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m país se faz com homens e livros. A 
frase aparentemente batida ganha vi
gor e invade a realidade de milhares 
de pessoas em todo o Brasil a partir 
de uma iniciativa que une empre
sas privadas, governo e organizações 

não governamentais (ONGs). É o Prêmio Vivaleitura, 
criado depois do Ano Ibero-americano da Leitura, co
memorado em 2005, 
sendo a maior pre-
miação individual 
para o fomento à 
leitura no País. As 
suas cinco edições 
anteriores já somam 
um acervo de apro
ximadamente 11 mil 
trabalhos inscritos. 

O prêmio foi criado com o objetivo de estimular, 
fomentar e reconhecer as melhores experiências que 
promovam a leitura em todo o País. A iniciativa foi 
concretizada através de portaria entre o Ministério 

da Educação, Ministério da Cultura 
e a OEI (Organização dos Estados 
Ibero-americanos). 

O Vivaleitura é organizado e pa
trocinado pela Fundação Santillana, 
ligada ao espanhol Grupo Santillana 
com filiais em vários países, criadora 
de materiais didáticos de espanhol 

como língua estran
geira. Conta com o 
apoio do Conselho 
Nacional de Secre
tários de Educação, 
União Nacional dos 
Dirigentes Munici
pais de Educação, 
OEI, Plano Nacio
nal do Livro e da 

Leitura e do governo federal. 
Todos os anos, são premiados traba

lhos nas categorias "Bibliotecas Públi
cas, Privadas e Comunitárias", "Escolas 
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Públicas e Privadas" e "ONGs, pessoas 
físicas, universidades ou faculdades e 
instituições sociais" que desenvolvam 
trabalhos na área de leitura. Em cada 
categoria, os vencedores recebem um 
prêmio no valor de R$ 30 mil. 

Na categoria Sociedade, há a distin
ção da Menção Honrosa para projetos de 
empresas com foco no tema "formação 
de mediadores de leitura". A distinção 
abrange programas e projetos de apoio, 
promoção e patrocínio no incentivo à 
leitura e desenvolvidos por empresas 
públicas ou privadas. O projeto selecio
nado é o de maior destaque em abran
gência. Para a edição 2011, as inscrições 
se encerram em 20 de julho. 

Mapa da leitura 
Para Lúcia Jurema Figueiroa, dire

tora de relações institucionais do Gru
po Santillana, são muitos os aspectos 
relativos à importância do prêmio para 
a promoção da leitura. O primeiro é 
o fato de ser uma ação conjunta dos 
Ministérios da Educação e da Cultura 
em articulação com as principais orga
nizações governamentais e sociais do 
País. Outro aspecto é o da abrangên
cia de experiências recebidas, "pois 
dá uma panorâmica realista do que o 
Brasil está fazendo para melhorar a ca
pacidade leitora de todos os cidadãos". 
Nestas cinco edições, a diretora consta
ta que os trabalhos vencedores servem 
de inspiração para novas experiências 

dentro de um panorama de ampla diversidade. "Os fi
nalistas ganham uma grande visibilidade, o que permite 
que a experiência seja ampliada". 

O Vivaleitura teve na edição 2010 mais de 1800 tra
balhos inscritos provenientes de todos os estados do País, 
que se somaram agora aos mais de 10 mil cadastrados 
ao longo das edições anteriores do prêmio. 

Lúcia dimensiona que o prêmio é proporcional 
ao tamanho do Brasil e, em termos de participação, 
a região Sudeste é a origem da maior quantidade de 
trabalhos, especificamente São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Da região Sul, a maior quantidade vem 
do Rio Grande do Sul. No Nordeste, varia entre Ceará 
e Bahia. A menor quantidade vem da região Norte. 
O número de inscrições tem se mantido estável. A cada 
ano são recebidos em torno de dois mil trabalhos, in
forma Lúcia. O que tem mudado é que o prêmio foi 
crescendo na sua abrangência de cidades atingidas. 
"Hoje, todos os estados do Brasil enviam trabalhos, 
vindos tanto de regiões rurais quanto urbanas". O Grupo 
Santillana mantém um site bem completo com informa
ções sobre o certame em www.premiovivaleitura.org. 
br, onde consta o regulamento completo para inscrição 
e outras informações. 

