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Olá, temos muito prazer 
em apresentar nosso 
mundo a você...
Somos a Vaga Lume, uma 
organização social que tem 20 anos! 

O nosso propósito é empoderar 
crianças de comunidades rurais da 
Amazônia a partir da promoção da 
leitura e da gestão de bibliotecas 
comunitárias como espaço para 
compartilhar saberes. 

Neste relatório você conhecerá todas 
as nossas realizações do ano de 2021, 
e olha que fizemos muita coisa, afinal 
não trabalhamos sozinhos, contamos 
com parceiros, doadores, com a 
nossa rede de voluntários e também 
com as comunidades!

Relatório de

2021
Atividades

Humanismo: são as pessoas que transformam sua própria 
realidade

Criança: tudo começa com ela

Leitura: empodera e possibilita a transformação social

Interesse: toda mudança acontece de dentro pra fora

Diversidade cultural: conhecer as diferenças e reconhecer as 
semelhanças para melhor conviver em um mundo plural

Cultura Local: valorização da memória; ancestralidade e saber 
tradicional nutrem nossas raízes e nos fortalecem

Mediação: construímos pontes entre as pessoas, as comunidades, 
as gerações e os diversos saberes

Escuta: compreendemos o outro e construímos juntos, 
estabelecendo um diálogo verdadeiro.

... assim como 
nossos Valores
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O que nos trouxe até aqui

Prêmio Leitura 
Para Todos, 
Ministério  
da Cultura 

(MinC)

Finalista  
do Prêmio  

Empreendedor 
Social, Folha   
 de São Paulo    

      e Fundação  
        Schwab

7º Congresso  
(e Encontro com 
Secretários de 

Educação)

8º Congresso  
Vaga Lume

Prêmio Itaú – 
Unicef

Encontro Regional Vaga 
Lume em Barreirinhas

Encontro Regional 
Vaga Lume em Soure

Encontro de 
Representantes e 

Parceiros em São Paulo

Prêmio Veja-se, 
categoria Cultura

4º Acampa-
mento

Vaga Lume

6º Acampa-
mento

Vaga Lume

Prêmio do Programa 
Inovação e 

Criatividade na 
Educação Básica, 

Ministério da 
Educação (MEC) Criação  

Conselho Jovem

5º Acam-
pamento

Vaga 
Lume

     Lançamento
da publicação

Um Brasil Gigante

Prêmio 
100 melhores ONGs 
do Brasil – Revista 
Época e Instituto 

Doar

Reconheci-
mento  

do Criança 
Esperança e 
Reportagem  

no Fantástico

Encontro 
Regional Vaga 
Lume em Tefé 

(AM)
Prêmio Vivaleitura, 

MinC, MEC e OEI: 
Dijaik Nery, Tefé – 

AM (finalista)

Lançamento do jogo 
“Muito mais que 

uma história”

Encontro   
Macapá (AP)

Prêmio  
IPL – Retratos  

da Leitura

Encontro Regional 
Vaga Lume em 
Macapá (AP)

Encontro 
Bibliotecas 

Vaga 
Lume em 

Comunidades 
Quilombolas 
em Mirinzal 

(MA)

7º Acampamento
Vaga Lume

Lançamento 
projeto piloto Rede 

Internacional  
(Santarém  
e Tel Aviv)

Expedição 
Vaga Lume 

15 anos 
aos 23 

municípios 
da 

Amazônia 
Legal 

brasileira 

                       Prêmio Jovens 
                          Lideranças,     
               categoria Terceiro          

          Setor, O Estado de    
    S. Paulo e XYZ 

       Live

6º Congresso 
(Amazônia em Foco) 

em Bertioga (SP)

    Implantação  
       de 2      
  bibliotecas 
comuni- 
tárias

5º Congresso em Brasília 
(DF)

