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Apresentação e Perfil Institucional
Era uma vez o ano de 2001, um escritório no
bairro da Vila Madalena, em São Paulo, e três
jovens com profundo interesse pela sociedade
brasileira e perfil empreendedor. Nascia uma
organização que tinha apenas um projeto,
batizado de Expedição Vaga Lume.

Em 2011, a organização que nasceu para realizar
um projeto, completou dez anos de fundação.
E consolidou sua identidade enquanto
organização, refletindo sobre sua estrutura
de programas e projetos, sua governança e
possíveis estratégias para o futuro. Para auxiliarnos nesse processo, recebemos de presente a
Assessoria CEOS, consultoria pro-bono para
gestão de organizações do terceiro setor.
Ao longo do ano, pudemos colher resultados
dos inúmeros projetos que se desenvolveram
a partir da Expedição Vaga Lume. No 5º
Congresso, em Brasília, reunimos voluntários e
fortalecemos a rede de comunidades. Fechando
um ciclo de expansão de dez anos, 19 novas
comunidades rurais ingressaram no programa
Expedição. Visando o empoderamento
progressivo e apoio às equipes locais, lançamos
o Fundo de Apoio Local, estratégia piloto de
formação continuada e financiamento de ações
locais a partir de micro grants.
O fomento da rede de bibliotecas a partir do
intercâmbio entre adolescentes mostrouse por mais um ano estratégia acertada e os
resultados puderam ser observados no 2º
Acampamento Vaga Lume. Em decorrência de
trabalhos compartilhados entre adolescentes de
diferentes realidades sócio-culturais brasileiras,
vimos o engajamento dos jovens em debates e
ações locais com a temática ambiental.

Nas discussões sobre caminhos para a
sustentabilidade, surge o embrião de uma nova
área, voltada para a prestação de serviços a
partir do know how acumulado. Em experiência
inédita no Brasil, a Vaga Lume uniu-se à
Guascor Solar na criação de tecnologia social
para implantação de projeto piloto Minirredes
de Energia Fotovoltaica em 12 comunidades
rurais isoladas no estado do Amazonas.
Na mesma linha, selecionou o acervo
distribuído a um milhão de pessoas e escreveu
referenciais metodológicos para a Campanha
de Incentivo à Leitura Itaú Criança 2011.
Para coroar os esforços de voluntários, equipe
e parceiros, a Vaga Lume obteve em dezembro
seu mais alto reconhecimento internacional:
o Prêmio Inovação Intercultural, concedido
pela Aliança das Civilizações das Nações
Unidas (ONU), passando a integrar um seleto
grupo de organizações reconhecidas por
desenvolverem metodologias inovadoras de
educação intercultural.
Por isso, para celebrar os nossos dez anos, ao
invés de uma festa de aniversário, fizeramse muitas festas, onde todos puderam ser
anfitriões e convidados. O evento simultâneo
recebeu o nome de Plante uma História.
Neste relatório, você encontra detalhes sobre
mais este capítulo da história da Vaga Lume.
História que só é possível pelo apoio consistente
de empresas como a Dresser-Rand Guascor, e
a perseverança de voluntários e veteranos que
cuidaram daquela boa semente plantada em
2001.

“Finalista, não.
Vaga Lume vencedor.
Por tudo que fez e continua a fazer,
sem desanimar e cantando,
pelo futuro do povo da nossa pátria,
o Brasil, país que aprendeu
com Vaga Lume que: quem lê
não apenas sabe mais,
vale mais como pessoa e cidadão.”
Thiago de Mello

Muito obrigada e boa leitura!
Sylvia Guimarães
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Programa
Expedição

O Programa Expedição tem como objetivo promover o acesso ao
livro e à leitura e a valorização da cultura local em comunidades rurais
da Amazônia Legal. Suas principais linhas de ação são: a criação de
bibliotecas comunitárias, o incentivo à gestão local e a formação de
lideranças na área de cidadania e educação e a valorização do patrimônio
histórico das comunidades por meio do registro de suas histórias orais.
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Formação

Saiba como foi a formação de mediadores em Breves:
Entre os dias 19 e 21 de outubro, Dilsomar da Silva e Madalena Moreira da equipe de Portel (PA),
auxiliados pela equipe local de Breves, lideraram a formação de mediadores de leitura na comunidade
Manancial Celeste.

Formação comunitária
Em 2011, 14 capacitações de mediadores foram organizadas e realizadas pelas equipes locais nas
comunidades da Amazônia, com o apoio da equipe de educação de São Paulo.

Município

Data

Número de
Participantes

Comunidade que
Sediou a Capacitação

Santarém (PA)

7 a 10 de março

21

Paraná de D. Rosa

Ouro Preto do Oeste (RR)

30 de abril e 3 de maio

27

22 de Dezembro

Barreirinhas (MA)

23 a 26 de maio

23

Santa Cruz

Castanhal (PA)

25 a 27 de maio

22

Boa Vista

São Gabriel da Cachoeira (AM)

26 e 27 de maio

29

Tabocal dos Pereira

Portel (PA)

30 de maio a 1º de junho

34

Cocau

Guimarães (MA)

14 a 16 de junho

22

Gurutil

Mirinzal(MA)

1º a 3 de julho

36

Assentamento Comunitário
Quilombo Lago do Sapateiro

Macapá (AP)

19 a 21 de outubro

27

Santa Luzia do Pacuí

Breves (PA)

19 a 21 de outubro

26

Manancial Celeste

Santarém (PA)

19 a 21 de outubro

35

Guaraná

Uarini (AM)

2 a 4 de novembro

31

Punã

Soure (PA)

25 a 27 de novembro

33

Vila do Pesqueiro

Cruzeiro do Sul (AC)

11 a 14 de novembro

23

Miritizal

Total

41 dias de curso

389

14 formações

Em 2011:
389 novos
mediadores formados

A capacitação abrangeu a metodologia de mediação de leitura, o livro como objeto cultural, a gestão
comunitária da biblioteca, o estágio relâmpago de mediação de leitura, a oficina de roda de histórias e a
produção de livros artesanais. A partir das histórias da comunidade contadas pelo senhor Antônio Moraes
Cardoso, foram produzidos os livros Maria Malinada e A Armadilha do Encarcadinho do Manancial.

Desde 2001:

2857

mediadores formados

8

Formação nacional
5º Congresso Vaga Lume
O 5º Congresso Vaga Lume aconteceu de 25 a 31 de julho de 2011, em Sobradinho, Brasília (DF). Ao
todo, estiveram presentes 92 participantes, entre eles 42 novos multiplicadores e 50 multiplicadores já
formados, representando os 23 municípios da Amazônia Legal brasileira onde a Vaga Lume atua.
Foram discutidos temas importantes como mediação de leitura, trabalho com a juventude, gestão
comunitária, valorização da cultura local, intercâmbio cultural, articulação local e comunicação, bibliotecas
em comunidades indígenas, trabalho voluntário, diferentes iniciativas de acesso à leitura e questões
educacionais, sociais e ambientais relacionadas à Amazônia.

Oficinas facilitadas pela equipe Vaga Lume:
Formação de mediadores de leitura - Celice Oliveira e Maria Cleide Oliveira
Roda de histórias e produção de livros artesanais - Márcia Licá, Anita Pedrosa e Sylvia Guimarães
Gestão de bibliotecas e monitoramento - Marília Santini e Luisa Setton
Mobilização de recursos locais e comunicação - Ana Helena Oliveira,
Eduardo Ferreira, Marco Venancio, Marina Rodrigues e Vivian Rúbia
Polos de leitura - Marco Venancio, Marília Fróis
Programa Rede - Comitê de Educadores da Amazônia - Anita Pedrosa e Renata Ventura
Leitura em comunidades indígenas - Luisa Setton, Márcia Licá e Sylvia Guimarães
Troca de experiências com multiplicadores - Celice Oliveira e multiplicadores:
Silvia Emannueli - Castanhal (PA), Jefferson de Souza - Santarém (PA),
Dilsomar Pereira dos Santos - Portel (PA), Patrícia Gomes - Belém (PA),
Dijaik Nery - Tefé (AM), Marinho Soares - Caracaraí (RR)

Em 2011:
141 voluntários
atuado no nível municipal.

Desde 2001:
383 multiplicadores
formados.

