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Avaliar: atividade complexa e essencial ao trabalho 
do educador, do gestor, do financiador... Em 2015, lan-
çamo-nos ao desafio de mensurar o impacto de nosso 
trabalho com toda energia. 

Internamente, a fim de verificar o nível de eficácia de 
cada biblioteca, montamos uma equipe especial para ir 
a campo, aparelhada com gravadores, câmeras, laptops, 
redes, caixas de primeiros socorros e longos questioná-
rios para coleta de dados.  

Externamente, encontramos no Departamento de Ci-
ências Politicas da USP um professor, João Cândia, dis-
posto a percorrer rios e estradas com alguns alunos para 
comparar comunidades impactadas pela Vaga Lume e 
comunidades similares não impactadas. 

A mim coube a tarefa de avaliar in loco 3 das 150 
comunidades, na zona rural de Breves, Pará. De volta 
ao Marajó, onde o projeto começou, fomos as três fun-
dadoras: Laís, Fofa e eu, tantos anos depois, conhecer 
lugares aonde a Vaga Lume chegou graças ao empenho 
de voluntários. 

Em 2002, quando naveguei pela primeira vez nessa re-
gião, fazendo o trajeto de Macapá a Portel, lembro-me de 
ver com assombro crianças trabalhando em madeireiras. 
Em menos de 15 anos as madeireiras hoje são escassas... 
Um trecho da floresta que já foi derrubado... As crianças, 
no entanto, continuam numerosas. E lindas. E foi no olhar 
profundo de um menino bonito e calado de 8 anos, o 
Benedito, que renovei meu compromisso com nosso tra-
balho. Porque é para o Benedito que a Vaga Lume existe. 

Palavra da presidente Destaques de 2015
CONFIRA OS PRINCIPAIS NÚMEROS DO PROGRAMA EXPEDIÇÃO E DO PROGRAMA REDE. 

Programa 
rEdE
INTERCÂMBIO 
CULTURAL ENTRE 
ADOLESCENTES
DE SÃO PAULO
E DA AMAZÔNIA

3
escolas públicas da região

da Amazônia Legal Brasileira

2
organizações não

governamentais de SP

5
escolas particulares

de SP

+ +

192 adolescentes 
participantes

6º aCampamento vaga lume

educadores
20 + 11 

adolescentes

O evento aconteceu em Sobradinho, 
cidade satélite de Brasília

5.786
livros distribuídos

Programa 
ExPEdição
ACESSO AO LIVRO 
E À LEITURA EM 
COMUNIDADES 
RURAIS DA AMAZÔNIA 
LEGAL BRASILEIRA 

voluntários atuantes  
nas bibliotecas 
comunitárias

85.400
km percorridos: 170 dias
em campo com visitas
a comunidades rurais de
23 municípios dos 9 Estados

160 voluntários
atuantes
nas Equipes
Locais

185
novos voluntários formados 
por meio de 7 capacitações
de mediadores de leitura

810

DIRETORA-PRESIDENTE

trabalhos sobre
diversidade cultural

e meio ambiente

30

“O senhor… mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.”

Para ele e para os meninos e meninas de São Paulo, 
participantes do Programa Rede, que atenderam em 
2015 o chamado para formarmos nosso Conselho Jo-
vem. Interessados e disponíveis, abriram nossa sede 
na Vila Madalena para o público em alegres manhãs 
de sábado. Uma geração que quer participar, apren-
der, conhecer e contribuir para esse Brasil gigante. 

Nesse relatório, você vai encontrar relatos, números, 
depoimentos e algumas conclusões dessa jornada de 
avaliação que vivemos em 2015. Outras, ainda estamos 
digerindo, processando, editando. Por hora, empresta-
mos a sabedoria da frase de Guimarães Rosa: feitas 
de pessoas, as bibliotecas iniciadas pela Vaga Lume 
em 2001 também “não estão sempre iguais, ainda não 
foram terminadas”.   

Agradeço a cada uma das pessoas – doadores, cola-
boradores das empresas parceiras, equipes, voluntários 
na Amazônia e em São Paulo - que escreveram em 2015 
mais um capítulo de nossa história. 

Boa Leitura.  

15
anos

expedição
vaga lume -

Realização da
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Quem somos
A VAGA LUME é UMA 
ORGANIZAçÃO SOCIAL 
DE INTERESSE PúBLICO, 
CRIADA EM 2001, qUE 
DESENVOLVE PROjETOS 
DE EDUCAçÃO,
CULTURA E MEIO AMBIENTE
EM 149 COMUNIDADES 
RURAIS DE 23 MUNICíPIOS 
DOS 9 ESTADOS DA 
AMAZÔNIA LEGAL 
BRASILEIRA E TAMBéM NA 
CIDADE DE SÃO PAULO, 
ONDE ESTá SEDIADA. 

Nossa missão
Criar oportunidades

para intercâmbios culturais
por meio da leitura, da escrita

e da oralidade, valorizando
o protagonismo de pessoas
e de comunidades rurais da 
Amazônia Legal brasileira.

Nossa Visão
As pessoas são os

agentes mais poderosos
de transformação de

uma realidade.

As pessoas são os agentes mais poderosos de transformação de uma realidade. Acreditar no outro, respeitando a 
diversidade, sendo sensível à sua realidade e mantendo uma relação contínua ao longo do tempo é a forma como 
investimos no potencial humano e contribuímos para melhorar o mundo.

Construímos pontes entre as pessoas, as comunidades, as gerações e os diversos saberes. Promover a troca é 
educar, é proporcionar a verdadeira evolução: aquela que faz o indivíduo descobrir o outro enquanto fortalece 
sua própria identidade.

iNtErdEPENdêNcia
Para nós, não existe o coletivo sem o indivíduo e vice-versa, ambos são interdependentes. A Amazônia é um 
patrimônio natural do planeta, a literatura é um patrimônio cultural da humanidade. Promovemos exercícios para 
ampliar a consciência de cada pessoa em relação à noção de interdependência, para que dessa maneira cada 
uma possa cuidar melhor de si, do outro e do todo.

humaNismo

mEdiação

Nossos valores

A Vaga Lume nasceu
do interesse pela diversidade 
cultural e ambiental do Brasil

e construiu o seu caminho
a partir das trocas culturais 

com as pessoas. 

Nossa origEm

“Encontrei, na Vaga Lume, a minha identidade como 
habitante da Amazônia. Tenho orgulho das minhas raízes e 
luto pelas causas do meu povo. Como voluntária, luto pelas 
oportunidades que podem ser ofertadas à minha comunidade. 
Assim, contribuo com a mudança da nossa realidade, com 
a melhora da qualidade de vida. O ano de 2015 foi muito 
especial, pois as crianças de Vista Alegre mostraram a sua 
autonomia ao conseguirem um local próprio para a biblioteca. 
Na Vaga Lume, a coisa mais maravilhosa é ‘dar oportunidade’. 
Dando oportunidade às crianças, elas se tornam pessoas 
melhores. Esse pequeno gesto de ir lá e pintar a biblioteca faz as 
crianças pensarem: ‘eu fiz a diferença na comunidade, no meu 
município, na Amazônia. Eu posso mudar o meu país’. Aprendi 
muito com elas porque percebi que, em conjunto com a Vaga 
Lume, mudei a realidade de Vista Alegre, de Caracaraí.”

Mensagens

Em 2015, foi constituído 
o Conselho Jovem, forma-
do por adolescentes que 
participaram do Programa 
Rede em anos anteriores, a 
fim de mantê-los próximos 
da organização e incenti-
var o seu engajamento em 
ações da Vaga Lume.

conselho 
Jovem

Francinaira Pinheiro cresceu visitando a biblioteca Vaga Lume da 
Comunidade de Vista Alegre, no Município de Caracaraí (RR). A 
motivação dessa voluntária engajada, que enxerga o potencial 
transformador das bibliotecas nas crianças, foi determinante para 
mobilizar a comunidade para, a muitas mãos, tornar a casa de um 
antigo morador na sede da biblioteca.

Voluntário

“Com a formação desse Conselho, nós, jovens, temos a oportunidade de conhecer a Vaga Lume mais a 
fundo e voz ativa para colaborar com os projetos da organização. Fazer parte disso é uma vivência muito 
interessante, que contribui para o nosso desenvolvimento. Nesse ano, o Conselho focou no ‘Vaga Lume de 
Portas Abertas’, cujo objetivo foi integrar a Vaga Lume com a comunidade do bairro da Vila Madalena, 
onde está sediada. Nós colaboramos com a organização e divulgação desse evento, por meio da elaboração 
de lambe-lambes que foram espalhados pelo bairro, e participamos de uma oficina de mediação de leitura, 
que incluiu a realização de mediações na feira ao lado da sede e permitiu que os integrantes estivessem 
mais preparados para as mediações do evento. Foi um começo muito legal para o Conselho! Temos um 
grande comprometimento com a Vaga Lume e queremos estar ainda mais presentes  no próximo ano!”
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A Vaga Lume foi uma das 178 instituições consideradas 
pelo Programa Inovação e Criatividade na Educação 
Básica do Ministério da Educação como iniciativa inova-
dora e criativa no campo da educação básica e que pode 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação 
brasileira, um importante reconhecimento do caráter 
inovador de sua metodologia. 