Implantação  
de 21 bibliotecas 

comunitárias

Prêmio Vivaleitura, MinC, 
MEC e OEI: Evilásio Silva, 

Cruzeiro do Sul – AC

3º Acampamento
Vaga Lume

Participação 
na Rio +20 – 

Conferência das 
Nações Unidas para 

Desenvolvimento 
Sustentável

Prêmio 
Brasil 
Social, 

categoria 
Inovação, 

Projeto 
Casa da 
Criança

Lança-
mento da 

Publicação 
“Nós e 
Nosso 

Meio Am-
biente” Encontro Bibliotecas 

Vaga Lume em Co-
munidades Indígenas 

–Brasília (DF)

Implantação de 
6 bibliotecas 
comunitárias

Microprojetos Mais Cultura – 
Funarte e Ministério da Cultura 
para comunidade São José do 

Couto - Campinápolis - MT

2º Acampamento Vaga Lume 
em Pirenópolis (GO)

Prêmio Inovação Intercultural, 
Aliança das Civilizações das 

Nações Unidas (UNAOC)  
e Grupo BMW

4º Congresso  
em Santarém 

(PA)
Implantação 

de 8 bibliote-
cas comu-

nitárias

Projeto Amigos do Planeta 
na Leitura – expansão para 

Breves (PA) e Uarini (AM)

3º Encontro de 
Representantes 
em Atibaia (SP)

              Encontro      
         de Polos de       
    Leitura Marajó     
   e Solimões –  
São Paulo  (SP)

Certificado  
de Tecnologia Social, Fundação Banco do Brasil

Prêmio Mérito ao Desenvolvimento 

Regional da América Latina e  

Caribe Juscelino Kubitschek,  

Banco Interamericano  
de Desenvolvimento  
(BID)

 Prêmio Chico 
Mendes de Meio 

Ambiente, Categoria 
ONG, Ministério do 

Meio Ambiente

Medalha  
de Honra ao 

Mérito do Livro, 
Fundação  
Biblioteca  
Nacional

2º Congresso 
Vaga Lume, em 
São Paulo (SP)

1º Encontro de 
Representantes  

em Itu (SP)

1º Acampamento
Vaga Lume

Prêmio Chico Mendes de Meio 
Ambiente, categoria Educação 
Ambiental, Ministério do Meio 

Ambiente

3º Congresso Vaga 
Lume, em Atibaia 
(SP) e Seminário 

Internacional 
Literatura e Ação 

Cultural, SESC Pin-
heiros, São Paulo 

(SP)

2º Encontro de 
Representantes em 

Manaus (AM)

Implantação de  
41 bibliotecas 
comunitárias

 Concurso Pontos  
de Leitura, 

Ministério da Cultura 
– 10 bibliotecas 

Vaga Lume 
vencedoras

 Prêmio Vivalei-
tura, categoria 

Sociedade, 
Ministério da Edu-
cação e Ministério 

da Cultura

Publicação do livro 
Cartas, Pontes, 

Novos Horizontes 
(sobre o intercâm-
bio cultural entre 
crianças e adoles-

centes do município 
de Portel, Pará, e a 

Escola Vera Cruz  
de São Paulo)

Prêmio 
Jabuti, 

categoria 
Amigo 

do Livro, 
Câmara 

Brasileira 
do Livro 

(CBL)

Implantação 
     de 20

bibliotecas 
comunitárias

Seminário 
Amazônia em 

Foco, SESC 
Pinheiros,  
São Paulo 

(SP)  
e Início do 
Programa 

Rede

Implantação de 16       biblio- tecas co- munitárias

    Prêmio  
 Objetivos de  
       Desenvolvimento  
     do Milênio, Programa  
   das Nações Unidas para  
o Desenvolvimento   
   (PNUD) 

Implantação do projeto 
piloto do Programa 
Expedição. Foram 

criadas 2 bibliotecas 
comunitárias, uma em 

Alter do Chão, Santarém 
(PA) e uma em Vila do 

Pesqueiro em Soure (PA)

Início 
Projeto 

Papel de 
cartas

(piloto do 
Programa 

Rede)

Implantação    
de 4

bibliotecas 
comunitárias

Prêmio 
Cláudia 

Prêmio 
Associação 

de  
Marketing PA 

   2 cursos  
de Mediação 
de Leitura, 

formando os 
52 primeiros 
   mediadores 

de leitura.