Palestras feitas por convidados:
A Amazônia
Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA)
Experiências de Leitura:
das Iniciativas da Sociedade às Políticas Públicas
Ana Dourado, Plano Nacional do Livro e da Leitura, MinC;
Fernando Braga, Agentes de Leitura, MinC;
Ana Bernardes, Roedores de Livros.
Orientação para inscrição em editais
Lourdes Atié, Prêmio Vivaleitura
Voluntariado
Silvia Naccache, Centro de Voluntariado de São Paulo
Qualidade de vida e cuidados com o corpo
Maria Furlan e Guilherme Nascimento

“A equipe de São Paulo mostrou que conhecia a realidade do nosso
município. A palestra da Lourdes Atié foi ótima. Tudo foi significativo.”
Evilásio Silva, comunidade Vila Santa Rosa, Cruzeiro do Sul (AC).
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Estrutura para

Bibliotecas Comunitárias
Em 2011, 19 novas bibliotecas foram criadas e 145 bibliotecas foram fortalecidas nos municípios de
atuação da Vaga Lume na Amazônia Legal brasileira. No total, foram distribuídos 15.900 novos de literatura,
88 estantes e 152 tapetes. A tabela abaixo apresenta as novas bibliotecas criadas:

Município

Comunidade

Cruzeiro do Sul (AC)

Miritizal / 2º Distrito

Barcelos (AM)

Terra Nova

Carauari (AM)

Assentamento

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Tabocal dos Pereira

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Tunú do Rio Xié

Tefé (AM)

Bela Conquista

Uarini (AM)

Sítio Fortaleza

Macapá (AP)

Santa Luzia do Pacuí

Barreirinhas (MA)

Comunidade Santa Cruz

Guimarães (MA)

Assentamento comunitário
Quilombo Lago do Sapateiro

Mirinzal (MA)

Gurutil

Breves (PA)

Mancial Celeste - Rio Parijós

Castanhal (PA)

Boa Vista

Portel (PA)

Cocau

Santarém (PA)

Paraná de Dona Rosa

Santarém (PA)

Guaraná

Soure (PA)

Céu

Ouro Preto do Oeste (RO)

E. 22 de dezembro - Linha 200

Pacaraima (RR)

Comunidade Indígena Ingarumã

Total

19 bibliotecas

Em 2011:
19 bibliotecas criadas e
145 fortalecidas.
15900 livros, 88 estantes
e 152 tapetes distribuídos.

Desde 2001:
164 bibliotecas
criadas e fortalecidas
e 81328 livros novos de
literatura distribuídos.
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Incentivo à Gestão Local
Fundo Vaga Lume de Apoio Local

“Ainda não tínhamos elaborado um projeto nosso, então o Fundo de Apoio Local teve imensa
contribuição na articulação e na mobilização da equipe, favorecendo reencontros frequentes entre
os mesmos, nos propiciando a oportunidade de realizar um evento grandioso!”
Equipe Local de Guimarães (MA)

Em 2011, a partir do investimento de Guilherme Nascimento, representante do Flow Fund, foi realizada a
principal ação de estímulo à gestão local das bibliotecas comunitárias, qual seja a 1ª edição do Fundo Vaga
Lume de Apoio Local. Seu objetivo é fomentar o protagonismo e a autonomia dos voluntários, por meio de
um processo educativo, acompanhado pela equipe da Vaga Lume, em que se busca melhorar a elaboração
de projetos, a apresentação de orçamentos, a criação de objetivos e metas etc.
Foram apresentados projetos dos 23 municípios onde a Vaga Lume atua, dos quais 16 receberam apoio
financeiro para execução, entre outras, de atividades de formação de mediadores; construção e melhoria de
sedes de bibliotecas comunitárias; monitoramento das atividades nas bibliotecas; e realização de ações do
Plante uma História (eventos em comemoração aos 10 anos da Vaga Lume).
Município

Projeto

Cruzeiro do Sul (AC)

Formação de Mediadores de Leitura

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Biblioteca Vaga Lume em Tunú

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Valorizando a Cultura Indígena, Através de Rodas de Histórias
e Produção de Livros Artesanais

Tefé (AM)

Formação de Mediadores de Leitura Vaga Lume

Uarini (AM)

Monitoramento das comunidades atendidas pela Biblioteca Vaga Lume no
Município de Uarini: biblioteca Raio de Sol, Beija-Flor e Vitória-Régia

Macapá (AP)

Construção da Sede da Biblioteca Comunitária “Beija-Flor”

Barreirinhas (MA)

Mediar para Conquistar

Barreirinhas (MA)

Despertando o Prazer por Ler

Barreirinhas (MA)

Viva la Fiesta de la Lectura

Barreirinhas (MA)

III Intercâmbio de Mediadores de Leitura

Guimarães (MA)

Salada de Livros

Mirinzal (MA)

Resistência e Fortalecimento dos Mediadores de Leitura Quilombolas

Mirinzal (MA)

Luz e Ação Comunitária

Campinápolis (MT)

Plante uma História

Campinápolis (MT)

Capacitação de Jovens Mediadores de Leitura

Chapada dos Guimarães (MT)

Ampliação e Equipamento da Biblioteca Ciranda dos Vagalumes

Belém (PA)

Melhoria na Sede da Biblioteca

Portel (PA)

Plante uma História (Celebração dos 10 anos da Vaga Lume)

Santarém (PA)

Vaga Lume: 10 anos Fazendo História na Amazônia

Soure (PA)

Projeto Plante uma História: Iluminando Cantinhos das Bibliotecas
Vaga Lume Locais com o Arrastão de Leitura

Ouro Preto do Oeste (RO)

Formação de Mediadores de Leitura e Comemoração dos 10 anos da Expedição Vaga Lume

Caracaraí (RR)

Construção de Biblioteca Comunitária

“Com o Fundo (de apoio local), buscamos parcerias na comunidade para doação de materiais de
construção e ajuda com transporte; compramos tijolos, cimento e telhas; e reunimos lideranças
comunitárias que firmaram o compromisso de nos ajudar a ampliar o espaço em 2012.”
Equipe Local de Caracaraí (RR)

22 projetos de
16 municípios
receberam recursos
do Fundo Vaga Lume
de Apoio Local.

“No III Intercâmbio de Mediadores de Leitura, houve apresentação dos trabalhos
desenvolvidos em cada comunidade ao longo do ano. Realizamos ainda
dinâmicas, mediação de leitura e montamos o plano de ação local para 2012.”
Equipe Local de Barreirinhas (MA)
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Monitoramento
e Avaliação

Saiba como foi a expedição a São Gabriel da Cachoeira (AM):
Ao longo de dez dias de expedição pelo estado do Amazonas, as educadoras Márcia Licá e Renata Ventura
visitaram a comunidade Camanaus, localizada no rio Negro; as comunidades Anamium, Tunú e Tabocal,
recém incorporadas à rede de bibliotecas comunitárias Vaga Lume localizadas no Rio Xié; a comunidade
Nova Vida, no rio Negro; e, por fim, as comunidades Iauretê e Taracuá, no rio Uaupés.

Em 2011, foram realizadas 13 expedições de monitoramento para visitar comunidades onde a Vaga Lume
atua na Amazônia Legal brasileira. O objetivo das expedições foi incentivar a gestão local das bibliotecas,
auxiliar os voluntários na articulação de parcerias locais, bem como oferecer apoio metodológico para a
realização das atividades educacionais e culturais.
1. São Gabriel da Cachoeira (AM) - 30 de abril a 10 de maio
2. Caracaraí (RR) - 2 a 12 de maio
3. Pacaraima (RR) - 12 a 20 de maio
4. Belém (PA) - 12 a 13 de maio
5. Castanhal (PA) - 14 a 15 de maio
6. Macapá (AP) - 15 a 21 de maio
7. Carauari (AM) - 29 de junho a 9 de julho
8. Breves (PA) - 17 a 23 de outubro
9. Santarém (PA) - 15 a 23 de outubro
10. Portel (PA) - 24 a 28 de outubro
11. Tefé (AM) - 29 de outubro a 1º de novembro
12. Uarini (AM) - 2 a 7 de novembro
13. Ouro Preto do Oeste (RO) - 1º a 7 de novembro
14. Cruzeiro do Sul (AC) - 8 a 14 de novembro
15. Soure (PA) - 20 a 27 de novembro

Além disso, foram realizadas visitas para
orientação pedagógica da equipe local aos
municípios: Barcelos (AM), Belém (PA),
Castanhal (PA) e Soure (PA).

Em 2011:
13 expedições de
monitoramento
realizadas

A equipe Vaga Lume aproveitou a visita de monitoramento à região para apresentar seu trabalho para
importantes instituições locais, como a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Instituto Socioambiental (ISA), a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (SEMEC) e a Prefeitura do município de São Gabriel da Cachoeira.
Um dos objetivos da expedição foi acompanhar a entrega de materiais para a criação de novas bibliotecas e
para fortalecer e incentivar a gestão das bibliotecas comunitárias já existentes. Houve, ainda, a devolutiva do
Encontro Bibliotecas Vaga Lume em Comunidades Indígenas, realizado em dezembro de 2010, em Brasília
(DF), ocasião em que o relatório do encontro, o vídeo e os livros artesanais produzidos. foram apresentados.
“A minha expectativa foi cumprir com o que planejamos, isto é, dar suporte
para a equipe local, conhecer as comunidades e a realidade dos municípios, e, ainda,
realizar atividades que marquem a ida da Vaga Lume, que só o campo ensina.”
Márcia Licá, educadora da Vaga Lume
2001 e 2002:
Início do trabalho em
uma expedição que
durou 287 dias

Desde 2003:
135 expedições
de monitoramento
realizadas
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Rodas de Histórias
e Livros Artesanais
A Vaga Lume um importante trabalho voltado à valorização da cultura local: são organizadas rodas de
histórias nas quais os moradores das comunidades relatam histórias, mitos, lendas e causos contados
oralmente de geração em geração.
Estas histórias podem ser redigidas e ilustradas, com vocabulários, desenhos e artesanatos de cada região
da Amazônia, produzindo-se livros artesanais, que passam a compor o acervo das bibliotecas comunitárias.
Em 2011, 48 livros artesanais foram produzidos em 15 oficinas de roda de histórias e produção de livros
artesanais.