Desenvolvimento Institucional
Programa inovação
e criatividade
na Educação Básica

Entre os dias 21 e 25 de junho, a Vaga Lume recebeu em sua sede repre-
sentantes das 10 instituições do mundo todo contempladas, em 2014, 
pelo Prêmio Inovação Intercultural (IIA – Intercultural Innovation Award). 
Essa premiação, que a Vaga Lume recebeu em 2011, é promovida pela 
Aliança das Civilizações da Organização das Nações Unidas (UNAOC), 
em parceria com o Grupo BMW, que oferecem aos vencedores uma sé-
rie de eventos ao longo do ano para formação e troca de experiências. 
Esse ano, o Grupo BMW e a UNAOC contaram com apoio da Vaga Lume 
e da Fundação BMW para organizar o workshop no Brasil. Durante o 
evento, foram discutidas estratégias de comunicação em mídias sociais 
e técnicas de avaliação de projetos sociais.

Workshop do Prêmio 
inovação intercultural 

A Vaga Lume é parceira da Universidade 
de Harvard desde 2008 e recebe alunos 
como estagiários temporários. No dia 16 
de janeiro, a Vaga Lume recebeu 16 alunos 
interessados em entender melhor como 
funciona a organização e, nos meses de junho 
e julho, recebeu David Coletti, estudante de 
ciências políticas, como voluntário na área 
de Desenvolvimento Institucional. 

intercâmbio
com harvard

No dia 20 de maio, Sylvia Guimarães, 
presidente da Vaga Lume, participou do 
encontro: “Políticas de Leitura e Socieda-
de Civil: ONGs, Associações, Entidades 
da Sociedade Civil”, na Escola de Comu-
nicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA/USP). O evento, que teve a 
mediação do professor Edmir Perrotti (da 
ECA/USP), também contou com a parti-
cipação de Frederico Barbosa, diretor da 
Casa das Rosas.

ciclo de Palestras 
da usP sobre 
Políticas Públicas 
de Leitura 

“Tenho certeza de que falo em nome 
de todos os colaboradores do escritório: 
fazer parte de um projeto como esse é 
muito enriquecedor.” 
RoBERtA DAnELon LEonhARDt, SóciA Do 
EScRitóRio DE ADvocAciA MAchADo MEyER, 
PAtRocinADoR Do PRogRAMA ExPEDição

“Ficou claro como o trabalho da Vaga Lume é importante 
para todos os envolvidos. Foi uma experiência inspiradora, 
ampliou minha perspectiva e eu vou lembrar-me dela pelo 
resto da minha vida. Queria que minha família e amigos 
estivessem lá comigo.” 
 nAtALiE RuSSEL, gLoBALgiving, EuA

Entre os dias 9 e 12 de julho, a Vaga 
Lume, em parceria com a agência Turis-
mo Consciente, liderada por Maria Teresa 
Meinberg, fundadora e membro da As-
sembleia de Associados da Vaga Lume, 
realizou a “Expedição para Bibliotecas 
Comunitárias Vaga Lume”, sua primeira 
experiência com público interessado em 
conhecer in loco seu trabalho realizado 
na Amazônia. Os 34 participantes co-
nheceram o trabalho das bibliotecas das 
comunidades de Terra Nova e Tapiíra, no 
município de Barcelos (AM), dentre eles, 
o doador Valner Barcelos e três repre-
sentantes de parceiros da Vaga Lume: 
Roberta Danelon Leonhardt, sócia do 
escritório de advocacia Machado Meyer, 
Patrocinador do Programa Expedição; 
Márcio Salem, diretor de criação da 
agência Salem Comunicação, Parceiro 
de Comunica ção da Vaga Lume; e Na-
talie Russel, voluntária da plataforma de 
crowdfunding GlobalGiving, EUA. 

Expedição
para Bibliotecas 
comunitárias
Vaga Lume

recital em Paris
No dia 10 de outubro, a pianista pa-
raense Helena Elias realizou um recital 
em prol da Vaga Lume na Salle Cortot, 
em Paris. Na ocasião, a artista interpre-
tou obras de compositores brasileiros, 
em especial de Villa Lobos.

Helena Elias é pianista e musicóloga, reside 
na França e é titular de uma disciplina de 
piano na École Normale de Musique de 
Paris, além de pesquisadora associada 
ao Observatório Musical Francês, da 
Universidade Sorbonne Paris IV. 

A marca Girl Etc. criou uma linha 
especial de camisetas ilustradas 
com capas de clássicos da litera-
tura infantil. Cada peça vendida, 
por meio do blog da marca, cor-
respondeu a um livro doado para 
uma biblioteca comunitária Vaga 
Lume na Amazônia.

Parceria 
com
a girl Etc.

Para saber mais e conhecer as outras inciativas 
reconhecidas, acesse: simec.mec.gov.br/educriativa
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assembleia geral ordinária
Em 18 de junho de 2015, aconteceu a 
Assembleia Geral Ordinária de 2015, 
na qual foi celebrado o ingresso dos 
novos associados Vaga Lume: Adriana 
Cury Sonnewend, Alberto do Amaral 
Osorio Bueno, Cristiana Almeida Pi-

Leonhardt e Tiago Pereira de Queiroz. 
Além disso, na mesma data foram 
compartilhados e aprovados por todo 
o grupo de associados os resultados 
de 2014, bem como o plano de traba-
lho de 2015.

Em 2015, a Vaga Lume recebeu doações de livros de lite-
ratura por meio de campanhas de arrecadação realizadas 
de diversas formas:

campanhas de 
arrecadação de livros

Vai Moto sensibilizou seus clientes para que doassem 
livros para a Vaga Lume.

Azul Linhas Aéreas e o Instituto Credit Suisse Hedging 
Griffo mobilizaram seus funcionários para doarem li-
vros de literatura para as bibliotecas comunitárias que 
apoiaram no âmbito do Programa Expedição;

Bain & Company, empresa de consultoria estratégica, 
realizou palestras sobre liderança para alunos da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e pediu aos participantes a doação de 
um livro novo de literatura como entrada;

Aubrick - Escola Bilíngue Multicultural – realizou uma 
campanha interna com seus alunos durante a quinze-
na literária no mês de maio;

Foram arrecadados mais de 2.000 livros no total. Depois 
do processo de triagem da Equipe Técnica da organização, 
para garantir que os livros enviados para as bibliotecas es-
tejam de acordo com os critérios de qualidade e diversi-
dade utilizados pela Vaga Lume, foram selecionados 666 
livros de literatura, que fortalecerão o acervo das seguintes 
bibliotecas comunitárias em 2016: Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro e Bela Conquista, no Município de Tefé (AM); 
Corre Água e Santa Cruz do Tracajatuba I, no Município de 
Macapá (AP); São José (zona urbana), Marará, Tapiíra e 
Terra Nova, no Município de Barcelos (AM). 

pponzi, Denise Barranco Granados, 
Felipe Estefano, Isabel Lopes Coelho, 
Juliana Chachamovitz Leão de Salles, 
Juliana Soibelmann Sztrajtman, Marcio 
Salem, Marta Almeida Pipponzi, May-
sa Lopes de Oliveira, Roberta Danelon 

Licenciamento de marca
A Vaga Lume licenciou sua marca para a Havells Sylvania, 
uma das cinco maiores companhias de iluminação do mun-
do! Em 2016, quem comprar as lâmpadas de LED A60 da 
marca terá parte do investimento revertido para a Vaga 
Lume de modo a colaborar diretamente com as bibliotecas 
comunitárias da Vaga Lume.