Implantação    
    de 4  

bibliotecas 
comunitárias

Participação 
na Semana da 
Amazônia em 
Washington 

(EUA)

Prêmio 100 
Melhores 
ONGs e 

Melhor ONG 
de Educação 

do Brasil 
pelo

Instituto 
Doar

Prêmio Direitos 
Humanos da 

União Europeia

2015

2014

20
19

20
16

20
17 20
18

20
12

2013

20
11

2010

2009

2008

2007

20
04

2006

20
01

20
02

20
03

20
05

Primeira 
Expedição – 

Implantação de 
21 bibliotecas 
comunitárias 
e formação 

de 400 
mediadores de 

leitura

Semifinalista do 
Prêmio Itaú-Unicef 

– Comunidade 
Campina de São

Benedito

Selo 
Municipal 
de Direitos 
Humanos e 
Diversidade

Prêmio Cultura 
Viva do 

Município

Project of the Month da 
platafoma Global Giving

9° Congresso Vaga 
Lume

9° Acampamento 
Vaga Lume

Lançamento 
do Mini 

Documentário 
“Bibliotecas 
Amazônicas”

2020

Prêmio 
100 

Melhores 
ONGs do 

Brasil, 
Instituto 

Doar

Inauguração da sede 
própria da biblioteca 

comunitária em 
Graça de Deus, 

Mirinzal/MA

Fundo SOS 
Amazônia para ajuda 

humanitária

Início do 
projeto 

piloto do 
curso de 
Mediação 
de Leitura 

online

Reuniões mensais 
online com Equipe 

Regional

Implantação 
da Jornada das 

Bibliotecas

Programa 
Rede online 
com trocas 

também 
entre 

bibliotecas 
da 

Amazônia

2021

Prêmio 
100 

Melhores 
ONGs do 

Brasil, 
Instituto 

Doar

Finalista na categoria 
“Fomento à Leitura”, 

Prêmio Jabuti

Menção honrosa no 
Prêmio Experiências 

Transformadoras 
da Educação na 

Amazônia

Implantação do 
projeto Primeira 

Infância em parceria 
com Criança 
Esperança

Implantação do 
projeto piloto Vaga 

Lume Digital
Inauguração 

da sede própria 
da biblioteca 
comunitária 

em Santa Rosa, 
Cruzeiro do Sul/

AC

1º Encontro 
Virtual Vaga 

Lume de 
parceiros e 

equipes locais

Início do Curso de 
Livros Artesanais 

online com a 
produção de 9 

livros à distância

             Encontro de  
Mediadores de Leitura  
      (1º Congresso) em  

                   Manaus (AM)Implantação  
de 25 bibliotecas 

comunitárias

8º Acampamento
Vaga Lume

1° Acampamento 
Virtual do  

Programa Rede
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Um sonho coletivo
Como tudo que é feito na Vaga Lume é coletivo, nosso sonho 
começou há 20 anos. O desejo de três jovens de realizar uma 
excursão pelas profundezas do Brasil com um destino certo: a 
Amazônia foi o pontapé inicial de nossa jornada. Elas planejaram a 
“Expedição Vaga Lume” em 2001 rumo à cidade de Belém, capital 
do Pará, que deu início a um projeto piloto na Ilha de Marajó com 
data marcada para terminar. A nossa 1ª biblioteca foi aberta em 
13 de dezembro, em plena Festa de Santa Luzia. E nunca mais 
paramos... 

Desde o princípio, o motor do nosso sonho foi respeitar as raízes 
e a dimensão territorial do nosso país, com pouca clareza, ainda, 
das distâncias que teríamos que percorrer. O chamado para a 
aventura foi para irmos ao encontro da cultura local, da oralidade 
e dos costumes, reconhecendo e, ao mesmo tempo, ajudando a 
preservar esse patrimônio.

Passadas duas décadas, continuamos a conhecer e compartilhar 
conhecimentos, uma simbiose constante dentro de nossa crença 
de interagir e plantar sementes, que dão frutos: gente que brilha.