Onde o vencedor é o leitor 
Na primeira categoria do prêmio, Bibliotecas Pú

blicas e Privadas, o projeto vencedor do Vivaleitura 
2010 foi o trabalho "Centro Educacional e Cultural 
Kaffehuset Friele", de Poços de Caldas (Minas Gerais), 
pilotado por Hilda Márcia Albino. Localizado em uma 
área rural da cidade, o Centro trabalha como espaço 
cultural para a região com rodas de leitura e prosa, 
empréstimos de livros, oficinas de desenho, jogos, 
brincadeiras, entre outras atividades. "O principal 
objetivo do nosso trabalho é formar mediadores de 

A As experiências 
traçam um panorama 
realista do que o País 
está fazendo para 
melhorar a capacidade 
leitora dos cidadãos. 
Os finalistas ganham 
grande visibilidade, 
o que permite 
que a experiência 
seja ampliada 
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http://www.premiovivaleitura.org


leitura. Quando você estimula uma criança a ler e a 
gostar de fazer isso, você vê sua vida transformada", 
revela Hilda. Ela vem de família humilde, foi lavradora, 
teve que parar os estudos, mas voltou à sala de aula 
aos 34 anos. "Minha mãe sempre leu muito para mim, 
sempre reconheci o valor do livro", lembra. 

Cafeteria potiguar 
Na segunda categoria, Escolas Públicas ou Privadas, 

o vencedor foi o projeto "Cafeteria Sabor Literário", da 
cidade praiana de Parnamirim (Rio Grande do Norte). 
Bem criativo, o trabalho transformou o salão nobre da 
Escola Estadual Presidente Roosevelt em "cafeteria" 
onde alunos degustam obras da literatura brasileira e 
as dramatizam em peças de teatro, recitais, shows de 
música, entre outras performances. 

"Por meio des
se trabalho, vemos 
um envolvimento 
muito grande do 
aluno com o livro. 
Ele transforma essa 
relação em teatro, 
música, poesia e 
realmente compre
ende e interpreta o 
que lê. Cerca de 1500 alunos do Ensino Médio par
ticipam da Cafeteria", explica a professora Cláudia 
Maria Gomes, responsável pela iniciativa. Ela disse 
que com o prêmio de R$ 30 mil finalmente vai comprar 
um equipamento de som para o projeto. 

Na terceira e última categoria, Sociedade - que 
envolve instituições, universidades, organizações não 

governamentais e até mesmo pesso
as físicas -, quem ganhou o primeiro 
lugar foi "Ler para Crer", de Fortale
za (Ceará). O trabalho criou oficinas 
itinerantes para a implantação de bi
bliotecas comunitárias em municípios 
do estado em parceria com o curso de 
Biblioteconomia da Universidade Fe
deral do Ceará. 

A responsável pelo "Ler para Crer" 
é Lídia Eugenia Cavalcante, professo
ra do curso de biblioteconomia da uni
versidade. "Nosso projeto já inaugurou 
nove bibliotecas em três municípios do 
Ceará: Redenção, Aquiraz e Raitinga. 
Para 2011, queremos envolver um nú
mero ainda maior de cidades", afirma 
Lídia. Ela conta que com o dinheiro 
do prêmio pretende publicar um livro 
sobre as metodologias que o projeto 
tem aplicado como efeito multiplicador 
para que outras instituições possam 
se inspirar. 

Medalha José Mindlin 
No Vivaleitura 2010, também foi 

homenageado José Mindlin, empre
sário, bibliófilo, membro da Academia 
Brasileira de Letras (ABL) e apaixona
do por livros. Mindlin, que faleceu em 
fevereiro de 2010 aos 95 anos, doou 
em 2009 para a Universidade de São 
Paulo todo o acervo da sua biblioteca, 
a maior coleção particular de livros do 
Brasil, transformando-a na biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin. 

O Vivaleitura 
decidiu que, a par
tir de 2011, o proje
to que receber sua 
menção honrosa será 
agraciado com uma 
medalha levando o 
nome do imortal. 
"Esta é uma das ho
menagens mais bo

nitas já feitas ao meu pai", disse Sérgio 
Mindlin, filho do bibliófilo, que esteve 
na premiação para receber a medalha 
e entregar a primeira versão dela ao 
projeto que levou a menção honrosa 
este ano: a Fundação Dorina Nowill 
para Cegos, em São Paulo. 
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Text Box
Fonte: Panorama Editorial, São Paulo, ano 7, n. 59, p. 38-42, maio/ jun. 2011