“Estamos muito felizes com a parceria. Acreditamos 
que os consumidores saberão reconhecer o valor 
dessa iniciativa conjunta. De nosso lado, estamos 
certos de que a parceria possibilitará que mais 
crianças e jovens tenham acesso ao livro e à leitura 
em comunidades rurais da Amazônia.” 
SyLviA guiMARãES, PRESiDEntE DA vAgA LuME

“A Sylvania busca constantemente formas de 
cooperar com o desenvolvimento do país, não 
apenas oferecendo soluções para a economia de 
energia, mas também chamando a atenção para 
projetos que realmente fazem a diferença. Esse é o 
tipo de projeto que nos orgulhamos em apresentar.” 
tiAgo PEREiRA DE QuEiRoz,
cEo DA hAvELLS SyLvAniA nA AMéRicA LAtinA

Vaga Lume
de Portas abertas
No mês de outubro, a Vaga Lume deu início ao projeto 
Vaga Lume de Portas Abertas, literalmente, abrindo as 
portas de sua sede durante um sábado por mês para re-
ceber vizinhos, parceiros, amigos e todos aqueles que se 
interessam pela leitura e pelo intercâmbio cultural. A ideia 
foi trazida pelo Conselho Jovem, que participou ativamente 
desse projeto. No dia de estreia do evento, houve um breve 
curso de mediação de leitura para que três jovens conse-
lheiros e outros três voluntários interessados fossem capa-
citados para realizar mediações de leitura para as crianças 
e adultos da comunidade ao redor da organização. Nas três 
edições do evento em 2015, Luna Buschinelli, grafiteira e 
voluntária da Vaga Lume, fez uma linda arte na parede de 
entrada do escritório, inspirando os visitantes a realizarem 
pintura com aquarela e muitas brincadeiras.

VEJa
os VídEos
das 3 EdiçõEs 
dE 2015:

goo.gl/gwenqT

goo.gl/vrmSJe 

goo.gl/mC4DOq
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Lançamento de 
plataforma de doação 
por indivíduos
Em 2015, a Vaga Lume lançou a plataforma de doa-
ção por indivíduos. Para isso, a organização investiu 
no aumento de sua visibilidade, com apoio da agên-
cia de comunicação Salem. Essa estratégia ganhou 
mais força com a parceria do ator Mateus Solano, 
que gravou uma campanha em vídeo apresentando 
o trabalho da Vaga Lume para novos doadores.

redes sociais
No ano de 2015, a Vaga Lume atuou de forma bastante 
interativa, angariando muitos seguidores, visualizações 
e compartilhamentos das informações institucionais e 
educativas que publicou.         

O Programa Expedição continua no portfolio dos proje-
tos permanentes do GlobalGiving, uma plataforma online 
americana de captação de recursos, que mantém uma 
fluxo contínuo de doações de indivíduos e empresas de 
todo o mundo.

A Vaga Lume tornou-se parte do site Presente Conscien-
te, que possibilita presentear alguém ou motivar os con-
vidados de sua festa de aniversário a contribuírem com 
uma causa. O site oferece um serviço de “venda de va-
les-doação” chamados FeliciCards, que possibilita que o 
ganhador escolha uma ou duas instituições conveniadas 
para receber a quantia paga pelo comprador.

globalgiving

Presente consciente

Vaga Lume Digital

Em 2015, tivemos mais de 60 inserções na mídia, so-
mando o equivalente a cerca de R$ 1.496.459,23. Confira 
os nossos destaques: 
• Rede Globo: Bom Dia Amazônia: o programa mostrou 
como a Vaga Lume tem incentivou a leitura na comunidade 
22 de Dezembro em Ouro Preto do Oeste (RO);
• Rede Globo: Bom dia Santarém: a educadora da Vaga 
Lume, Luisa Setton, falou sobre o início da Vaga Lume e as 
expectativas da Expedição Vaga Lume - 15 anos;
• Folha de São Paulo: a equipe desse jornal acompanhou as 
três fundadoras da Vaga Lume na expedição ao município de 
Breves (PA) e divulgou relatos sobre essa experiência; 

• Jornal Valor Econômico: Sylvia Guimarães, Presidente da 
Vaga Lume, comentou a importância das Leis de Incentivo;
• ORM News: a publicação do Grupo O Liberal relatou 
como foi a expedição nas bibliotecas comunitárias locali-
zadas em Castanhal (PA) e contou sobre a parceria entre 
a Vaga Lume e o Grupo Ocrim;
• Diário do Amapá: o Programa Expedição da Vaga Lume 
foi apresentado na mesa de discussão que encerrou o En-
contro Internacional de Ensino Fundamental realizado na 
Universidade Estadual do Amapá. O foco da discussão foi 
a possibilidade de transformação por meio da leitura.

A Vaga Lume retomou a parceria de sucesso com a Rádio 
Eldorado, estabelecida em 2002, quando aconteceu a primeira 
Expedição Vaga Lume. De junho a novembro de 2015, a Rádio 
Eldorado transmitiu, diariamente (às 12h20 e às 20h30), bo-
letins de um minuto produzidos pela Equipe Técnica da Vaga 
Lume que estava em campo. Para a Expedição Vaga Lume - 15 
anos, no total, foram produzidos 91 boletins com informações 
e curiosidades sobre a Amazônia. 

Parceria rádio Eldorado

Vaga Lume na Mídia

_vaga_lume_

vaga.lume

31.417
youtube

VisuaLizaçõEs

3.450
faCebook

curtidas

associacaovagalume

doe.vagalume.org.br

NoVas rEdEs sociais

Acesse goo.gl/JWW3uF

Acesse www.presenteconsciente.com
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27%

10%

2%

11%

2%
23,9%

Demonstrações Financeiras

2015 2014

Venda de produtos 4.516 1.382

Serviços prestados 299.751 127.947

Doações em espécie 462.339 175.913

Doações em produtos e serviços - 79.559

Patrocínios com incentivo fiscal 708.762 1.121.000

Patrocínios sem incentivo fiscal 794.463 720.109

Patrocínios em serviços 285.920 143.933

Trabalho voluntário 443.961 586.531

Receita das atividades 2.999.713 2.956.375

Tributos e contribuições s/ venda 5.307 2.414

Outras receitas - 546

Custo da mercadoria vendida 2.824 6.441

DEDuçõES DA REcEitA 8.130 8.308

Resultado bruto 2.991.582 2.948.067

demonstrações dos superávits
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)

DESPESAS DAS AtiviDADES 2015 2014

Educacionais 1.351.580 1.497.345

Institucionais e de comunicação 586.710 357.882

Assessorias 43.198 3.181

Produtos recebidos de doação
e serviços pro-bono 285.921 153.008

Administração 681.912 561.784

Resultados antes
das operações financeiras

2.949.321 2.573.202

Receitas financeiras 157.693 80.942

Despesas financeiras 14.309 7.395

Resultado líquido 143.384 73.546

Superávit do exercício 185.645 448.412

origem dos recursos 2015

9%

15%
Serviços prestados (10% • R$ 299.751)

Venda de produtos (0,1% • R$ 4.516)

Doações de Pessoas Físicas (2% • R$ 66.909)

Doações de Escolas (2% • R$ 60.200)

Doações de Pessoas Jurídicas (11% • R$ 335.230)

Patrocínios com incentivo fiscal (23,9% • R$ 708.762)

Patrocínios sem incentivo fiscal (27% • R$ 794.463)

Patrocínios em serviços (9% • R$ 285.920)

Trabalho voluntário (15% • R$ 443.961)
0,1%

aplicação dos recursos 2015

Atividades institucionais e de comum. (20% • R$ 586.710)

Assessorias (1% • R$ 43.198)

Despesas administrativas (23% • R$ 681.912)

Programa Expedição (22% • R$ 633.950)

Programa Rede (9% • R$ 273.671)

Produtos e serviços recebidos (10% • R$ 285.921)

Trabalho voluntário (15% • R$ 443.961)
15%

23%
1%

10% 22%

20%9%

100% = R$ 2.949.321

100% = R$ 2.999.713

goo.gl/M5jEjH

o rELatório comPLEto da auditoria E as dEmoNstraçõEs fiNaNcEiras 
com suas Notas ExPLicatiVas Estão disPoNíVEis No sitE da Vaga LumE, 
Na sEção traNsParêNcia. 

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Vaga Lume (“Entidade” ou “Associação”) que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015, e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do 
patrimônio líquido e das demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima, apresentam, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Vaga Lume em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Aos Conselheiros e Administradores da Associação Vaga Lume
São Paulo - SP

rELatório dos auditorEs iNdEPENdENtEs
soBrE as dEmoNstraçõEs fiNaNcEiras

São Paulo, 17 de Junho de 2016.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Mauro de Almeida Ambrósio
Contador CRC 1 SP 199692/O-5
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Os Programas
Expedição, Rede

e Assessoria em 2015
um ano especial! Assim foi 2015, ano em que a vaga Lume 

investiu seus recursos para visitar todas as bibliotecas 
comunitárias em operação. Foram meses de trabalho intenso 
para a realização das viagens e a elaboração de um Ranking 

de bibliotecas, que você confere a partir da pág. 28, assim como 
o perfil das primeiras colocadas. nas páginas seguintes 

também há detalhes sobre o Programa Rede, que fechou 
o seu ciclo anual com o 6º Acampamento vaga Lume, e sobre o 
Programa Assessoria, que passou a integrar o Projeto Moradia 
urbana com tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil.



Programa
ExPEdição
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O PROGRAMA EXPEDIÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O ACESSO AO LIVRO 
E à LEITURA EM COMUNIDADES RURAIS DA AMAzôNIA LEGAL BRASILEIRA.