 
Equipe Vaga Lume

11
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2021: da escassez 
à fartura 
De repente não foi mais possível estar 
com as pessoas. Veio a escassez 
de contato. E com ela a fartura de 
ideias para superarmos a maior 
crise sanitária da atualidade. A Vaga 
Lume se reinventou para vencer as 
limitações impostas pela pandemia 
da Covid-19 e continuou seu plano 
de trabalho, transferindo atividades, 
antes 100% presenciais, para uma 
parte virtual. Um campo árido, porque 
estar presente nas comunidades, 
por meio das bibliotecas e de seus 
multiplicadores, sempre foi a alma de 
nosso projeto. Mas assim como todos, 
aprendemos a estar presentes de 
outra forma, e isso trouxe mudanças 
muito bem-vindas para nossa 
organização. Que bom! Nem tudo 
foi ruim nesse período e os avanços 
tecnológicos vieram para ficar.

“O ano de 2021 foi desafiador. 
Mesmo com as incertezas trazidas 
por mais um ano de pandemia, 
conseguimos nos manter conectados, 
nos reinventarmos enquanto 
pessoas e nos adaptarmos enquanto 
profissionais. Tudo isso possibilitou 
trazer resultados que dão muito 
orgulho: em cada foto contendo um 
sorriso das crianças, jovens e adultos 
da Amazônia, beneficiadas pelo nosso 
projeto, vem a sensação de missão 
cumprida.”

Jean Antony, Analista Financeiro da 
Vaga Lume

Onde estamos

86 COMUNIDADES RURAIS DE 

22 MUNICÍPIOS DOS 

9 ESTADOS QUE COMPÕEM A  
AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA.

Bibliotecas 
Vaga Lume 
ativas em 

2021

CONTINUAMOS PRESENTES EM:

Legenda
Munícipios nos quais a Vaga Lume está presente
Capitais

São Paulo

Tocantins

Pará Maranhão

Mato GrossoRondônia

Amazonas

Roraima
Amapá

Carauari

Chapada dos 
Guimarães

Campinápolis

Barreirinhas

Guimarães

Santarém

Oriximiná

Portel Belém

CastanhalBreves

Soure
Macapá

Caracaraí

Pacaraima

São Paulo

Ponte Alta
do TocantinsOuro Preto

do Oeste

Cruzeiro
do Sul

Tefé

Uarini

Barcelos

São Gabriel  
da Cachoeira

Acre

Mirinzal
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Com a pandemia, as bibliotecas 
precisaram ficar fechadas. Ainda assim, 
a Vaga Lume continuou seu trabalho, 
enviando almanaques de atividades 
e livros para as comunidades com o 
objetivo de manter as crianças e jovens 
em contato com a leitura. Outra ajuda 
fundamental à educação foi o envio 
de materiais escolares para várias 
Secretarias de Educação dos municípios 
onde estamos presentes. 
 
Nos estados da Amazônia Legal, há 
menor quantidade de bibliotecas 
em comparação com o restante do 
país. Um forte motivo para a Vaga 
Lume atuar em comunidades locais, 
entre elas, indígenas, ribeirinhas, 
quilombolas e de beira de estrada em 
assentamentos e reservas ambientais. 
As comunidades quilombolas 
são grupos com identidade cultural 
própria e se formaram por meio de um 
processo histórico desde a escravidão 
no Brasil. Para se ter a dimensão 
deste universo, a Nova Cartografia 
Social Brasileira de 2019 mapeia mais 
de 1.000 comunidades quilombolas na 
Amazônia Legal, assim distribuídas: 
cerca de 750 no Maranhão, mais de  
400 no Pará, quase 100 no  
Tocantins e dezenas no 
Amapá, Amazonas e Rondônia.

Amazônia Legal
Imagine uma área de mais de 5 milhões 
de km2, representando dois terços do 
país. Esta é a Amazônia Legal, criada 
pelo governo brasileiro nos anos de 1950, 
como uma tentativa de desenvolver e 
integrar a região da bacia amazônica, por 
meio de incentivos fiscais.