Em 2011:
48 livros
artesanais
produzidos

Desde 2001:
283 livros
artesanais
produzidos
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Resultados 2011
Programa Expedição

A Vaga Lume avalia o Programa Expedição por meio de informações coletadas diretamente por sua equipe
em expedições de monitoramento in loco e também por informações enviadas pelos voluntários de cada
biblioteca. A partir dessa avaliação, revisa sua estratégia de atuação.

Estrutura das bibliotecas
comunitárias:
Foram distribuídos 15.900 livros novos de
literatura, sendo 12.750 para ampliação e
renovação do acervo de 145 bibliotecas e 3.150
livros para criação de 19 novas bibliotecas.
A comunidade Tabocal de Santarém, que possui um

Em 2011, o Programa manteve o número de pessoas envolvidas em suas atividades em torno de 22 mil
crianças, jovens e adultos. Os principais resultados atingidos foram:

acervo de 1.271 livros, destacou-se pelo grande
número de empréstimos: 12.272, ou seja, uma
taxa de 100% de livros emprestados!

Formação em Mediação:
Em 14 cursos de mediação de leitura realizados ao
longo de 2011 formaram-se 389 novos mediadores.
Foram realizados também 11 encontros de
formação continuada com 147 participantes dos

voluntários das Equipes Locais. Para acompanhar

Gestão comunitária das bibliotecas:
A equipe local da Vaga Lume é composta por 141
voluntários representantes dos 22 municípios onde

in loco todo o trabalho desenvolvido, a equipe de

a Vaga Lume atua. A maioria deles conta com uma

Educação da Vaga Lume realizou 13 expedições

experiência de trabalho junto à Vaga Lume de mais

municípios de Barreirinhas (MA), Santarém (PA) e
Belém (PA). O Congresso Vaga Lume formou 92

de monitoramento e sete visitas para orientação

de cinco anos, razão pela qual apresentam total

pedagógica dos voluntários.

domínio da metodologia de trabalho. Na concorrência

Valorização da cultura local:
Ao longo de 2011, foram produzidos 48

do Fundo Vaga Lume de Apoio Local, equipes de 16
municípios enviaram 22 projetos, o que demonstra

livros artesanais com histórias passadas

grande participação e engajamento dos voluntários

oralmente de geração em geração, um

com a atuação voltada à promoção da educação e da

número 12% maior que o ano anterior.

cultura. Foram realizados 16 projetos, cada um no
valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais).
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Programa
Rede

O Programa Rede, contribui para ampliação do
olhar de adolescentes da cidade de São Paulo e
de comunidades rurais da Amazônia Legal para a
complexidade da realidade brasileira, suas diversas
culturas e relações com o meio ambiente.
22

Programa Rede

Acampamento

Em 2011, 243 adolescentes de 11 a 14 anos de idade, de diferentes perfis socioeconômicos e culturais
e de instituições educacionais do Norte e Sudeste do país inscreveram-se para o Programa Rede. Ao
longo do ano, a Vaga Lume mediou trocas de trabalhos entre adolescentes de comunidades rurais
da Amazônia e da periferia e bairros centrais da cidade de São Paulo. Foram trocados trabalhos com
textos, desenhos e poesias trazendo reflexões sobre a diversidade cultural e ambiental de nosso país. Ao
longo desse período, os adolescentes puderam aproximar distâncias, ampliar suas visões de mundo e
enriquecer seus repertórios culturais.

Inspirado em experiências de integração na infância ao redor do mundo, a Vaga Lume organizou o
2º Acampamento de Integração, 1o a 7 de outubro de 2011, em Pirenópolis (GO), que celebrou o
diálogo intercultural do Programa Rede.
Os seis dias da programação foram preenchidos com apresentações dos trabalhos trocados ao longo
do ano, passeios em Brasília e em Pirenópolis, e visita ao Instituto de Permacultura e Ecovilas do
Cerrado (IPEC), noites culturais, trocas de experiências e muita diversão.

Guiados pelo tema “O nosso meio ambiente”, as instituições pares produziram trabalhos sobre os
seguintes subtemas:

Amazônia

São Paulo

Subtema

Comunidade São José do Couto, Campinápolis (MT)

Colégio Oswald (turma A)

O que estamos fazendo com
nossos rios?

Comunidade Murumuru, Santarém (PA)

Colégio Oswald (turma B)

Consumo ... E depois?

Comunidade Cupiúba, Castanhal (PA)

Projeto Anchieta (turma A)

Ar: Ontem, hoje e amanhã

Assentamento João Batista, Castanhal (PA)

Projeto Anchieta (turma B)

Desenvolvimento Sustentável

Comunidade Santa Rosa, Pacaraima (RR)

Gotas de Flor com Amor (turma A)

Lixo e reciclagem

Comunidade 28 de Novembro, Ouro Preto do Oeste (RO)

Gotas de Flor com Amor (turma B)

Água

Comunidade Barreiros, Ponte Alta de Tocantins (TO)

Casa do Zezinho

Desmatamento

Foram realizados 4 Comitês Educacionais em 2011 com o objetivo de formar e fortalecer o trabalho dos
educadores das instituições envolvidas no Programa Rede.
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Conferências do Meio Ambiente

Durante o acampamento, os subtemas escolhidos pelos pares de instituições da Amazônia e de São Paulo
foram apresentados pelos adolescentes nas “Conferências do Meio Ambiente”. Cada par compartilhou
o aprendizado relativo a cada tema estudado e, em seguida, fez a troca oficial dos trabalhos produzidos
nas oficinas da Rede. Ao final das apresentações, promoveu-se um debate sobre cada um dos subtemas
apresentados.

Em 2011:
243 adolescentes
participaram do Programa Rede
7 turmas em 5 instituições de São Paulo
7 turmas em 7 escolas rurais da Amazônia
42 trabalhos produzidos
59 adolescentes participaram
do Acampamento de Integração

Bandeira

O trevo de quatro folhas, símbolo da bandeira do 2º
Acampamento de Integração do Programa Rede, foi
inspirado na ideia do importante educador Polonês Janusz
Korczak, defensor e precursor dos direitos das crianças e
adolescentes no mundo. Para ele, o símbolo que significa
sorte deveria ser o símbolo único a representar mundialmente
todas as crianças.

“Da mesma forma que estamos ligados por essa rede que formamos aqui, também
estamos interligados com o planeta, todas as atitudes que tomamos com relação ao
meio ambiente, sejam boas ou ruins, vão chegar no outro.”
Maria Luiza,12 anos, adolescente do Oswald.
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Resultados 2011
Programa Rede
Em 2011, participaram do Programa Rede 243 adolescentes e 21 educadores de quatro instituições de
São Paulo (escolas particulares e ONGs) e de sete escolas públicas de seis municípios da Amazônia Legal
brasileira (Campinápolis – MT; Santarém – PA; Castanhal – PA; Pacaraima – RR; Ouro Preto do Oeste – RO;
e Ponte Alta do Tocantins – TO).
Eles produziram 42 trabalhos sobre o meio ambiente e a cultura local. Foi realizado um Acampamento de
Integração ao longo de seis dias, com quatro educadores e 44 adolescentes sorteados entre os participantes
do Programa Rede.
De acordo com pesquisa feita junto aos participantes:
99% consideram que o Programa Rede da Vaga Lume contribuiu para ampliar seu conhecimento sobre o
meio ambiente; e 92% dos adolescentes gostaram muito de participar do Programa Rede.
Vale dizer que o Programa Rede, de um modo geral, contribuiu para ampliar o conhecimento dos
adolescentes sobre novas culturas e sobre questões relativas ao meio-ambiente, importantes para a
sustentabilidade do planeta.
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Álbum dos

Municípios

Nos Estados da Amazônia Legal:
1. Cruzeiro do Sul (AC)
2. Barcelos (AM)
3. Carauari (AM)
4. São Gabriel da Cachoeira (AM)
5. Tefé (AM)
6. Uarini (AM)
7. Macapá (AP)
8. Barreirinhas (MA)
9. Guimarães (MA)
10. Mirinzal (MA)
11. Campinápolis (MT)
12. Chapada dos Guimarães (MT)
13. Belém (PA)

Atuamos em
164 comunidades
rurais em 23
municípios da
Amazônia Legal
brasileira.

14. Castanhal (PA)
15. Oriximiná (PA)
16. Portel (PA)
17. Breves (PA)
18. Santarém (PA)
19. Soure (PA)
20. Ouro Preto do Oeste (RO)
21. Caracaraí (RR)
22. Pacaraima (RR)
23. Ponte Alta do Tocantins (TO)
No Estado de São Paulo:
24. São Paulo (SP)
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Cruzeiro do Sul (AC)

Barcelos (AM)

A comunidade de Miritizal, a quinze minutos de Cruzeiro do Sul (AC), tem acesso por ramal ou pelo rio
Juruá. São oito mil residentes, que contam com três escolas, igreja e posto básico de saúde. Os moradores
vivem da agricultura, pesca, caça e alguns são funcionários públicos. Desde 2002, a comunidade solicita
uma biblioteca Vaga Lume e, em 2011, após forte articulação com a equipe local e com os moradores,
foi contemplada.Seus representantes decidiram deixar a biblioteca na escola, mas têm a pretensão de
futuramente construir sua sede própria.Ressalte-se que entre 11 e 14 de novembro de 2011 a equipe local
da Vaga Lume realizou um curso de capacitação de mediadores na Escola Municipal 21 de Abril.