Programa

Expedição

trabalho voluntário
A atuação das centenas de voluntários da Vaga Lume 

em toda a Amazônia, fundamental para o sucesso de seu 
trabalho, é o principal diferencial da organização, que, 
segundo o Mapa de Sinergias Pan-Amazônia e Pantanal 
realizado pelo Fundo Vale (www.sinergiapanamazonia.
org.br), é a única a trabalhar com a formação de profis-
sionais de educação naquela região. 

Mediadores de leitura formados atuam no nível comu-
nitário como voluntários das bibliotecas. Eles são jovens 
e adultos das comunidades rurais que, além de realizar 
ações de mediação de leitura, são responsáveis por rea-
lizar a gestão da biblioteca, de modo que ela seja de fato 
um equipamento cultural coletivo. 

Multiplicadores recebem uma formação continuada 
específica para atuar no nível municipal e passam a com-
por as chamadas Equipes Locais da Vaga Lume. Cada 
município onde a organização atua tem uma Equipe Lo-
cal e seus voluntários são responsáveis por formar novos 
mediadores de leitura nas comunidades e monitorar o 
trabalho das bibliotecas comunitárias na zona rural, além 
de articular e fortalecer as parcerias locais. 

metodologia
vaga lume

Principais realizações
de 2015

A VAGA LUME DISTRIBUIU:

“A gente precisa da Vaga Lume, os livros nos 
ajudam muito.”
PRoFESSoRA ARLEnE SoARES DA SiLvA,
coMuniDADE viLA PEtRoLinA, cARAcARAí (RR) 

7 CURSOS DE MEDIAçãO DE LEITURA COM A FORMAÇÃO DE 185 NOVOS VOLUNTÁRIOS, 
ENTRE PROFESSORES, COMUNITÁRIOS, JOVENS E CRIANÇAS:

15

34

34

23

18

35

26

muNicíPio comuNidadE ParticiPaNtEsdata

Chapada
dos Guimarães/MT

COHAB
Véu da Noiva Julho/2015

Carauari/AM zona Urbana

zona Urbana

Tapuio

Vista Alegre

Surumu

Distrito Gato/Morro Limpo

Oriximiná/PA

Barreirinhas/MA

Caracaraí/RR

Pacaraíma/RR

Ponte Alta do Tocantins/TO

Agosto/2015

Agosto/2015

Setembro/2015

Novembro/2015

Novembro/2015

Novembro/2015

  totaL dE mEdiadorEs dE LEitura formados:              185

5.000
livros novos para as 100 
bibliotecas mais bem 
colocadas na avaliação 
realizada em 2014

786
livros recebidos como doação
do SESC, do Museu da Pessoa, 
da escritora Vanessa Pietro
e de diversas editoras

“Quando estamos em sala 
de aula, encontramos muitas 
dificuldades. Vocês estão nos 
mostrando caminhos para 
facilitar a nossa prática.”
PRoFESSoR cARLoS MAgnuM 
SAntiAgo, zonA uRBAnA
DE cARAuARi (AM) 

“Deixar os livros a mercê dos alunos desperta 
ainda mais o interesse deles.”
ivonEy BERtoSo DA SiLvA,
zonA uRBAnA DE cARAuARi (AM) 

cultura local 
respeito

e valorização
da cultura local

A Equipe Técnica atua em nível nacional com o apoio 
dessa extensa rede de voluntários e Equipes Locais. Assim, 
ela realiza, com excelência, o acompanhamento pedagógi-
co e o monitoramento dos trabalhos à distância, durante 
todo o ano, e presencialmente, uma vez a cada dois anos. 

Equipe técnica

gEStão
Incentivo à gestão 

comunitária da 
biblioteca

cAPAcitAção
Formação

de mediadores 
de leitura

EStRutuRA
Doação de livros, 

estantes e esteiras 25.605
crianças, jovens e adultos

BENEficiários

149 comunidades 
rurais
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A Equipe Técnica da Vaga Lume realizou a divulgação desse evento, 
previsto para acontecer em abril de 2016 nas comunidades quilom-
bolas em que atua, e fez assembleias para tratar de sua organização 
e seu conteúdo.

PREPARATIVOS PARA O ENCONTRO BIBLIOTECAS VAGA LUME 
EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS

“Assumi ser voluntário da biblioteca desde criança.
Na época foi bem difícil, mas depois consegui mobilizar
a comunidade, mostrando a importância da biblioteca
para eles e como ela podia fazer a diferença.”
AnDRé LuíS SouzA nASciMEnto,
coMuniDADE Do cAju unA, SouRE (PA)

TRêS VOLUNTÁRIOS DAS BIBLIOTECAS VAGA LUME FALAM SOBRE O INCENTIVO à EDUCAÇÃO 
E à LEITURA, A MOBILIzAÇÃO DA COMUNIDADE, OS LIVROS E SUAS HISTóRIAS  

Depoimentos de voluntários

iSEniLDA nunES RAMoS, MEDiADoRA DE LEituRA E RESPonSávEL 
PELA BiBLiotEcA nA coMuniDADE QuiLoMBoLA toRRão
Do MAtAPi, MAcAPá (AP)

“Faz sentido a Vaga Lume vir para uma comunidade 
quilombola porque os livros reforçam as histórias que nossos 
avós e pais contavam para a gente. As outras histórias também 
são importantes, pois conhecemos pessoas e histórias de fora. 
Isso incentiva a leitura e as crianças aprendem seus direitos
e deveres. É como um baú que, quando a gente abre, vê tudo! 
Eu fico encantada.”

Prestes a completar 15 anos de atuação, em 2015, a Vaga 
Lume investiu estrategicamente seus recursos em visitar, no 
mesmo ano, todas as bibliotecas comunitárias Vaga Lume. 
Como se sabe, a gestão das bibliotecas comunitárias Vaga 
Lume é realizada por voluntários, o que significa que elas 
funcionam de modo heterogêneo. Nesse sentido, os resulta-
dos dos trabalhos nessas bibliotecas podem variar.

Para a Expedição Vaga Lume – 15 anos, o Questionário de 
Monitoramento e Avaliação que havia sido aplicado em 2014 
foi aprimorado com base nos eixos do Programa Expedição, 
quais sejam: estrutura, capacitação e gestão, além da valori-
zação da cultura local e, ainda, Equipe Local.

Desta forma, a partir de critérios previamente acordados 
e verificados, pessoalmente, pela Equipe de Educação, do 
modo mais objetivo possível, foi concluído o novo “Ranking 
de Bibliotecas Comunitárias Vaga Lume”. Esse ranking per-
mitiu à organização um olhar crítico e analítico do conjunto 
das bibliotecas, tornando possível, assim, traçar estratégias 
de investimento, de recursos humanos e financeiros, em 
cada uma delas, de acordo com as suas especificidades.

Assim, entre os meses de janeiro e maio de 2015, a Equipe 
Técnica da Vaga Lume realizou diversas atividades prepara-
tórias à Expedição Vaga Lume - 15 anos, como:

Expedição Vaga Lume • 15 anos

Após essa cuidadosa preparação, as viagens da Expe-
dição Vaga Lume – 15 anos tiveram início em junho. Nela, a 
Equipe Técnica da organização voltou todos os seus esforços 
para observar e analisar a fundo cada uma das bibliotecas co-
munitárias, nos diferentes cenários em que atua, de modo a 
verificar quais ações e circunstâncias renderam os melhores 
resultados e definir novos caminhos para os próximos anos.

Ao final, a Equipe Técnica da Vaga Lume sistematizou as 
informações coletadas em campo e as organizou de acordo 
com a pontuação estabelecida para cada item do Questioná-
rio de Monitoramento e Avaliação e do parecer final da edu-
cadora responsável pela visita.

Contratação e capacitação de Equipe Técnica espe-
cífica para a Expedição Vaga Lume – 15 anos, a fim de 
viabilizar a realização do intenso trabalho em campo 
com qualidade;

Aprimoramento do denso Questionário de Monito-
ramento e Avaliação a ser aplicado nas comunidades 
e municípios, com perguntas e critérios de pontuação 
relacionados à metodologia do Programa Expedição;

Elaboração do Plano de Ação das expedições de mo-
nitoramento e avaliação, considerando os desafios im-
postos pela complexa logística do trabalho em regiões 
de difícil acesso na Amazônia Legal brasileira.

joSé DA SiLvA ARAújo, voLuntáRio DA EQuiPE LocAL E DA BiBLiotEcA 
nA coMuniDADE viLA DE SAntA RoSA, cRuzEiRo Do SuL (Ac)

“Eu costumo dizer que a comunidade de Santa Rosa é outra depois da Vaga Lume. 
O símbolo da Vaga Lume nos traz uma luz que ilumina e nos ensina, ela clareia a 
mente e dá novos horizontes. Eu diria que a Vaga Lume nos ajudou bastante não só 
no sentido do gosto à leitura, do incentivo à educação, mas também como sociedade, 
como comunidade. A gente foi evoluindo neste trabalho de cuidar da comunidade e 
de todo o cuidado que devemos ter com nosso ambiente. Não só na parte pedagógica,
mas na parte ambiental, socioeducativa e cultural também.”

cLáuDio MARtinS, voLuntáRio DA BiBLiotEcA
nA coMuniDADE 22 DE DEzEMBRo, ouRo PREto Do oEStE (Ro)

“Eu acredito que a formação de leitores se dá por meio de ações culturais. 
Formar um leitor é prepara-lo para o hábito da leitura, para ele gostar 
de ler. Formar uma criança como leitora é mais prático, porque ela está 
sem vícios. Ela vai pegar o livro e vai ler só por ler. Formar um leitor não é 
formar um devorador de livros, mas sim alguém que lê por diversão.”

confira, nas próximas páginas, a linha do tempo 
da Expedição Vaga Lume – 15 anos e seus 
principais resultados!