Nela se encontram os estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins e parte 
do estado do Maranhão. Apesar de sua 
grande extensão territorial, a população 
da Amazônia Legal aumentou para 28,1 
milhões de habitantes em 2020, o que 
representa 13% da população brasileira.(1)  
Lá também está a Bacia Amazônica, a 
maior bacia hidrográfica do mundo, com 
metade da biodiversidade do planeta e 
20% da água potável. 

A população da Amazônia Legal brasileira 
é marcada por grande diversidade 
étnica.  Nos nove estados vive 55,9% da 
população indígena brasileira, cerca de 
250 mil pessoas, segundo a FUNASA - 
Fundação Nacional de Saúde -, entidade 
vinculada ao Ministério da Saúde.  
O IDH-M - Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal - está abaixo dos 
0,750, segundo dados de 2019 do IPEA 
- Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada. O IDH do Brasil é de 0,778.  
Este índice mede a qualidade de vida  
de um local, a partir da educação, renda  
e longevidade das pessoas.  

Por ser uma das maiores zonas de 
pobreza no Brasil, com um PIB per 
capita 30% inferior ao valor nacional, 
as consequências são evidentes: a taxa 
de analfabetismo na região é de 9,4%, 
enquanto no Brasil a taxa é de 6,3% 
(PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra  
de Domicílios, 2019).

(1) Fonte: documento Fatos da Amazônia de março de 2021, 
publicado pleo Centro de Empreendedorismo da amazônia  
e Imazon.

AS BIBLIOTECAS OCUPAM LUGARES DIVERSOS NAS 
COMUNIDADES. EM ALGUNS CASOS, FICAM NA ESCOLA OU NA 
CASA DE ALGUMA LIDERANÇA. POR MEIO DELAS, ATUAMOS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, JOVENS, CUIDADORES E LÍDERES 
DA REGIÃO COMO MEDIADORES DE LEITURA. 

A Vaga Lume tem feito sua parte! 
A Amazônia Legal Brasileira é rica 
e capaz. Nosso trabalho garante o 
direito ao acesso à leitura infantil, 
implantando bibliotecas comunitárias 
e incentivando a gestão dos espaços 
pelas comunidades. Respeitamos a 
pluralidade de visões, entendimentos, 
costumes, modos de vida, crenças, 
valores e identidades das crianças, 
jovens e demais membros das 
comunidades. 

 
“Empreendemos em localidades com 
total ausência de equipamentos 
culturais e de quaisquer recursos. 
Algumas comunidades têm a escola, 
um posto de saúde e a biblioteca. 
Muitas delas com 1.000 famílias onde 
muitas vezes a única forma de cultura 
é a biblioteca.”

Lia Jamra, Gerente de Projetos 
Educacionais da Vaga Lume

17
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Metodologia 
Vaga Lume

“Tenho orgulho de estar nessa rede há 13 anos, como educadora, mulher 
afro indigena, nortista e militante das causas educacionais. Celebro nosso 
olhar e ações insistentes e consistentes para a potência das pessoas 
desse importante território mundial. Celebro nossa teimosia em mediar 
sonhos, livros nas mãos das crianças e jovens e a escuta de histórias dos 
mais velhos nas muitas rodas em quintais diversos. Dedico esses 20 anos, 
às pessoas e à nossa busca constante para que toda criança possa fazer 
escolhas desde muito cedo e seja possibilitada em cuidar dos seus rios, 
florestas e de suas moradas e memórias ancestrais.” 

Márcia Licá, Coordenadora de Conteúdo da Vaga Lume

LIVRO

A METODOLOGIA DA  
VAGA LUME É BASEADA NO 
MOVIMENTO DE DENTRO PARA 
FORA DE CINCO PILARES:

LIVRO 
Acesso à literatura, possibilitada 
pela curadoria de acervos de livros 
e infraestrutura de biblioteca como 
estantes, móveis e esteiras para 
comunidades rurais que podem tanto 
ficar dentro das escolas locais quanto 
possuírem suas próprias sedes. 