A comunidade Terra Nova vem se destacando no município de Barcelos. No mês de setembro de 2011
a comunidade fez um concurso para premiar o leitor mais assíduo da biblioteca. O vencedor foi o jovem
Maciel, de 19 anos, que leu 23 livros em um mês, e recebeu como prêmio uma bola de futebol de campo.
Destaca-se também a atuação da mediadora Jéssica Caroline de Souza Salgado, de 18 anos, que realiza
mediação de leitura nas casas dos comunitários, nas comunidades vizinhas e ainda promove com frequência
saraus e rodas de história. Além disso, Jéssicateve importante papel na mobilização dos comunitários para a
construção da sede da biblioteca, batizada de Luz do Saber, que ficou pronta no mês de novembro.

Comunidades Participantes: 6

Localização

Data de fundação da biblioteca

BR 364

2002

Katukinas (Aldeias Campinas, Martins,
Bananeira)

BR 364 - Terra Indígena Katukina
do Campinas

Campinas e Martins – 2005

União dos Ramais

Ramal 3

Vila Santa Luzia/Pentecostes

Ramal Pentecostes

Miritizal

Rio Juruá – Ramal do Preguiçoso

Vila Santa Rosa
São Pedro

Comunidades Participantes: 11

Localização

Vila de Moura

Data de fundação da biblioteca
2002

Carvoeiro
Marará
Santa Helena

Baixo Rio Negro

2008

Santo Antonio

2011

Colpesca

Zona Urbana

Tapiira

Rio Unini

2005

Vila Nova

Cumaru
Floresta I

“Fizemos várias atividades e uma delas
foi o mutirão de leitura na comunidade,
quando fomos recebidos com muito
carinho pelos moradores. A confecção
do livro também foi muito legal. Enfim, o
curso foi uma experiência maravilhosa.”
Eliomar Silva dos Santos,
comunidade Santa Rosa.

Terra Nova

2006

Rio Negro

2008

Rio Unini

2011

32

Carauari (AM)

São Gabriel da Cachoeira (AM)

No mês de julho de 2011 o multiplicador Melque Costa realizou na comunidade Bauana, em Carauari
(AM), um encontro de jovens mediadores de leitura. Estiveram presentes 23 jovens, representantes das
seguintes comunidades: Bauana, Estirão do Carapanã, Gumo do Facão, Lago do Roque, Nova Esperança,
Pupuaí, Escola Elisa Pedrosa, Novo Horizonte e Taquara. O encontro teve como objetivo aprofundar temas
como mediação de leitura, gestão comunitária da biblioteca e roda de histórias, além de proporcionar um
importante momento de troca de experiências entre os representantes das comunidades presentes.

Nos dias 26 e 27 de maio de 2011, os multiplicadores Seu Florêncio e Cirilo Pena organizaram um curso
de capacitação que formou 29 mediadores de leitura nas comunidades Tabocal dos Pereiras, localizada no
rio Negro, e Tunú, localizada no rio Xié. As duas comunidades receberam o acervo de livros para criação
da biblioteca durante a expedição de monitoramento, realizada por Márcia Licá e Renata Ventura. Em se
tratando de comunidades indígenas, as educadoras foram recebidas em Tunú com o ritual do Dabukuri,
no qual com a maloca enfeitada, os mais velhos conduzem os passos das danças e os cantos e carregam
cestas e artesanatos, feitos à mão com materiais da floresta. Já na comunidade Tabocal, as educadoras
foram recebidas com a dança tradicional do Poraquê (peixe elétrico).

Comunidades Participantes: 13

Localização

Lago do Roque
Pupuaí

Data de fundação da biblioteca
2002

Reserva Estadual Uacari

Novo Horizonte

2004
2006

Estirão de Santa Maria

Gumo do Facão

Rio Juruá

2004

Iauareté – Tariana

Rio Uaupés

Nova Vida

Ilha das Flores

2008

Escola Elisa Pedrosa

Zona Urbana

2004

Bauana

Reserva Estadual Uacari

2008

Taquara

Estrada do Taquara

2008

Estrada Riozinho
(assentamento INCRA)

Tunu
Escola Professor Tiago Montalvo

Data de fundação da biblioteca
2002
2009
2002

Rio Negro

Tabocal dos Pereira
Anamuim

Nova Esperança

Assentamento

Taracuá

Localização

Camanaus

Estirão do Carapanã
Goiabal

Comunidades Participantes: 8

2009
2011

Rio Xié
Zona Urbana

2007
2011
2009

2011

“Não houve desafios, pois as comunidades indígenas já tem
o costume de decidir ações em conjunto e
trabalhos comunitários fazem parte do seu dia-a-dia.
A comunidade não esperou a aprovação do projeto,
começou logo a pegar na mata as madeiras para a
estrutura da biblioteca. Assim, quando foi aprovado, a
comunidade já tinha todo o material da contrapartida.”
Equipe local, sobre o recurso
que conseguiram do Fundo Vaga Lume de Apoio Local
para construção da sede da biblioteca em Tunú.
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Tefé (AM)

Uarini (AM)

O trabalho realizado na biblioteca Maria Diní, da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vem
se destacando no município de Tefé (AM). Quando o assunto é a biblioteca, a comunidade é bastante
participativa: realizam quatro assembleias comunitárias por mês e recebem cerca de 40 visitas por dia, não
apenas das crianças e adolescentes que levam os livros para casa, mas também de pais que leem para os
seus filhos. Chama a atenção de quem visita a biblioteca a empolgação e participação das crianças, que
conhecem bem os livros, fazem mediações espontâneas e leem para as outras que ainda não aprenderam
a ler.

Em 2011, com o apoio da equipe de Tefé, o município de Uarini realizou uma capacitação que ao longo
de três dias intensos de aprendizados e trocas formou 29 mediadores de leitura. Entre os participantes,
estavam representantes das seguintes comunidades: Boca do Mamirauá e São Francisco de Aiucá, cujas
bibliotecas foram criadas em 2010; de Sítio Fortaleza, incorporada à rede de bibliotecas Vaga Lume nesse
ano; e, também, de Punã, que sediou a formação. Vale dizer que a capacitação contou com importantes
parceiros locais, tais como Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá (IDSM).

Comunidades Participantes: 8

Localização

Bacuri

Lago de Tefé

Cairara

Lago do Caiambé

Bonfim
N. S. do Perpétuo Socorro
Nova Esperança

Data de fundação da biblioteca
Comunidades Participantes: 3
2008

Santo Isidoro
Marajó

Lago do Jutica

Bela Conquista

Lago do Catuá

Boca do Mamirauá
São Francisco de Aiucá

Rio Solimões

Localização

Sítio Fortaleza

Data de fundação da biblioteca
2010

Rio Solimões

2010
2011

2009
2010

36

Macapá (AP)

Barreirinhas (MA)

Um importante indicador de apropriação das bibliotecas é a sua saída da escola ou da residência de algum
morador para um espaço próprio. É o que vem acontecendo em Macapá (AP): a comunidade Santa Cruz
do Tracajatuba I, por exemplo, mobilizou-se para a construção da sede da Biblioteca Comunitária “Beija Flor”
– nome escolhido pelas crianças – que até camiseta da biblioteca fizeram! Destaca-se, também, a biblioteca
da comunidade Salamito, localizada na casa do senhor Raimundo, filho do senhor Salamito, fundador da
comunidade, que faleceu em 2010. Seus frequentadores são principalmente crianças e os empréstimos
chegaram a 300 livros no segundo bimestre de 2011.

No ano de 2011 a comunidade Atins desenvolveu um projeto de leitura chamado O caminho do
conhecimento que teve como objetivo promover a leitura como uma prática prazerosa e, ainda, facilitar a
aprendizagem por meio da escrita, oralidade e de atitudes reflexivas. Com duração de 10 meses, o projeto
contou com a participação de alunos e professores da Escola José Serejo de Carvalho, bem como de
contadores de história da comunidade. A equipe local desenvolveu, ainda, quatro projetos aprovados pelo
Fundo Vaga Lume de Apoio Local, entre eles o III Intercâmbio de Mediadores de Leitura e o Mediar
para Conquistar.

Comunidades Participantes: 9

Localização

Data de fundação da biblioteca

Corre-Água

Beira de Estrada,
por onde passa o rio Corre Água

2002

Campina de São Benedito

Final da estrada de Tracajatuba I, a 27
km do São Joaquim do Pacuí

Ponta Grossa do Piririm

Rodovia AP 070; Beira de estrada,
próximo ao Rio Piririm

Salamito

Via terrestre, Estrada do Pacuí,
vinte minutos do distrito de
São Joaquim do Pacuí

São Joaquim do Pacuí

Estrada do Pacuí – distrito de Macapá

Santa Cruz do Tracajatuba I

Estrada do Pacuí, a 10 minutos da
comunidade de Salamito, localizada
no distrito de São Joaquim de Pacuí

2008

Quilombo Ressaca da Pedreira

Rodovia AP 70 - 28 km de Macapá

2005

Quilombo Torrão do Matapi

Rodovia BR 156 - 32 km de Macapá

Santa Luzia do Pacui

Distrito de São Joaquim do Pacuí

Comunidades Participantes: 10
Sobradinho
Andiroba
Manoelzinho

2005

Localização

2002
MA 402

2007

Santa Cruz

2011

Cantinho

2002

Laranjeiras
Tapuio

Rio Preguiça

São Domingos
Atins

2011

Data de fundação da biblioteca

Mandacaru

2006
2010

Rota dos Lençóis Maranhenses

2008

“A Vaga Lume tem um papel fundamental para todos nós,
tanto alunos, como pessoas do povoado. Conheço muitas pessoas que
hoje já desenvolveram a leitura através da biblioteca Vaga Lume.”
Raimara S. Aguiar, aluna do 8º ano
da Escola José Serejo de Carvalho,
povoado de Atins.