159 bibliotecas existentes 
em 2014

150 expedição vaga lume
bibliotecas visitadas na

– 15 anos

149
bibliotecas ativas 

10
bibliotecas desativadas

ano de 2015
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Em 11 dias em campo, 
visitamos 4 bibliotecas
em Campinápolis (MT)
e 3 na Chapada dos 
Guimarães (MT). 
No mesmo período, 
visitamos 8 bibliotecas
em Pacaraima (RR)
e 5 bibliotecas em
Caracaraí.

TODAS AS VISITAS DO PROGRAMA EXPEDIÇÃO EM 2015

JuN JuL ago

Início da Expedição 
Vaga Lume - 15 anos:
Em 12 dias em campo, 
visitamos 1 biblioteca
em Belém (PA),
5 em Castanhal (PA)
e 5 em Soure (PA).

Em 4 dias em campo, 
visitamos 2 bibliotecas em 
Barcelos (AM). Também 
realizamos a Expedição 
para Bibliotecas 
Comunitárias Vaga 
Lume, em parceria com 
a Turismo Consciente em 
Barcelos (AM).
leia mais na pág. 11

Em 16 dias em campo, visitamos 
10 bibliotecas em Santarém 
(PA) e 8 em Oriximiná (MT). 
No mesmo período, também 
visitamos 3 bibliotecas em 
Guimarães (MA), 6 em Mirinzal 
(MA) e 10 em Barreirinhas (MA).

Em 15 dias em 
campo, visitamos 
8 bibliotecas em 
Tefé (AM) e 3 
em Uarini (AM). 
Em 14 dias em 
campo, visitamos 
7 bibliotecas em 
São Gabriel da 
Cachoeira (AM).

Em 12 dias em campo, visitamos 
10 bibliotecas em Carauari 
(AM) - Capacitação com 34 
participantes (zona urbana).
Em 7 dias em campo, visitamos 
9 bibliotecas em Macapá (AP).

sEt out NoV dEz

Em 7 dias em campo, 
as três fundadoras da 
Vaga Lume visitaram 3 
bibliotecas em Breves 
(PA). Em 9 dias em campo, 
visitamos 7 bibliotecas 
em Barcelos (AM) e 6 
bibliotecas em Cruzeiro do 
Sul (AC). 

A Equipe Técnica da Vaga 
Lume sistematizou todas 
as informações coletadas 
e realizou a “oficina 
Expedição” para a última 
fase do processo: análise 
crítica dos dados para 
definição de estratégias 
de ação em 2016. 

Voltamos a Ponte 
Alta do Tocantins 
(TO) para uma 
capacitação com 
26 participantes 
(comunidade 
Morro Limpo). 

Em 13 dias em campo, visitamos 
20 bibliotecas em Portel (PA).
Em 7 dias em campo, visitamos 
6 bibliotecas em Ouro Preto do 
Oeste (RO).

Em 6 dias em campo, 
visitamos 6 bibliotecas 
em Ponte Alta do 
Tocantins (TO). 

voltamos para Soure (PA) para visitarmos 
a biblioteca da Fazenda do Desterro, que 
não pudemos visitar em junho devido às 
condições climáticas.

LiNha do tEmPo
Expedição Vaga Lume • 15 anos
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80% das bibliotecas têm como seus visitantes mais 
assíduos os alunos da escola da comunidade

86% das bibliotecas têm parceria com a 
Secretaria da Educação do Município

55%
das bibliotecas
estão em escolas

20%
das bibliotecas 
têm sede própria

25%
das bibliotecas 

estão em centros
comunitários

ou na casa
de moradores

delas têm como visitantes pessoas da comunidade74%
48% recebem, ainda que de vez em quando, a visita 

de leitores de outras comunidades

gEstão
comuNitária

83
das bibliotecas levam nome

escolhido coletivamente,
seja pela comunidade ou pelos 

voluntários atuantes

35%

mEdiação
dE LEitura

das bibliotecas promovem 
rodas de histórias com 
moradores

84% das bibliotecas, crianças 
fazem mediação de leitura 
umas para as outras cuLtura

LocaL

40%
das bibliotecas
participam de eventos 
na comunidade

das bibliotecas usam elementos típicos
da comunidade, como palhas, artesanato, 
trançados e pinturas36%

EQuiPEs
Locais

90%
desenvolveram atividades 
na zona urbana da cidade, 
como mediação de leitura
e outras atividades culturais

35%
se reuniram mensalmente
no ano de 2015

78%
têm voluntários 

que fazem
atividades

de comunicação
e divulgação
dos trabalhos 

realizados pelas 
bibliotecas 

52%
são formadas

por mais de
cinco pessoas 

48%
têm entre duas
e quatro pessoas

O RANkING DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS VAGA LUME 2015 é RESULTADO DAS INFORMAÇõES 
OBTIDAS DURANTE A ExPEDIçãO VAGA LUME – 15 ANOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. CONFIRA ABAIxO OS PRINCIPAIS RESULTADOS!

raNkiNg das BiBLiotEcas
Expedição Vaga Lume • 15 anos

64% das bibliotecas realizam sessões de mediação 
de leitura pelo menos uma vez por semana

60% das bibliotecas
têm um
regimento interno

das bibliotecas há
jovens participando

da gestão comunitária. 

Estrutura

100
Em 12% das bibliotecas 

ocorreram mais de

por mês!

das bibliotecas,
os mediadores
de leitura
são professores76%Em

88% das bibliotecas, crianças
pedem a mediação de leitura
de seus livros preferidosEm

Em

67%Em
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No Ranking das Bibliotecas Comunitárias Vaga Lume 2015, a pontuação máxima era 100 e foram consideradas ótimas as 
bibliotecas que tiveram acima de 65 pontos. Como critério de desempate, a ordem seguiu o peso recebido no aspecto 
de capacitação e, em segundo lugar, gestão. Apresentamos, a seguir, as 50 primeiras colocadas:

coLocação comuNidadE muNicíPio Estado

1º Terra Nova Barcelos Amazonas

2º Cairara Tefé Amazonas

3º Tapiíra Barcelos Amazonas

4º Vista Alegre Caracaraí Roraima

5º Menino Deus - Rio Anapu Portel Pará

6º Assentamento João Batista II Castanhal Pará

7º Santa Cruz do Tracajatuba I Macapá Amapá

8º Tunú do Rio Xié São Gabriel da Cachoeira Amazonas

9º Boa Vista PTR Oriximiná Pará

10º Campina de São Benedito Macapá Amapá

11º Santa Rosa Pacaraima Roraima

12º São Pedro Portel Pará

13º Reserva Extrativista Quilombo Frechal Mirinzal Maranhão

14º São Miguel Portel Pará

15º Remanescentes de Quilombo Lago do Moura Oriximiná Pará

16º Damásio Guimarães Maranhão

17º São Francisco Santarém Pará

18º Jeová Samah Portel Pará

19º Atins Barreirinhas Maranhão

20º Bacuri Tefé Amazonas

21º São Sebastião - Rio Anapu Portel Pará

22º Povoado Mandacaru Barreirinhas Maranhão

23º São Raimundo Carauari Amazonas

24º Vila Santa Rosa Cruzeiro do Sul Acre

25º Nova Esperança Carauari Amazonas

26º Quilombo Murumuru Santarém Pará

27º Flechal Oriximiná Pará

28º Bauana Carauari Amazonas

29º Espírito Santo Portel Pará

30º Novo Horizonte Carauari Amazonas

31º Bom Viver / Gurutil Mirinzal Maranhão

32º Erepecu - Último Quilombo Oriximiná Pará

33º Bengui Belém Pará

34º Marará Barcelos Amazonas

35º Tapuio Barreirinhas Maranhão

36º São José Barcelos Amazonas

37º Pupuaí Carauari Amazonas

38º Cohab Véu de Noiva Chapada dos Guimarães Mato Grosso

39º Cupiúba Castanhal Pará

40º Carvoeiro Barcelos Amazonas

BiBLiotEcas dE dEstaQuE 
Expedição Vaga Lume • 15 anos

41º Santo Isidoro Tefé Amazonas

42º Vila do Pesqueiro Soure Pará

43º Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Portel Pará

44º São Joaquim do Pacuí Macapá Amapá

45º Agrovila Bacuri Castanhal Pará

46º E. 22 de dezembro - Linha 200 Ouro Preto do Oeste Rondônia

47º Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Tefé Amazonas

48º Torrão do Matapi Macapá Amapá

49º São Miguel dos Macacos Breves Pará

50º Manoelzinho Barreirinhas Maranhão

Em 2016, a Equipe de Educação da Vaga Lume fará as devolutivas para cada Equipe Local, apresentando as estratégias 
específicas de ação definidas para cada biblioteca, de acordo com a sua colocação. Para acessar informações sobre as 149 
bibliotecas comunitárias vaga Lume, acesse o nosso site!