MEDIADOR 
Formação de mediadores de leitura 
por meio da formação de cuidadores, 
educadores e membros da comunidade, 
conectando os livros às pessoas e 
formando lideranças locais. 

GESTÃO COMUNITÁRIA  
Apoio ao engajamento comunitário por 
meio da identificação das lideranças 
locais e mobilização de voluntários, 
estimulamos a gestão comunitária para a 
criação de um senso de pertencimento e 
de identificação com o projeto. 

CULTURA LOCAL 
Valorização da cultura local e produção 
de livros artesanais por meio do incentivo 
à realização de rodas de histórias e da 
formação de moradores para registrá-
las em livros artesanais, valorizando a 
oralidade e as suas tradições.

INTERCÂMBIO CULTURAL 
(Programa Rede) - promoção de um 
diálogo intercultural entre jovens das 
comunidades da Amazônia, escolas 
e organizações sociais do Sudeste 
brasileiro, em uma experiência para 
compartilhar saberes acerca de suas 
identidades e comunidades. 

MEDIADOR
GESTÃO COMUNITÁRI

A

CULTURA LOCAL

INTERCÂMBIO CULTURAL

18
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Nossos números em 20 anos 

Guia do  
Voluntariado
É um documento que reúne informações 
para o trabalho voluntário na Vaga Lume, 
trazendo dados sobre o embasamento 
legal do trabalho voluntário, as 
condições gerais de atuação, os tipos 
de voluntariado na Vaga Lume, direitos 
e deveres do voluntário, indicações de 
segurança para realização do trabalho, 
dentre outras informações.

É um conjunto de princípios éticos e 
de normas de conduta cujos objetivos 
são aperfeiçoar a cultura da ética na 
organização e administrar conflitos de 
interesses nos seus relacionamentos 
internos e externos.

Guia de Proteção
Quando a gente cresce e chega na fase 
adulta, percebe que é importante tomar 
alguns cuidados para se proteger. Foi 
por isso que surgiu a necessidade de 
a Vaga Lume estabelecer critérios de 
proteção para sua atividade e para o 
comportamento das pessoas envolvidas. 
E o instrumento formal para isso, 
elaborado em 2021, chama-se  
Guia de Proteção.

O Guia foi pensado para contemplar 
todos os públicos que atuam direta 
ou indiretamente com a Vaga Lume, 
com o intuito de apontar melhores 
práticas para mitigação de riscos 
eventualmente gerados pela nossa 
atividade. Direitos Humanos, não 
discriminação e respeito às diferenças 
são os pilares fundamentais. Seu 
conteúdo deve funcionar como um 
marco da maturidade da Vaga Lume, 
com a determinação de protocolos e 
procedimentos em caso de infrações.

Além deste Guia de Proteção, outros dois 
importantes instrumentos servem de 
parâmetros para as nossas ações: Guia 
do Voluntariado e Código de Conduta 
e Ética, que foram elaborados para 
auxiliar todos os colaboradores da rede 
Vaga Lume, na compreensão dos valores 
da instituição, das especificidades do 
nosso público-alvo, dos parâmetros 
para orientação de conduta e dos 
mecanismos e procedimentos internos. 
Esses documentos são públicos e 
podem ser acessados pelo site da 
Vaga Lume (https://vagalume.org.br/
transparencia/).

22
municípios 
beneficiados

86
bibliotecas 
comunitárias na 
Amazônia Legal 

crianças e jovens 
impactados 

mil

805
voluntários em 
atividade nas 
bibliotecas 

+150 mil
livros distribuídos

+5mil
mediadores 
de leitura 
formados

Código de  
Conduta

1  0+ de

2.698  
adolescentes já 
participaram do 
Programa Rede
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Só em 2021 
Formação de 
mediadores

Formação continuada: mais de 
220 participantes em formações 
sobre leitura compartilhada e 
comparada, cidadania digital e 
primeira infância 