38

Guimarães (MA)

Mirinzal (MA)

Em comemoração aos 10 anos de Vaga Lume, a Equipe Local de Guimarães organizou um grande evento
que mobilizou cerca de 400 crianças e adolescentes da zona rural e também da zona urbana da cidade.
Batizado de Salada de livros, o evento teve muita mediação de leitura, livre exploração dos livros pelas
crianças, além de dinâmicas, brincadeiras e gincanas. Os organizadores destacaram o interesse das crianças
pelos livros: “As crianças se revezavam para as atividades realizadas em cada cantinho por conta própria,
sem interferência de adultos. O cantinho da leitura manteve-se cheio do início ao fim do evento, apesar
dos outros apresentarem atividades diversificadas”.

Em 2011, os multiplicadores do Quilombo do Frechal organizaram um mutirão de leitura em todas as
bibliotecas Vaga Lume do município, que fez sucesso tanto com o público quanto com os próprios voluntários.
O mutirão teve como objetivo fortalecer a atuação dos mediadores de leitura quilombolas e também animar
o trabalho nas demais bibliotecas. Além de mediação aconteceram jogos e atividades de recreação.

Comunidades Participantes: 7

Localização

Quilombo Frechal
Comunidades Participantes: 3

Localização

Quilombo Damásio
Quilombo Macajubal
Assentamento Lago do Sapateiro

MA 305

Data de fundação da biblioteca

Achuí

2006

Graça de Deus

2008

Santa Tereza

2011

Maxixe
Santo Antonio
Gurutil

Data de fundação da biblioteca
2002
2006

MA 006
2008
2011

“Gostei muito da ação da Vaga Lume. Eu fui a várias comunidades fazer mediação de leitura.
Ainda não sou mediadora, mas sou voluntária da biblioteca de Frechal e gosto muito de ler.”
Hellen Daiane, voluntária.
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Campinápolis (MT)

Chapada dos Guimarães (MT)

No dia 16 de outubro de 2011, todas as comunidades de Campinápolis realizaram ao mesmo tempo o
evento Plante uma História em celebração aos 10 anos de atuação da Vaga Lume no município. Neste
dia, mediadores de leitura leram um livro para alguém, promovendo de forma prazerosa o contato entre
o livro e o leitor. Com antecedência de uma semana, a equipe local produziu, com recursos do Fundo
Vaga Lume de Apoio Local, cartazes e folders para divulgar a ação nas comunidades envolvidas e também
na sede do município. Na comunidade de São José do Couto, com a presença de aproximadamente 70
pessoas, foram também realizadas sessões de mediação de leitura, roda de histórias contadas por pessoas
da comunidade e brincadeiras com as crianças. Já no Assentamento P.A. Santa Célia, especificamente nas
aldeias Capinas e Santa Clara, também foram realizadas mediações de leitura.

O ano de 2011 foi um ano importante para a equipe de voluntários da Chapada dos Guimarães (MT), que
fortaleceram suas atuações no município. Além de terem ampliado a divulgação do projeto nas comunidades
onde há biblioteca da rede Vaga Lume e terem realizado muitas mediações de leitura, a equipe conseguiu
firmar parcerias locais que auxiliam no deslocamento da cidade para as comunidades. Tanto esforço foi
recompensado: antigos mediadores das comunidades tiveram novamente seu gosto pela mediação de
leitura despertado! Exemplo disso foi a ação de mediação de leitura realizada concomitantemente em
diferentes espaços da comunidade João Carro, no dia 16 de outubro, durante o Plante uma História.

Comunidades Participantes:4

Localização

Data de fundação da biblioteca

São José do Couto

MT 020

2002

Aldeia Santa Clara
Aldeia Campinas
Assentamento PA Santa Célia

Terra Indígena Xavante Parabubure
45 km da Zona Urbana

2004

Comunidades Participantes: 3

Localização

Data de fundação da biblioteca

Água Fria

36 km da zona urbana

2002

João Carro

50 km da Zona Urbana

2004

COHAB Véu de Noiva

Zona Urbana

2008

2008

“Vimos que com esse apoio podemos desenvolver melhor nosso trabalho,
trazer e despertar a comunidade para a leitura e, sem dúvidas, envolver as pessoas idosas
que tem dificuldades de locomoção nos trabalhos realizados nas praças,
porque podemos levar o material com mais facilidade.”
Equipe local, referente ao recurso que conseguiram pelo Fundo Vaga Lume de Apoio Local
para ampliação da biblioteca Ciranda dos Vaga Lumes, na comunidade Água Fria.
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Belém (PA)

Castanhal (PA)

A biblioteca da zona urbana de Belém, no Bengüi, chamada Amigos da Leitura, está mais ativa do que nunca.
Com o empenho das voluntárias Ana Cabral, Janaína Alves, Patrícia Gomes e Tássia Pacheco, a reforma de
sua nova sede, que antes era na casa de Patricia, foi concluída no início de 2011. Sua reinauguração, em 24
de março, abriu as portas para um espaço mais acolhedor para as crianças do bairro, onde a comunidade
tem mais liberdade não só para visitar como também para participar de atividades culturais e de leitura.

Foram várias as atividades da equipe de Castanhal (PA) ao longo de 2011: foi feita uma capacitação na
comunidade Boa Vista para inaugurar a 5ª biblioteca Vaga Lume do município; multiplicadores foram
convidados a formar professores que atuam em escolas da rede pública a respeito da mediação de leitura;
e, por fim, adolescentes e educadores do Assentamento João Batista e da comunidade Cupiúba fizeram
parte do Programa Rede da Vaga Lume, em que trocaram cartas com jovens do Projeto Anchieta,da cidade
de São Paulo, e participaram do 2º Acampamento Vaga Lume.

Comunidades Participantes: 1

Localização

Data de início do trabalho

Benguí

Zona Urbana de Manaus

2007

Comunidades Participantes: 5

Localização

Assentamento João Batista
Agrovila Bacuri
Cupiúba

Data de fundação da biblioteca
2002

2 horas da Zona Urbana

2008

Quilombo São Pedro
Boa Vista

3 horas da Zona Urbana

2011

“Houve envolvimento da
comunidade, de crianças e
adolescentes leitores da biblioteca,
que juntamente com a equipe
limparam e arrumaram os livros
e outros materiais
que estavam guardados em
caixas, montaram a estante,
lavaram e arrumaram a biblioteca.
E como ficou bonita!”
Patrícia Gomes, multiplicadora.
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Oriximiná (PA)

Portel (PA)

Ao longo do ano de 2011, a equipe local de Oriximiná fez um trabalho de divulgação da Vaga Lume na
zona urbana da cidade. Para tanto, criou uma biblioteca itineranteque além de promover o acesso aos livros
do acervo Vaga Lume para as crianças da zona urbana,também auxilia na articulação de parcerias locais.
O trabalho nas comunidades rurais também está a todo vapor! A equipe, com encontros mensais com
representantes de todas as comunidades, consegue trocar experiências e fortalecer ainda mais a gestão
comunitária da biblioteca, as ações de mediação de leitura e a valorização da cultura local.

A biblioteca comunitária Vaga Lume na zona urbana de Portel (PA) ficava na casa dos multiplicadores
Dilsomar Pereira e Madalena Moreira. Ela foi crescendo e ocupando cada vez mais a casa, razão pela qual o
casal decidiu fazer uma reforma para melhorar o atendimento ao público. A reforma foi feita com doações
de amigos e parceiros da biblioteca. A biblioteca foi reinaugurada no mês de outubro com muitas atividades
de mediação de leitura para as crianças do bairro, que já estavam ansiosas para o reencontro com os livros!

Comunidades Participantes: 7

Localização

Data de fundação da biblioteca

Quilombo Lago do Moura

2002

Comunidades Participantes: 19

Ajudantes

2006

Santo Amaro

Boa Vista

Rio Trombetas

Quilombo Aracuã de Baixo

2006
2008

Flechal
Erepecu / Último Quilombo

Rio Erepecu

2006

Escola Maria Pompéia

Zona Urbana

2009

Localização

Data de fundação da
biblioteca
2002

Betel
Prainha

Rio Anapu

2004

Santo Antônio
Menino Deus

2009

São João do Acangatá

2002

Espírito Santo
Menino Deus
Santana

2004
Rio Camarapi

N. Sra. do Perpétuo Socorro

2006

São Pedro
São Sebastião

2009

São Bento
Jeová Samá

2006
Rio Acutipereira

São Tomé
Guascor Cantinho da Leitura Vaga Lume

Zona Urbana

Elmo Balbinott
Cocau
Samaúma

2008
2006
2006

Rio Pacajá

2011

“Recebi apoio da Vaga Lume
para me inscrever em
editais e ampliar o
espaço da biblioteca.”
Dilsomar Pereira,
multiplicador Vaga Lume.
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Breves (PA)

Santarém (PA)

O município de Breves foi contemplado esse ano com a terceira biblioteca comunitária Vaga Lume,
localizada na comunidade Manancial Celeste, que a havia solicitado em 2010. Os comunitários, com apoio
da equipe local, construíram uma linda sede para receber o acervo de livros, estantes e esteiras da Vaga
Lume. No dia da inauguração todos estavam presentes: crianças, jovens, adultos, idosos, professores e
lideranças comunitárias. Foi uma grande festa!