149
VEJa a
LocaLização
Exata das

BiBLiotEcas 
Vaga LumE
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Luz do Saber foi o nome escolhido pela comunidade Terra 
Nova para a biblioteca Vaga Lume criada em 2011, quando 
também foram formados os primeiros mediadores de leitura. 
Sua sede, construída em 2013 pelos moradores, é de madei-
ra e palha, valorizando os elementos da cultura local. Géssica 
Caroline de Souza Salgado (23 anos), mediadora formada na 
primeira capacitação, é hoje a principal voluntária da bibliote-
ca e coordena um grupo de crianças e jovens que a ajudam a 
mantê-la em pleno funcionamento com seu acervo de mais de 
900 livros, que estão disponíveis para as 33 famílias e cerca de 
115 moradores. O sonho de Géssica é ver cada vez mais os mo-
radores envolvidos com as atividades que realiza, como saraus 
literários e mutirões de leitura na casa dos moradores.

Curiosidade: a Comunidade Terra Nova está localizada na Reserva 
Extrativista do Rio Unini, dentro do Parque Nacional do Jaú e a cerca 
de seis horas de barco de Barcelos (AM).

1º

AS 4 BIBLIOTECAS TêM SEDE PRóPRIA, CRIANÇAS E JOVENS COMO MEDIADORES DE LEITURA, 
REGIMENTO ESCRITO (CONJUNTO DE REGRAS E COMBINADOS), ELEMENTOS TíPICOS DA 
COMUNIDADE E REGISTROS DE SUAS ATIVIDADES POR FOTOS, VíDEOS E RELATóRIOS

Mediação de leitura todos os dias
Mediação de leitura na casa dos comunitários
Rodas de histórias com comunitários 
Reuniões frequentes dos 11 voluntários atuantes
Acervo com 900 livros 

A Biblioteca Comunitária Estrela da Manhã fica ao lado da escola 
e às margens do Rio Caiambé, no município de Tefé (AM). Cons-
truída em madeira sob palafita, ela abriga aproximadamente 350 
livros enviados pela Vaga Lume desde 2008, quando o Progra-
ma Expedição chegou à comunidade. Os voluntários são, em sua 
maioria, adolescentes, que têm o apoio da gestora da escola local. 
As paredes da biblioteca, nas cores verde e amarela, chamam a 
atenção e convidam para uma visita!
Curiosidade: em Cairara, há um campeonato de futebol feminino no 
qual, de um lado, jogam as moças solteiras e, de outro, as casadas. As 
mulheres jogam todos os domingos, descalças, na terra!

Biblioteca Luz do saber
COMUNIDADE TERRA NOVA, MUNICíPIO DE BARCELOS (AM)

Biblioteca Estrela da manhã
COMUNIDADE CAIRARA, MUNICíPIO DE TEFé (AM)

Mediação de leitura uma vez por semana 
jovens na gestão da biblioteca
Participação da biblioteca em eventos da comunidade 

DEStAQuES DA BiBLiotEcA

DEStAQuES DA BiBLiotEcA

as 4 PrimEiras do raNkiNg!
Expedição Vaga Lume • 15 anos

A Biblioteca Vaga Lume de Tapiíra, em Barcelos (AM), foi 
criada em 2006. Ela ficava na escola da comunidade, onde 
eram feitas mediações de leitura, principalmente, com os 
estudantes. Mas o sonho da comunidade sempre foi ter um 
espaço aconchegante que pudesse abrigar os livros e aco-
lher os visitantes - as crianças e os demais moradores. Em 
2013 foi construída a sede da biblioteca, onde a professora e 
liderança local, Rosany Soares da Silva, passou a coordenar 
as ações com os demais professores já formados e outros vo-
luntários. Eles se revezam para manter o espaço organizado 
e acessível para as 31 famílias da comunidade.

Curiosidade: a Comunidade Tapiíra, na Reserva Extrativista do Rio 
Unini, dentro do Parque Nacional do Jaú, vive do extrativismo da 
castanha e do cipó. Ao chegar à comunidade, os visitantes podem 
se deparar com o seu animal de estimação: uma anta criada e aca-
rinhada por todos!

Mediação de leitura todos os dias para os alunos 
da escola da comunidade 
voluntários reúnem-se com a comunidade para 
discutir temas relacionados à bibliotecas

Biblioteca Vaga Lume
COMUNIDADE TAPIíRA, MUNICíPIO DE BARCELOS (AM)

DEStAQuES DA BiBLiotEcA

Na Biblioteca Comunitária Alberto Ribeiro – Nosso Contador de Histórias, 
as crianças organizam peças teatrais, apresentações musicais e realizam 
mediação de leitura todos os dias. Elas são os verdadeiros gestores da 
biblioteca! Pintada de azul claro, por escolha das crianças o vaga-lume 
gigante desenhado na parede externa da casa chama a atenção de quem 
entra na comunidade. Alberto era o antigo morador da casa que hoje abri-
ga a biblioteca. Ele era conhecido por ser o contador de histórias de Vista 
Alegre. Após seu falecimento, a família ofereceu o espaço para abrigar os 
850 livros enviados pela Vaga Lume desde 2002. Batizar a biblioteca com 
seu nome foi uma maneira de homenagear Alberto, querido por todos.

Curiosidade: Vista Alegre é uma vila de pescadores, localizada a 12km de Caraca-
raí, que fica próxima a uma ponte construída recentemente sobre o Rio Branco. 
Antes, a travessia era feita de balsa, e as pessoas paravam em Vista Alegre para 
tomar café ou comprar algum produto, aquecendo, assim, o comércio local. Após 
a construção da ponte, a parada na comunidade não é mais obrigatória, o que fez 
com que os habitantes procurassem alternativas de renda. Vista Alegre está bem 
em cima da linha do Equador, e por isso seu clima é muito quente.

4º
Biblioteca alberto ribeiro:
Nosso contador de histórias
COMUNIDADE VISTA ALEGRE, MUNICíPIO DE CARACARAí (RR)

DEStAQuES DA BiBLiotEcA

Mediações de leitura todos os dias, inclusive nas férias escolares
10 voluntários atuantes e grande participação das crianças na gestão da biblioteca
Biblioteca serve como um espaço cultural para encontro dos jovens da comunidade  

2º

3º
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Programa

rEdE
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TRATA-SE DE UMA 
INICIATIVA DE EDUCAçÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTáVEL (EDS), 
qUE, SEGUNDO A 
UNESCO,  CONSISTE NA 
PRáTICA DE UTILIZAR 
A EDUCAçÃO PARA A 
MOBILIZAçÃO VOLTADA À 
SUSTENTABILIDADE POR 
MEIO DO EMPODERAMENTO 
DE CADA SER hUMANO 
DE MODO qUE 
POSSA ADqUIRIR OS 
CONhECIMENTOS, 
hABILIDADES, ATITUDES 
E VALORES NECESSáRIOS 
A CRIAçÃO DE UM 
fUTURO SUSTENTáVEL.

Programa

Rede
O Programa Rede tem como objetivo ampliar 
o olhar de adolescentes da cidade de São Pau-
lo e de comunidades rurais da Amazônia Legal 
brasileira para a complexidade da realidade do 
país, suas diversas culturas e relações com o 
meio ambiente.

Objetivos específicos
Engajar jovens em ações socioambientais 
(promover o protagonismo juvenil)

Estimular as diferentes formas de expressão 
e comunicação dos adolescentes

Promover a valorização da diversidade cultural

Propiciar um espaço de reflexão sobre 
o desenvolvimento sustentável

Fortalecer bibliotecas comunitárias criadas 
pelo Programa Expedição na Amazônia

Quatro encontros realizados entre a Equipe Técnica da Vaga Lume e os educadores de São Paulo e da Amazônia, 
presencialmente e à distância, com o objetivo de capacitá-los para a aplicação da metodologia do Programa 
Rede. Os educadores compartilham suas experiências, avaliam o andamento das oficinas e expõem suas ideias 
sobre o desenrolar do Programa Rede.

