas 6 edições, 

vem crescendo e mostrando qualidade nos trabalhos realizados e que, 

mesmo com todas as dificuldades de um ano pré-eleitoral, não mediram 

esforços para trabalhar arduamente na promoção da leitura. 

 

Conforme já observado na Introdução, esta edição do Prêmio deu 

um salto qualitativo formidável em relação aos anos anteriores, so-

bretudo nos quesitos Planejamento Anual de atividades de leitura li-

terária, seleção de acervo usado nas atividades de leitura literária e 

atendimento diversificado. Como as qualidades já foram suficiente-

mente mostradas na descrição de cada projeto, o júri acha importan-

te tecer algumas considerações gerais sobre cada um dos critérios 

utilizados, de modo a esclarecer àqueles profissionais que porventura 

estão se perguntando por que não tiveram seus projetos escolhidos. 

Planejamento Anual de atividades de leitura literária – É impor-

tante que as pessoas não confundam o planejamento geral de todo 

o ano com Planejamento Anual de atividades de leitura literária. 

Assim, se a biblioteca fez uma ótima campanha sobre combate à 

dengue, por exemplo, é ótima que tenha feito, mas isso não é ati-

vidade de leitura e não tem por que constar da inscrição no Prêmio. 

Às vezes vêm projetos com tantas atividades diversificadas que o júri 

precisa ficar procurando o que é leitura e o que não é. E, se há plane-

jamento, há coerência nas ações. Já lemos projetos em que a cada 

mês era feita uma coisa diferente, mas deixavam dúvidas se isso fazia 

realmente parte de um plano. Por fim, às vezes é  interessante que 

aproveitem datas comemorativas para propor uma atividade de leitu-

ra, mas é preciso tomar cuidado, pois isso pode comprometer a qua-

lidade da ação: muitas vezes, quando focamos demais o tema, po-

demos comprometer a qualidade do acervo escolhido. Por exemplo, 

quem disse que o melhor do seu acervo literário é sobre o Dia do 

folclore? Mas, na tentativa de “encaixar” a data com a leitura, acabam 

forçando um tanto. O ideal é que o foco primeiro seja sempre a leitu-

ra e, quando der para conciliar com alguma data especial – mas só 

quando der – o façam.
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Seleção do acervo usado nas atividades de leitura literária – 

Como a qualidade do acervo das bibliotecas é bom, geralmente 

esse é um quesito tranquilo de avaliar. É preciso só ficar aten-

to com as escolhas, já vimos projetos que citavam muitos textos 

claramente não-literários e de qualidade duvidosa em algumas 

ações. A dica é muito direta: tudo da melhor qualidade para todo 

mundo; literatura de alto nível para todos!

Articulação com diversos públicos – Uma biblioteca é e não é 

uma ilha. Ela é uma ilha, no sentido metafórico, se a imaginamos 

como um oásis, um lugar de descanso no meio do caos, uma 

suspensão do ritmo acelerado do cotidiano em companhia dos 

livros. Mas, no sentido de isolamento, ela não pode ser uma ilha, 

pois precisa articular-se com diversos públicos para que cumpra 

sua função de biblioteca. Quando a biblioteca é “solitária”, quem 

lê o projeto percebe.

Divulgação das atividades de leitura literária – Este crité-

rio está diretamente relacionado ao anterior. Se não está isola-

da, uma biblioteca se divulga, pois, a divulgação é o reflexo do 

quanto uma biblioteca quer ou não ser abrangente, de onde ela 

quer ou não chegar. Quanto maior divulgar as ações e o acervo, 

maiores chances da biblioteca angariar usuários e possibilitá-los 

a oportunidade de conhecer o espaço, as atividades e o acervo 

de qualidade que possui.

Atendimento diversificado – “Biblioteca para que? Biblioteca para 

quem? ”. Ter essa pergunta em mente na hora do planejamento pode 

mudar todo o destino de uma biblioteca e das pessoas do entorno 

– pessoas que nem imaginávamos podem se tornar leitores simples-

mente porque os funcionários fizeram a si mesmos essa pergunta e, 

ao se perguntarem, deram-se conta de que precisavam incluir o mais 

variado público em seu planejamento. A biblioteca é um espaço pú-

blico e, como tal, deve receber todas as pessoas que queiram partilhar 

de bons momentos de leitura.

E para terminar, uma dica importantíssima sobre a inscrição no Prê-

mio. Algumas vezes, pressentimos que as ações de uma determina-

da biblioteca foram boas, mas não foram “contadas direito”; às vezes, 

o projeto tem muitas lacunas, não conseguimos “visualizar” o que 

aconteceu; outras vezes, não entendemos o que foi exatamente feito 

ou não fica clara a dimensão do que a biblioteca realizou. Quando 

lemos o seu projeto, queremos saber o que foi feito e como o foi! 

Então, não tenha medo de contar o que você fez. Mesmo que esteja 

se inscrevendo no Prêmio através de um formulário, tenha em mente 

que você está contando uma história – história do seu trabalho, das 

suas parcerias, da sua relação com a comunidade, dos seus esfor-

ços… Então, seja um contador da sua história, acrescente detalhes, dê 

exemplo, insira frases de pessoas que você encontrou nessas ações…

Compartilhe conosco suas ideias!
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MOMENTO DA REUNIÃO DE EQUIPE DOS JURADOS, PARA A  ESCOLHA DAS BCS VENCEDORAS. 



“A FICÇÃO NÃO É A CRIAÇÃO DE UM MUNDO IMAGINÁRIO OPOSTO AO MUNDO REAL. 
ELA É O TRABALHO QUE OPERA DISSENSOS, QUE MODIFICA OS MODOS DE APRESENTAÇÃO 

SENSÍVEL E AS FORMAS DE ENUNCIAÇÃO AO MODIFICAR OS ENQUADRES, AS ESCALAS 
OU OS RITMOS, CONSTRUINDO RELAÇÕES NOVAS ENTRE A APARÊNCIA E A REALIDADE, 

O SINGULAR E O COMUM, O VIVÍVEL E SUA SIGNIFICAÇÃO. ESSE TRABALHO 
MUDA AS COORDENADAS DO REPRESENTÁVEL; ELE MUDA NOSSA PERCEPÇÃO DOS 

ACONTECIMENTOS SENSÍVEIS, NOSSA MANEIRA DE OS REFERIR A SUJEITOS, O MODO 
PELO QUAL NOSSO MUNDO ESTÁ POVOADO DE ACONTECIMENTOS E DE FIGURAS. ”

JACQUES RANCIÈRE



EQUIPE INSTITUTO ECOFUTURO

Presidente do Conselho Superior
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