No ano de 2011, Santarém (PA) recebeu duas novas bibliotecas: uma na comunidade Guaraná e outra
na comunidade Paraná de Dona Rosa, no município de Juruti, no Rio Amazonas, em que a equipe local
formou 56 novos mediadores de leitura para realização do trabalho. A equipe local também se destacou
pela realização de projetos próprios. No mês de abril, por exemplo, promoveu a ação Vaga Lume na
Praça, na Praça do Parque Municipal, para onde, acompanhada dos mediadores da comunidade São Brás,
levaram tapetes e livreiras para disposição dos livros e interviram com o público por meio da leitura de livros
artesanais, da leitura livre e da mediação de leitura.

Comunidades Participantes: 3

Localização

São Benedito - Vila Dias

Rio Jacaré Grande

São Miguel dos Macacos

Rio Macacos

Manancial Celeste

Rio Pararijós

Data de fundação da biblioteca
2010
2011

Comunidades Participantes: 10

Localização

Data de fundação da biblioteca

Alter do Chão
Arapixuna

2001
Rio Tapajós

Maripá

2006

São Braz
Tabocal

Planalto

Quilombo Murumuru
São Francisco
Urucureá

2008

Rio Arapiuns

Guaraná

Rodovia Santarém/Curuá-Una Km 59

Paraná de Santa Rosa

Rio Amazonas - Município de Juruti

2011

“O que mais nos chamou atenção foi o
público numeroso que participou
e a grande aceitação, circularam no
espaço aproximadamente 80 pessoas”.
Relata o multiplicador Jefferson Souza,
que com o apoio da imprensa local
divulgou a ação Vaga Lume na Praça.
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Ouro Preto do Oeste (RO)

Soure (PA)
Durante expedição ao município de Soure (PA), educadoras de São Paulo participaram da formação de
mediadores de leitura para atuarem na nova biblioteca Vaga Lume, localizada na comunidade Céu. Em
dezembro, uma Oficina de Roda de Histórias e Livros Artesanais foi realizada para comemorar os 10 anos
da biblioteca piloto, implantada na Vila de Pesqueiro em 2001. A oficina contou com a participação de
mediadores formados na primeira capacitaçãoda Vaga Lume no município e também de jovens mediadores
que produziram um lindo livro artesanal.

Comunidades Participantes: 5
Vila do Pesqueiro
Caju-Una

Localização
Reserva Extrativista Marinha de Soure

Data de fundação da biblioteca
2001
2006

Tucumanduba

Rodovia Soure-Pesqueiro

2004

Pedral

Rodovia PA 154

2006

Fazenda Desterro

6 horas da Zona Urbana

2008

Entre os dias 14 e 15 de outubro de 2011, foram formados 24 mediadores mirins na Escola Maracatiara
de Ouro Preto do Oeste (RO). No dia 16, a equipe organizou uma grande ação na Praça da Liberdade,
envolvendo pessoas da zona urbana e voluntários das comunidades rurais Brasília, Tambaqui, Maracatiara,
28 de Novembro e 22 de Dezembro. Pela manhã, quatro equipes de mediadores dispersaram-se por
pontos diferentes da cidade,propagando a leitura de forma dinâmica. À tarde, toda equipe se encontrou na
Praça e lá montaram a biblioteca Vaga Lume e seguiram fazendo mediação itinerante. Para finalizar o dia,
a formatura dos mediadores mirins foi realizada no Teatro Municipal.
Comunidades Participantes: 6
Brasília
Bela Vista

Localização
Linha 203, km 50

Tambaqui

Linha 203, km 20

Maracatiara

Linha 81, km 16

28 de novembro

Linha 81, km 20

22 de Dezembro

Linha 203, km 20

Data de fundação da biblioteca
2002
2005
2003
2008
2011

"Fomos bem recebidos pelas
pessoas e ganhamos
novos admiradores."
Cláudio Martins,
multiplicador Vaga Lume.
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Caracaraí (RR)

Pacaraima (RR)

Entre 2 e 12 de maio de 2011, os voluntários de Caracaraí receberam a expedição de monitoramento
dos educadores de São Paulo. Além de visitar quatro das cinco comunidades com biblioteca Vaga Lume,
realizou-se um importante trabalho para reforçar o papel da juventude nas atividades das bibliotecas. No
dia 10 de maio, a educadora Celice Oliveira e os multiplicadores Francinaira Pinheiro, Marinho Soares e
Rozenilda Soares conduziram uma capacitação no Centro de Formação Pedagógica, na zona urbana, com a
participação de oito jovens de Petrolina e Vista Alegre, com idade entre 15 e 25 anos, que são mediadores
já formados e colaboradores das bibliotecas. Os participantes saíram fortalecidos com a metodologia Vaga
Lume e elaboraram um plano de ação com atividades específicas para cada comunidade.

Na expedição de monitoramento para Pacaraima (RR), que ocorreu entre 12 e 20 de maio de 2011,
realizou-se durante dois dias, na comunidade Contão, uma oficina de Roda de Histórias e Produção de
Livros de Artesanais. A oficina, que contou com representantes das comunidades de Boca da Mata, Santa
Rosa, Taxi e da própria Contão, produziu três livros artesanais que contam um pouco da cultura local: Sonho
quase realizado, Pedra da piranha e A história do chapéu do Boto.

Comunidades Participantes: 8
Comunidades Participantes:5
Vista Alegre
Petrolina do Norte

Localização
BR 174

Vila Sacaí

Baixo Rio Branco

Vila Baruana

BR 432 – RR km 55

Vila do Itã

BR 432 – RR km 75

Data de fundação da biblioteca
2002
2009

Localização

Boca da Mata

2002

Bananal

Terra Indígena

2004

Santa Rosa

São Marcos

2005

Sorocaima II
2006

Data de fundação da biblioteca

Contão
Surumu
Taxi
Ingarumã

2008
Terra Indígena
Raposa Serra do Sol

2004

São Marcos

2010

“É um projeto não só
interessante para agora,
mas para depois trazer
os outros contadores”.
Professor Nivaldo Costa da
Silva, comunidade Contão.
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Ponte Alta do Tocantins (TO)
Em abril de 2011, a equipe local de Ponte Alta do Tocantins realizou nos setores Bela Vista e Boa Esperança
o projeto Vaga Lume em Minha Casa. Seu objetivo, afora desmistificar a visão negativa que muitos
moradores possuem acerca da leitura, foi promover ações culturais e literárias capazes de ampliar o universo
cultural da comunidade. Multiplicadores mais antigos e os jovens mediadores percorreram as ruas, praças e
campo de futebol fazendo brincadeiras, gincanas e mediação de leitura para os moradores.

Comunidades Participantes: 10

Localização

Paraná

48 km da Zona Urbana

Centro Educacional Ferreira
Sabino Medeiros

Zona Urbana

Barreiros (ex- Terebentina)

47 km da Zona Urbana

Distrito do Gato (ex- Cambaúba)

23 km da Zona Urbana

Extrema

53 km da Zona Urbana

Taquari

30 km da Zona Urbana

Boa Vista

20 km da Zona Urbana

Assentamento Santa Tereza I

41km da Zona Urbana

Assentamento Santo Onofre

35km da Zona Urbana

Lagoa Azul

55 km da Zona Urbana

Data de fundação da biblioteca
2002

2005

2006
2008

“Conhecemos uma senhora de
112 anos aproximadamente.
Só que tivemos um
pequeno problema,
ela já não escuta direito.
Então, mostramos alguns
livros pra ela e
a presenteamos com
um ovo de chocolate.
Ela ficou muito feliz
com a nossa visita.”
Ana Caroline Tavares,
jovem multiplicadora.
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Assessoria

Em 2011, a Vaga Lume iniciou uma nova área de atuação: a assessoria para
desenvolvimento de projetos personalizados para empresas, governos e
organizações sem fins lucrativos. Foram dois os projetos desenvolvidos neste
ano: Minirredes de Energia Solar para a Guascor e a Campanha Itaú Criança para
a Fundação Itaú Social.
Para a Guascor, criou-se um projeto piloto em áreas rurais da Amazônia de
desenvolvimento de metodologia para formação de comunidades em uso racional
de energia elétrica. Já para a Fundação Itaú Social, em formato de prestação de
serviço, a Vaga Lume contribuiu com seleção de acervo e referencial teórico para
a campanha nacional de acesso ao livro e à leitura.