Encontros semanais realizados ao longo do ano pelos educadores formados pela Vaga Lume, nos quais os ado-
lescentes discutem dois temas principais: ”Nós”, que trata da identidade de cada um dos adolescentes e deles 
enquanto grupo, no 1º semestre; e “Nosso Meio Ambiente”, que busca trazer o tema do meio ambiente de forma 
vivencial, no 2º semestre.

troca dE traBaLhos
Após a formação dos chamados pares de troca (formados por uma instituição da cidade de São Paulo e uma 
escola da Amazônia) e a produção dos trabalhos coletivos, a Vaga Lume promove a troca dos trabalhos entre 
esses pares.

sociaLização
Alunos e educadores apresentam os trabalhos recebidos e falam sobre a experiência do intercâmbio cultural 
para toda a comunidade escolar ou institucional.

ENcoNtros dE adoLEscENtEs
Promovem a integração e o diálogo entre os adolescentes que participam do Programa Rede em São Paulo. 
Assim como os educadores nos Comitês, os adolescentes têm, nos dois Encontros anuais, a oportunidade de se 
conhecerem melhor e trocar ideias e experiências.

acamPamENto
Encontro presencial dos educadores e de representantes dos adolescentes das instituições da cidade de São 
Paulo e das escolas da Amazônia, a fim de encerrar o ciclo do Programa Rede.

comitês EducacioNais

oficiNas

Metodologia

06

05

04

03

02

01

ENTENDA O CICLO ANUAL DO PROGRAMA REDE
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SãO PAULO/SP

BARREIRINHAS/MA
Comunidade atins

MACAPá/AP
Comunidade 
tracajatuba i

SANTARéM/PA
Comunidade afro 

amazônida murumuru
ORIxIMINá/PA

Comunidade 
boa vista

BARCELOS/AM
Comunidade 

marará

3 escolas
particulares

+

São paulo

5
11 educadores 192 adolescentes

Participantes

2 instituições
educacionais

VEJA NO MAPA ONDE FICAM AS ESCOLAS E INSTITUIÇõES EDUCACIONAIS CONTEMPLADAS

o Programa rEdE
2015 Em NúmEros

Nas oficinas, os adolescentes produ-
ziram 30 trabalhos: 10 sobre identida-
de cultural, 10 sobre meio ambiente e 10 
“trabalhos de despedida”, com o objetivo 
de sistematizar os conhecimentos adqui-
ridos e finalizar o ciclo do intercâmbio. Os 
trabalhos são feitos de diversas formas 
(texto, desenho, fotografia, vídeos etc), e 
os materiais originais são compartilhados 
entre os pares de troca com intermédio da 
Vaga Lume.

Os trabalhos foram avaliados pela Equi-
pe Técnica da Vaga Lume e por represen-
tantes dos patrocinadores do Programa 
Rede (Denise Crescentino e Talita Barros, 
da Dresser Rand – A Siemens Business; 
e Salo Rapoport, do Souza Cescon), que 
puderam dar notas de 1 a 5 com base nos 
critérios pré-estabelecidos: criatividade; 
representação da identidade cultural; cla-
reza na escrita; ilustração; apresentação 
visual (capricho); e dimensão coletiva.

Oficinas e Trocas de Trabalhos

SALo RAPoPoRt, Do PAtRocinADoR SouzA cEScon

“Fica a percepção que o céu é o limite para o 
Programa Rede, principalmente pela possibilidade 
de multiplica-lo por escolas que muito tem a ganhar 
com a troca de conhecimento.” 

“Moro num lugar pequeno com a natureza em volta 
tenho a liberdade de brincar, correr sem a preocupação 
dos perigos das cidades grandes, gosto muito de ler e 
com o projeto Vaga Lume esse interesse só aumentou 
por que tenho a facilidade de ler livros ao meu alcance.”
BREno PALMERiM FERREiRA, 12 AnoS coMuniDADE 
tRAcAjAtuBA iMAcAPá (AP)

“Fazer a leitura dos trabalhos é muito importante para 
entendermos e avaliarmos como a metodologia do Programa 
Rede está sendo trabalhada. Além de ser um momento muito 
bom, no qual toda a Equipe Técnica da Vaga Lume entra 
em contato com os frutos das trocas entre os adolescentes 
participantes de São Paulo e da Amazônia.” 

LAíS tARAiA, EQuiPE DE EDucAção DA vAgA LuME

Comitês educacionais

comitês data ParticiPaNtEs LocaL PriNciPais assuNtos

1º comitê 25 a 27/Mar
5 educadores
de São Paulo

e 10 da Amazônia

Sede
Vaga Lume

• Formação dos educadores
• Sorteio e definição dos 
pares de troca

2º comitê 30/Jun

6 educadores
de São Paulo

e 5 da Amazônia
à distância

Sede
Vaga Lume

• Avaliação do andamento
das atividades
• Planejamento das atividades 
do 2º semestre

3º comitê 30/Set 5 educadores
de São Paulo

Sede
Vaga Lume

• Avaliação dos trabalhos
• Orientações sobre as 
atividades do 2º semestre
• Alinhamento do cronograma

VEJA AS INFORMAÇõES DOS ENCONTROS REALIzADOS PELOS COMITêS EDUCACIONAIS EM 2015

4º comitê 25 a 29/Nov
6 educadores
de São Paulo

e 5 da Amazônia

Hotel Arvorecer
(6ºAcampamento)

• Debate sobre a evolução
do Programa Rede em cada
instituição participante

galpão de Cultura
e Cidadania
Bairro Jardim Lapenna

projeto Âncora
Município de Cotia

escola alecrim
Bairro de Pinheiros

projeto Santi 
Bairro Paraíso

escola vera Cruz
Bairro de Pinheiros

escolas públicas de comunidades da

amazônia legal bRaSileiRa
com bibliotecas criadas no âmbito 
do Programa Expedição

PARes De TRocA: galpão de cultura 
com atins; Âncora com Boa Vista; 
alecrim com marará; santi com 
murumuru; e Vera cruz com tracajatuba.
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O Acampamento Vaga Lume contou com 
a participação Programa Criança e Natureza, 
do Instituto Alana, coordenado por Lais Fleury, 
uma das funda doras da Vaga Lume. O Instituto 
Alana publicou suas conclusões no “Relatório 
de Pesquisa - Um diálogo entre crianças e ado-
lescentes de São Paulo e da Amazônia por meio 
da sua relação com a nature za”. Veja a seguir os 
seus destaques.

O intercâmbio de crianças e adolescen-
tes de áreas urbanas com os de áreas 
rurais promove uma reflexão sobre o va-
lor que a natureza tem em suas vidas.

O intercâmbio entre estudantes de 
diferentes realidades promove um rico 
aprendizado sobre a natureza, desmis-
tificando saberes e imagens que os 
estudantes haviam pré-concebido.

rEsuLtados da PEsQuisa 
do Programa criaNça
E NaturEza

6º Acampamento 
Vaga Lume

Para encerrar o ciclo anual de atividades do Programa Rede, entre os 
dias 25 e 29 de novembro de 2015, a Vaga Lume realizou o 6º Acampamen-
to Vaga Lume no Hotel Arvorecer localizado em Sobradinho, cidade satélite 
de Brasília/DF. O evento, que reuniu 20 adolescentes e 11 educadores de 
São Paulo e da Amazônia, cumpriu com o seu objetivo de proporcionar 
uma vivência de intercâmbio cultural entre adolescentes e educadores de 
São Paulo e da Amazônia, promovendo autoconhecimento, momentos de 
integração e intensa troca de experiências, opiniões e ideias.

A Vaga Lume promoveu diversas atividades livres e dirigidas, como 
dinâmicas, passeios e a apresentação dos trabalhos elaborados ao longo 
do ano. Cada delegação teve a oportunidade de conhecer, pessoalmen-
te, seu par de troca e discutir o conteúdo dos trabalhos, o que reforçou 
ainda mais a relação de troca e amizade construída ao longo do ano 
à distância. Os participantes puderam viver o diálogo intercultural com 
experiências reais que trouxeram novos olhares sobre as diversas realida-
des culturais e ambientais do Brasil.