Engajamento  
Comunitário

visitas realizadas  
às bilbiotecas  
por parceiros e 
equipes locais

Encontro Regional
com Parceiros e Equipes Locais, 
o primeiro em formato virtual na 
Vaga Lume com

livros artesanais 
digitalizados

Monitoramento

13.  33

Programa Rede

175 adolescentes participantes 
(85 de São Paulo e 90 da Amazônia)

1   educadores, sendo 7 em São 
Paulo e 7 na Amazônia

     encontros formativos com  
     32 participantes

5 trocas de trabalho realizadas

1 Encontro de Adolescentes 

1 Acampamento online

2 Comitês de Educadores

16 9

52

235
25

8

crianças e jovens 
impactados 

livros doados

esteiras 
enviadas   

10.88
160 
exemplares 
em braile

2.330 
almanaques 5.  95 

livros digitais

mediadores 
formados

132  
participantes

monitoramentos 
à distância das 
atividades nas 
bibliotecas

3

Cultura Local
livros artesanais sendo  
3 por comunidade: 
. Manoelzinho em Barreirinhas, MA
. São Francisco em Santarém, PA
. Bom Viver em Mirinzal, MA

pessoas 
formadas  

Mobiliários de  
primeira infância para 

em produção de 
livros artesanais    

5bibliotecas

22
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livro
Bibliotecas 
Comunitárias 
como espaços de 
acolhimento às 
primeiras infâncias 
amazônicas
Neste projeto, buscamos aprofundar 
nossa metodologia dos cinco pilares com 
foco para a leitura na primeira infância – 
período em que o cérebro mais precisa de 
estímulos, uma vez que 90% das conexões 
cerebrais são estabelecidas até os 6 anos 
(UNICEF, 2006). O projeto é uma parceria 
com o Criança Esperança.

Os diálogos com as comunidades tiveram 
o propósito principal de incentivar 
a compreensão e prática de leitura 
literária como viés cultural, buscando 
ampliar o olhar de toda comunidade 
para o desenvolvimento global das 
crianças e bebês, considerando as 
bibliotecas comunitárias como espaços 
potencializadores desta ação.

No primeiro contato com as bibliotecas 
participantes, foi aplicado o marco zero 
com o objetivo de entender quais eram os 
conhecimentos prévios da comunidade 
no que diz respeito ao tema da primeira e 
primeiríssima infância.

Os encontros on-line foram mediados 
por Danila Guedes, Lohana Gomes e 
Márcia Licá, educadoras da Vaga Lume e 
contaram com a participação da formadora 
especialista no tema, Márcia Wada.  

“Essa formação é importante, porque 
tiramos um tempo para discutir o 
tema. Às vezes acreditamos que 
essa faixa etária de 0 a 6 anos não 
aprende nada, quando, na verdade, 
eles absorvem muito dos adultos 
e do mundo em torno deles. Levei 
essa metodologia para meus alunos 
em sala de aula e já tive resultados 
positivos, alguns já estão começando 
a ler e apreciar a leitura.”

Danilo Conrado da Comunidade 
Santo Isidoro, Tefé, AM

Clube de  
leitura digital
O Clube de Leitura Digital surgiu do desejo 
de ouvir as percepções das leituras dos mais 
de 100 livros digitais oferecidos nos Kindles 
disponibilizados para a equipe técnica e os 
voluntários das nossas Equipes Locais. O 
grupo foi formado por inscrições e entre os 
membros foi aberta votação para a escolha 
da leitura abordada em cada encontro.

Foram dois encontros em 2021. Um primeiro 
com o livro “O amanhã não está à venda” 
de Ailton Krenak e o segundo foi mediado 
pela equipe regional, incluindo voluntários 
e equipe técnica. O livro selecionado foi 
“Mulheres que Inspiram”, escrito por Natalia 
Bemfeito, Toana Padilha, Aline Ramos, Júlia 
Rena e Rafael Arrais.

Mediador
Sistematização  
da Metodologia  
Vaga Lume
A área educacional da Vaga Lume 
tinha a expectativa de voltar a atuar 
presencialmente em 2021, mas isso 
não aconteceu, devido à continuidade 
da pandemia da Covid-19. Por isso, nos 
reinventamos. Evoluímos nosso método 
com ferramentas on-line, dando foco 
na formação do mediador com trilhas 
digitais. E com isso, revitalizamos nosso 
conteúdo com novidades. Conseguimos 
também estabelecer um formato de 
monitoramento on-line com as equipes 
locais muito rico. 