Minirredes de Energia Solar
O Projeto Minirredes de Energia Solar, desenvolvido em comunidades rurais
do estado do Amazonas pela Eletrobrás Amazonas Energia em parceria com o
Grupo Guascor, mantenedor da Vaga Lume - no âmbito do programa Luz Para
Todos, implementado pelo governo federal visando à universalização do acesso
à energia elétrica - teve como objetivo capacitar os moradores das comunidades
participantes no uso e gestão de energia solar.
Tendo em vista que a Vaga Lume atua na Amazônia e já possui uma metodologia
para formar lideranças na região, a organização foi convidada a planejar e executar
a capacitação dos moradores beneficiados.

Campanha Itaú Criança 2011
Em 2011, a Vaga Lume foi contratada pela Fundação Itaú Social para realizar a curadoria de livros de
uma ação nacional de incentivo à leitura e apoiar na elaboração de conteúdo para divulgação.
A Vaga Lume fez uma seleção dos títulos mais lidos em suas bibliotecas comunitárias e realizou um
laboratório de mediação de leitura com crianças e adultos visando sugerir 15 títulos à Fundação Itaú
Social. Foram indicados títulos com histórias universais e atemporais com as quais todas as crianças, das
mais diversas realidades socioculturais, pudessem se identificar. Após a análise da Fundação Itaú Social
e negociação de preços com as editoras, chegou-se aos três títulos selecionados para
a campanha de 2011: Chapeuzinho Amarelo, Adivinha Quanto Eu Te Amo e A
Festa no Céu.
Além da seleção do acervo, a Vaga Lume também selecionou conteúdo
sobre leitura para o site, que pode ser conferido na Seção Almanaque
em: www.itau.com.br/itaucrianca. Realizou, ainda, nos meses de outubro
e novembro, quatro Oficinas de Mediação de Leitura para os funcionários
da administração central do Itaú em São Paulo. Foram formados 476
voluntários como mediadores de leitura, com 91% de satisfação dos
participantes.
A partir do trabalho de assessoria da Vaga Lume o Programa Itaú Criança
teve um enorme salto qualitativo em 2011 com a distribuição de livros de
qualidade em formato muito próximo ao original. A repercussão e o impacto da
campanha junto ao público foram imensos, o que pode ser observado pelo elevado
número de solicitações da Coleção e pelos comentários daqueles que a receberam.

Entre os dias 22 e 25 de Fevereiro, a equipe de educação da Vaga Lume
realizou em Manaus a capacitação para o uso e a gestão da energia solar de
30 representantes de 12 comunidades do estado do Amazonas que
receberam miniusinas fotovoltaicas para geração de energia elétrica.
A avaliação da formação foi muito positiva: 100% acreditam que a
capacitação ajudou a entender mais sobre a energia solar que
será disponibilizada na comunidade e 96% dos participantes
afirmaram estar mais seguros para transmitir o conhecimento
para outros moradores.
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Desenvolvimento

Institucional
Assessoria CEOS

O Centro de Estratégias para Organizações Sociais (CEOS) realizou, em 2011, uma
assessoria gratuita para a Vaga Lume para ampliar os processos de gestão estratégica e o
fortalecimento institucional. A CEOS contribuiu, principalmente, para o amadurecimento
da organização, a consolidação do modelo de governança e o estabelecimento de uma
visão estratégica para os próximos cinco anos. Ao longo do ano os seguintes temas foram
trabalhados:
Diagnóstico Situacional - Facilitador: Rebeca Raposo
Planejamento Estratégico - Facilitador: Rebeca Raposo
Governança - Facilitador: Rebeca Raposo
Gestão da Carteira de Projetos - Facilitador: Thereza Cristina Holl
Plano de Comunicação - Facilitador: Judi Cavalcanti
Plano de Ação Administrativo-Financeiro - Facilitador: Gabriel Ligabue e Rita Dias
Plano de Ação: Infraestrutura - Facilitador: Alberto Motta
Plano de Ação: Tecnologia da Informação - Facilitador: José Otávio Gonçalves

Produção de

Conteúdo

Ao longo do ano de 2011 produzimos os seguintes conteúdos
relativos à atuação da Vaga Lume: sete edições do Boletim Vaga
Lume para informação sobre as principais ações da organização;
vídeos para apresentar os eventos educacionais, bem como o
projeto como um todo; e, ainda, uma atualização do site, que
passou a ter um formato dinâmico e conectado às redes sociais.

Boletim Vaga Lume

Vídeos

Novo site da Vaga Lume:

www.vagalume.org.br
Em média 4000 visitas por mês
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Intercâmbios

institucionais

4º Fórum da Aliança das Civilizações (UNAOC) - Doha, Catar
Realizado dos dias 11 a 13 de dezembro, o 4º Fórum da
UNAOC - Diálogo intercultural estimula o desenvolvimento
reuniu governos, sociedade civil, ONGs, jovens, universidades,
agências internacionais, e participantes de mais de 130 países
na cidade de Doha no Catar. Sylvia Guimarães, presidente
da Vaga Lume, esteve presente no evento, que sediou a
cerimônia de entrega do Prêmio Inovação Intercultural, em
que a Vaga Lume ficou em 4º lugar. Entre as personalidades
que compareceram estavam Ban Ki-moon, secretário geral
da ONU, e Jorge Sampaio, ex-presidente de Portugal e alto
representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Navegar É Preciso, Manaus (AM)
Sylvia Guimarães, presidente da Vaga Lume, foi
uma das convidadas do evento Navegar É Preciso
que reuniu em um mesmo espaço, de 8 a 13
de maio, a literatura, a educação, a música e o
turismo sustentável. Na mesa Literatura infantil:
coisa de gente grande, dividida com o escritor
Illan Brenman, Sylvia palestrou sobre a educação
na Amazônia ressaltando a sua experiência em
comunidades rurais da região. O cruzeiro literário
no Rio Negro foi organizado pela Livraria da Vila, e
entre os presentes estavam os autores Cristovão
Tezza, José Eduardo Agualusa, Laurentino Gomes
e Mary Del Priore.

Parceria com David Rockefeller Center for Latin American Studies
of Harvard University (DRCLAS) - São Paulo (SP)
A parceria com o escritório DRCLAS de São Paulo, possibilitou
que a intercambista Karolina dos Santos, participante do
Programa de Imersão em Políticas Públicas da Universidade
de Harvard, estagiasse na Vaga Lume entre os meses de
junho e agosto de 2011. Karolina auxiliou na preparação
e execução do 5º Congresso Vaga Lume, no qual
participou da oficina de Rodas de Histórias e Livros
Artesanais e da roda temática Leitura em Comunidades
Indígena. Durante o Congresso teve também a
oportunidade de conviver com os voluntários dos 23
municípios de atuação da Vaga Lume na Amazônia
que estavam presentes.

III Seminário do Projeto Mudando a História:
Ler para mudar histórias, Manaus (AM)
A Fundação Abrinq – Save the Children reuniu experiências de promoção do livro e da leitura no III Seminário
do Projeto Mudando a História: Ler para mudar histórias, na cidade de Manaus no estado Amazonas
no dia 27 de outubro, com o objetivo de compartilhar metodologias de trabalho relacionadas à leitura,
protagonismo juvenil e trabalho em rede. Daniela Weiers, gestora de projetos da Vaga Lume, foi uma
das convidadas e apresentou o tema O protagonismo juvenil e a importância do mediador de leitura no
estímulo ao comportamento leitor.
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Vaga Lume 10 anos

O evento Plante uma História abriu no dia 16 de outubro de 2011 o calendário comemorativo
de 10 anos de atuação da Vaga Lume na Amazônia. Realizado simultaneamente por
voluntários de 164 comunidades rurais da Amazônia e também por crianças, jovens e
adultos da cidade de São Paulo, teve como proposta a realização de ações mobilizadoras e
experiências significativas relacionadas à cultura e/ou educação.

Plante uma História em São Paulo
A Vaga Lume abriu as portas de sua sede em São Paulo para celebrar os 10 anos
de sua atuação na Amazônia com o evento Plante uma História. Ao todo, 120
pessoas estiveram presentes, entre elas amigos e parceiros da Vaga Lume bem
como adolescentes e educadores das instituições participantes da Rede 2011.
Os educadores do Instituto Anchieta, do Gotas de Flor com Amor e do Colégio Oswald propuseram diversas
oficinas, entre elas reciclagem e danças populares. Moradores antigos da Vila Madalena, onde está situada
a sede da Vaga Lume, também foram uma atração: convidados, eles contaram histórias do bairro, desde a
época que era apenas um bairro residencial.