“Eu amei demais o Acampamento,
foi uma oportunidade única
e incrível que eu irei levar
em toda a minha vida.
Adorei conhecer meu par
de troca! E também adorei
conhecer pessoas novas e fazer 
amizades novas.
Amo a Vaga Lume!”
RhAvi PESSoA MinDLin, 
EScoLA vERA cRuz (SP)

“O Acampamento me proporcionou
novas amizades, brincadeiras
que não conhecia, novos tipos
de comidas e amigos que ficarão
para sempre em meu coração.”
áLAn DA SiLvA, coMuniDADE MARARá, 
BARcELoS (AM)

“O evento atendeu às minhas expectativas 
porque no Acampamento da Rede,
pude avaliar mais profundamente
nossos adolescentes e adquirir
mais conhecimentos para dar
continuidade nas atividades
do Projeto Vaga Lume.”
ALDicéLiA LúciA FERREiRA, EDucADoRA
DA coMuniDADE BoA viStA, oRixiMiná (PA)

O intercambio permite a fusão de sa-
bedorias de crianças e adolescentes de 
diferentes contextos, mas que se encon-
tram através da relação com a natureza, 
e este encontro tem uma ‘brasilidade’.

ParticiPação
do iNstituto aLaNa
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Resultados do Programa Rede
Em 2015, a Vaga Lume propôs uma nova forma de 

avaliar o Programa Rede: por meio da verificação do de-
senvolvimento das competências socioemocionais dos 
jovens. Como exemplo podemos mencionar a sociabili-
dade, o respeito e a atenção que são habilidades neces-
sárias para se ter a competência de “trabalhar em grupo”.

Adolescentes passaram a afirmar que o que
acontece em seu bairro/comunidade tem

impacto na vida de outras pessoas.

Adolescentes passaram
a afirmar que suas atitudes

têm impacto no Brasil.

oBJEtiVo
atiNgido

é possível afirmar que os 
adolescentes demonstram ter 
desenvolvido habilidades para 
trabalharem bem em grupo e 
para conhecerem melhor a si 
mesmos e aos próximos, preo-
cupando-se com o seu entorno 
e com meio ambiente.

Além disso, com o intuito de 
confirmar que o Programa Rede 
atingiu seu objetivo geral no ano 
de 2015, os adolescentes foram 
questionados sobre os princi-
pais aprendizados. Veja ao lado 
as palavras que mais aparece-
ram nas respostas:

Em 2015, foram realizados dois Encontros 
de Adolescentes: o primeiro, no dia 30 de maio, 
contou com a presença de 46 jovens em um pas-
seio no bairro da Vila Madalena, para que eles fi-
zessem um diagnóstico desse bairro e o compa-
rassem com outras realidades; o segundo, no dia 
17 de outubro, teve 41 participantes e aconteceu 
na sede do Projeto Âncora, localizado na cidade 
de Cotia/SP. Os adolescentes anfitriões apresen-
taram os diversos ambientes da escola, explica-
ram com suas palavras a metodologia aplicada 
pelo Projeto Âncora e abriram vários espaços 
para atividades de lazer e integração.

Conselho Jovem
No dia 19 de setembro, ocorreu a primeira reunião do 

Conselho Jovem, que foi seguida de outras reuniões e  uma 
série de atividades programadas pela organização para 
reunir monitores e ex-participantes do Pro grama Rede de 
São Paulo. 

Em 2015, o Conselho Jovem, recém-criado, focou suas 
atividades na organização e divulgação do evento Vaga 
Lume de Portas Abertas (mais informações a seguir). 
Além disso, dois de seus representantes (Natália Helena 
Razuk Schlittler Silva, do Colégio Santa Cruz, e Eduardo 
Nascimento, ex-aluno da Escola Santi) tiveram a opor-
tunidade de ir ao 6º Acampamento Vaga Lume como 
voluntários. Ao facilitar e auxiliar alguns processos com 
autonomia, Natália e Eduardo desempenharam um papel 
importante que contribuiu para o bom desenvolvimento 
de todas as atividades. 

“Eu quero continuar participando porque
a proposta da Vaga Lume é demais. O intercâmbio
entre pessoas da Amazônia e você te faz conhecer
pessoas que estão numa realidade completamente 
diferente da sua e entender que algumas coisas podem 
ser muito diferentes, mas algumas coisas podem ser 
muito parecidas. Você quebra muitos preconceitos
que você tinha antes.” 

“Eu acredito muito na proposta, tanto
da Rede, como da Vaga Lume inteira,
do Programa Expedição, das ações ligadas
à importância do livro, da integração
e do conhecimento de culturas e pessoas
diferentes. Eu acho muito interessante todo
esse envolvimento das pessoas, gosto muito
dos educadores. Eu acho que é um projeto
que vale à pena participar.” 
EDuARDo nASciMEnto, Ex-PARticiPAntE
E MonitoR Do PRogRAMA REDE nA EScoLA 
SAnti E AtuAL MEMBRo Do conSELho 
jovEM DA vAgA LuME  

nAtáLiA hELEnA RAzuk SchLittLER SiLvA, 
Ex-PARticiPAntE Do PRogRAMA REDE
no coLégio SAntA cRuz E AtuAL MEMBRo 
Do conSELho jovEM DA vAgA LuME    

Encontro de Adolescentes

PErcEPção 
do imPacto 
Na Vida
dE outras 
PEssoas

PErcEPção
do imPacto
dE suas
açõEs No 
BrasiL

Tratou-se de um projeto piloto de avaliação, tendo sido 
aplicados questionários com 37 frases afirmativas e negati-
vas e os adolescentes tinham a opção de responder “Sim”, 
“Mais ou menos verdadeiro” ou “Não”. Os pesos dessas res-
postas variavam entre 0, 1 e 2. Os resultados de impacto que 
se destacaram nas respostas dos adolescentes foram:

foi

conhecer

ambiente
muitas

diferentes

pessoas

amigos
conhecer

programa
são

minha
porquerealidade

e meio
outros

achei
fazer

tudo

ou
cor
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cidade aprendimuito

cuidar

coisas
trabalhar

de
vou

um
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saber

sobrecomo

pouco
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amizade

meu

nãoos

lixo

achei

ter
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compatilhar
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diverti
legal

ajudar

novas

história

continue

grupo

é

que

saber

não

tudo
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educado

um

devemos
tudo

para
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foram

para
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em meus
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achei
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Programa

Assessoria
PROJETOS DE EDUCAÇÃO, CULTURA  E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
SÃO DESENVOLVIDOS PELA VAGA LUME E PERSONALIzADOS DE ACORDO 
COM AS DEMANDAS DE  EMPRESAS, GOVERNOS E ONGS 

Desde 2006, a Vaga Lume desenvolve projetos personalizados para empresas, 
institutos, governos e organizações sem fins lucrativos. Com base em sua experiência 
acumulada em quase 15 anos de atuação, a Vaga Lume oferece assessoria para a ela-
boração e execução de projetos de educação, cultura e desenvolvimento comunitário 
em todo país, como criação de espaços de leitura, formação de mediadores de leitura, 
seleção de acervo de livros e implantação de sua tecnologia social.

Tendo sido certificada, em 2009, pela Fundação Banco 
do Brasil como Tecnologia Social (“TS”) de “Criação de Bi-
bliotecas Comunitárias”, a metodologia tripé do Programa 
Expedição da Vaga Lume foi uma das quatro TS seleciona-
das, em 2015, para integrar o Projeto Moradia Urbana com 
Tecnologia Social da Fundação do Banco do Brasil. 

O objetivo desse projeto é a reaplicação de tecnologias 
sociais, complementarmente ao trabalho social já previsto 
pelo programa Minha Casa Minha Vida, como instrumento 
de promoção do desenvolvimento social nos empreendi-
mentos habitacionais do Programa Nacional de Habitação 
Urbana (“PNHU”) promovidos pelo Banco do Brasil. São, ao 
todo, 124 empreendimentos em 84 municípios, distribuídos 
em 22 estados, num total de 83.284 Unidades Habitacio-
nais (U.H), atingindo cerca de 330.000 pessoas. 

A implantação das TS nos empreendimentos terá início 
em 2016. Inicialmente, a Rede Integração implantará a sua 
TS relacionada à mobilização comunitária e, em um segun-
do momento, os moradores poderão escolher entre 4 TS 
diferentes, dentre elas: a TS de “Criação de Bibliotecas Co-

Que as crianças e os adolescentes dos empreendi-
mentos adquiram o hábito da leitura e exerçam sua 
autonomia, de modo que entendam que podem fa-
zer a diferença no espaço onde vivem.

Que as bibliotecas se tornem plataformas para a 
mobilização comunitária, ou seja, que os moradores 
passem a ter a oportunidade de propor discussões 
sobre temas atuais e relevantes com os demais mo-
radores, tornando-se líderes comunitários.   

munitárias” da Vaga Lume; a TS “Joias Sustentáveis” do Ins-
tituto Rede Criar; a TS “Hortas Urbanas” do Instituto Pólis; 
e a TS “Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agri-
cultura Urbana - Revolução dos Baldinhos” do CEPAGRO 
- Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. 

Para os empreendimentos em que a biblioteca comuni-
tária for implantada, a Vaga Lume espera:

Projeto Moradia Urbana

Para saber mais sobre o Projeto, acesse: 
moradiaurbanats.org.br
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