Plante uma História na Amazônia
As seguintes ações foram organizadas e realizadas pela equipe local nos municípios onde a
Vaga Lume atua na Amazônia:
Município

Ação

Cruzeiro do Sul (AC)

Roda de Histórias e Livros Artesanais

Barcelos (AM)

Noite Cultural

Carauari (AM)

Mediação de Leitura

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Grupo de Leitores

Tefé (AM)

Arraial de Santa Teresa

Uarini (AM)

Mediação na Praça

Macapá (AP)

Torneio de Futebol e Mediação

Barreirinhas (MA)

Inauguração da Sede e Mediação

Guimarães (MA)

Salada de Livros

Mirinzal (MA)

Capoeira, Percussão e Mediação

Campinápolis (MT)

Eu, Você e o Livro

Chapada dos Guimarães (MT)

Criança Pequeno Leitor

Belém (PA)

Tarde com as Crianças

Breves (PA)

Dinâmicas e Mediação

Castanhal (PA)

Histórias Locais

Oriximiná (PA)

Sarau

Portel (PA)

Café com Parceiros e Noite Cultural

Santarém (PA)

Vaga Lume: 10 anos fazendo história na Amazônia

Soure (PA)

Arrastão de Leitura

Ouro Preto do Oeste (RO)

Mediação Itinerante

Caracaraí (RR)

Dia de Leitura

Pacaraima (RR)

Leitura e Vaga Lume, Fontes de Conhecimento

Ponte Alta do Tocantins (TO)

Mediação e Brincadeiras

Plante uma História em Portel (PA)

Plante uma História em São Paulo (SP)

Plante uma História em Santarém (PA)
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Reconhecimentos

“O que vimos é maravilhoso e também o caminho
para o futuro, eu devo dizer. Tem uma coisa em
comum nesses projetos, palavras chave que
ouvimos em todos eles: educação, comunidade,
redes, plataformas, diversidade, interdependência,
cultura e juventude. E eu quero acrescentar
uma que eu acredito ser a essência disso, é
democracia. Então, se vocês querem saber o que é
democracia no século XXI,
vocês estão olhando para ela!”
Discurso do professor Jeffrey Sachs,
Universidade de Columbia,
durante cerimônia de entrega do prêmio.

Prêmio Inovação Intercultural, Aliança das Civilizações das Nações Unidas
(UNAOC) e Grupo BMW
A Associação Vaga Lume foi eleita 4ª colocada do Prêmio Inovação Intercultural, promovido em parceria pela
Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC) e pelo Grupo BMW. Entregue durante o 4º Fórum da
UNAOC, em Doha, no Catar, a premiação refere-se ao trabalho realizado no Programa Rede, que promove o
diálogo intercultural entre adolescentes da cidade de São Paulo e de comunidades rurais da Amazônia Legal.
Dentre os mais de 400 inscritos de 80 países, a Vaga Lume foi a única organização brasileira selecionada
entre os finalistas, e passou a integrar a WIFI (World Intercultural Facility for Innovation), uma iniciativa que
permite aos dez finalistas receber apoio direto da UNAOC e do Grupo BMW, e de suas respectivas redes, a
fim de dar visibilidade e replicar suas iniciativas em diferentes contextos.
“Em nosso projeto (a Rede) oferecemos educação intercultural para crianças da Amazônia
brasileira e de bairros ricos e pobres de São Paulo. Como vocês sabem, a floresta amazônica
e seus povos já vem pedindo nossa ajuda mundial há quase 30 anos, desde a morte de Chico
Mendes. Um bom jeito de fazê-lo é nos conscientizarmos de nossa interdependência”,
afirmou Sylvia Guimarães, fundadora e presidente da Vaga Lume,
durante cerimônia de entrega do prêmio.

Certificado de Tecnologia Social
Metodologia Roda de Histórias e Livros Artesanais, Fundação Banco do Brasil, 2011.

Equipe Local
A Vaga Lume encoraja seus voluntários a inscreverem seus trabalhos em prêmios e chamadas de patrocínio
nas áreas de educação e cultura. É com muito orgulho que vemos nossos voluntários sendo reconhecidos
regional e nacionalmente por seu trabalho. Em 2011, foram dois os voluntários premiados:
Nataly Vilela, Comunidade São José do Couto, Campinápolis (MT)
Ponto de Cultura

Evilásio Silva, Comunidade Vila Santa Rosa, Cruzeiro do Sul (AC)
Finalista do Prêmio Vivaleitura
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Parceiros 2011
Mantenedor Sênior

Programa Expedição

Parceiros Locais
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Campinápolis
Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Educação de Ouro Preto do Oeste
Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira

Agradecimentos aos apoios locais

Mantenedora

Programa Rede

Apoio Institucional

Patrocínio Exclusivo

Assessoria Jurídica

Pacaraima
Secretaria Municipal de Educação de Pacaraima

Mirinzal
Secretaria Municipal de Educação

Barreirinhas
Secretaria de Educação
Câmara dos Vereadores
Loja Gês Variedades
Colônia de Pescadores
Secretaria de Assistência Social

Portel
Secretaria Municipal de Educação
Eletroloja
Loja do Povo

Campinápolis
Prefeitura Municipal
Cruzeiro do Sul
Usina da Guascor
Secretaria do Núcleo Estadual de Educação
Secretaria Municipal de Educação

Patrocínio Regional

Apoio

Auditoria

Transportadora Oficial

Ouro Preto do Oeste
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Educação
São Gabriel da Cachoeira
Secretaria Municipal de Educação
Barcelos
Secretaria Municipal de Educação

Assessoria Estratégica

Breves
Secretaria Municipal de Educação
Carauari
Prefeitura Municipal de Carauari
Associação dos Produtores Rurais de Carauari
Conselho Nacional de Seringueiros

Tefé
Secretaria Municipal de Educação
Instituto Mamirauá
FAS – Fundação Amazônia Sustentável
Uarini
FAS – Fundação Amazônia Sustentável
Macapá
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Estadual de Educação
Conselho das Comunidades
Afro Descendentes do Amapá
Oriximiná
Secretaria Municipal de Educação
Santarém
Secretaria Municipal de Educação
Soure
Secretaria Municipal de Educação
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Parceiros educacionais - Programa Rede

Quem Somos

Contribuintes Pessoa Física

Associados
Cecília Galvani, Cláudia de Freitas Vidigal, Eleonora Rangel Nacif, Mônica Marques da Fonseca,
Simone Fonseca de Lucena, Sharon Hess, Sylvia Guimarães e Zeuner Fraissat.

Colégio Oswald, Instituto Anchieta, Gotas de Flor com Amor, Casa do Zezinho.

Antonio Athayde, Barbara Mattos, Beatriz Esteves, Cristiane Rosenbaum, Elias Vitor da Silva, Elisabeth Fortes,
Fátine Chamon, Gustavo Scheibe, Joaquim Pereira, Leandro Farina dos Santos, Mônica Fonseca, Marcela
Bragatto, Samuel Seibel, Thais Guimarães. Via Lei Rouanet Ana Lúcia de Castro Rodrigues, Antônio
Luís da Cunha Seabra, Diva Teixeira Coelho Saraiva, Fernando Marcos Teixeira Coelho Saraiva, Guilherme
Peirão Leal, José Eduardo Rodrigues, Paulo Joel Bruno.

Agradecimentos – organizações
Fundação Itaú Social
FAB – Força Aérea Brasileira
Be Free Global
Funarte
Memorial JK

Agradecimentos especiais:

Adriana Ramos, Ana Paula Bernardes, Ana Dourado, Anna Dietsch, Aziz Ab Saber, Batia Gilad, Beatriz
Pinheiro, Clair Vieira, Cristina Meirelles, Edmir Perrotti, Eleonora Cypel, Evandro Guimarães, Fátine Chamon,
Fernando Braga, Guilherme Nascimento, Joaquim Pereira, Judi Cavalcanti, Laura Davis Mattar, Lourdes Atié,
Maria Furlan, Milton Hatoum, Mirza Laranja, Moacir Ventura, Nair Kremer, Nicolau Sevcenko, Orlando S.
da Silva, Silvia Naccache, Carolina Bruno, Raquel Bianchini, Rebecca Raposo, Ruth Lana, Samuel Seibel,
Simone Coelho, Teresa Cristina Antunes, Theresa Cristina Holl, Thomas Benes Felsberg, Vicente Cândido,
Theo Cappon.

Conselho fiscal 2010-2012
Cláudia de Freitas Vidigal, Eleonora Rangel Nacif e Mônica Marques da Fonseca.
Conselho consultivo 2010-2012
Simone Fonseca de Lucena, Sharon Hess e Zeuner Fraissat.
Diretora Presidente 2010-2012
Sylvia Guimarães.
Equipe 2011
Ana Helena Oliveira, Anita Pedrosa, Celice Oliveira, Charles Teixeira, Karolina dos Santos, Cristiana
Leão, Daniela Weiers, Eduardo Ferreira, Eliana François, Luisa Setton, Márcia Licá, Marco Venâncio,
Maria Cleide Oliveira, Marília Fróis, Marina de Castro Rodrigues, Renata Ventura, Paulo Rocha,
Severina Maria Soares, Susi Sanchez, Talita Hypólito, Vivian Rubia.
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“Vaga Lume é um bichinho que brilha, não é
mesmo?! Quando a gente vai pescar ou caçar à
noite, a gente faz o fogo, logo os vagalumes chegam.
Vaga Lume gosta de fogo, eles só vão onde brilha, é
por isso que vocês estão aqui, somos fogo.”
José Roberto, professor e voluntário
da comunidade Anamuim,
São Gabriel da Cachoeira (AM).
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Rua Aspicuelta, 678
Vila Madalena - São Paulo
SP - Brasil - 05433-011
Tel.: +55 11 3032-6032
www.vagalume.org.br

A Vaga Lume é uma organização social de interesse público, sem fins
lucrativos, fundada em 2001 a partir da crença de que o investimento em
pessoas é a melhor estratégia para a transformação de uma realidade.
Desenvolve projetos de educação, cultura e meio ambiente por meio
do trabalho voluntário em 23 municípios na região da Amazônia Legal
brasileira, e também na cidade de São Paulo, onde está sediada.