A bem da verdade, a sistematização 
de nossa metodologia vem ocorrendo 
durante esses 20 anos. Com a pandemia, 
veio a necessidade e a grande 
oportunidade de pensarmos na estratégia 
da formação à distância. 

O primeiro passo foi consolidarmos nossa 
equipe de Belém para fortalecermos o 
vínculo com os municípios, comunidades 
e equipes locais, que formam nossa 
rede de multiplicadores. Depois, 
aperfeiçoamos guias e apostilas, 
criamos trilhas formativas em EAD, 
gravamos cursos e produzimos vídeos 
compartilhados em uma plataforma 
on-line. Uma grande transformação que 
democratiza o acesso ao nosso conteúdo!

Formação 
Continuada 
A Formação Continuada é um momento 
de escuta, reflexão e aprofundamento 
do saber, de maneira multicultural 
e consequentemente amplia as 
possibilidades de aprendizagem dentro 
dos espaços educativos. Em 2021 
ocorreram encontros sobre Leitura 
Comparada, Leitura Compartilhada e Paulo 
Freire, para celebrar o seu Centenário.

“Sou professora há alguns anos e é a 
primeira vez que tenho a oportunidade 
de participar de uma formação 
continuada sobre Paulo Freire. De 
início, pude entender mais a fundo 
sobre a pessoa de Paulo Freire, o ser 
humano generoso e amável que era e, 
através disso, entendi a essência da 
sua pedagogia: Pedagogia do amor! E 
esse ano também tive a oportunidade 
de alfabetizar um idoso, através 
dessa formação consegui abrir meus 
horizontes de possibilidades.  
É esse mesmo amor que nos remete  
a metodologia da Vaga Lume, porque 
só o amor pelas pessoas e pela 
educação traduz o trabalho feito  
há 20 anos na Amazônia!”

Ilka Reis, voluntária do município de 
Barreirinhas, MA

FORMAÇÕES 
participantes formados, entre 
professores comunitários e 
jovens das comunidades

93
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1º Encontro Virtual 
Vaga Lume
Na arte de se reinventar, realizamos 
o 1º Encontro Virtual Vaga Lume de 
Parceiros e Equipes Locais, com o tema 
“Bibliotecas dos povos dos campos, rios 
e florestas da Amazônia”. A proposta do 
encontro foi de fortalecer ainda mais 
nossa rede de voluntários e parcerias 
locais em seus municípios e comunidades. 
Para nos ajudar a concretizar o evento, 
contamos com o apoio da Siemens-
Gamesa.

O grande destaque foi por conta da 
participação de convidados ilustres:

Escritora Eliane Potiguara, autora de 
diversos livros, dentre eles “O pássaro 
encantado” e “A cura da Terra”, enviados 
às bibliotecas no ano de 2018. 
“A nossa literatura é forma de passeata. 
Eu ando com as letras nas palmas das 
mãos e dos pés.”

Escritor Itamar Vieira Junior, autor 
do livro “Torto Arado” que chegou às 
bibliotecas no Acervo Vaga Lume 2021.  
“O acesso à leitura se trata do acesso à 
cidadania. Livro é necessidade básica.”

Conceição Evaristo, linguista e escritora 
brasileira, e uma das mais influentes 
literatas do movimento pós-modernista 
no Brasil, escrevendo nos gêneros da 
poesia, romance, conto e ensaio. Os livros 
da autora presentes no acervo da Vaga 
Lume são: Olhos d’água e Poemas da 
recordação e outros movimentos. 
“A literatura chegar a essas comunidades 
é de uma necessidade e importância 
assim com o pão e a água.”

Professor José Castilho, foi diretor 
executivo do PNLL (Plano Nacional do 
Livro e Leitura). Ativista por Políticas 
de Estado para a formação leitora como 
direito humano, seu nome apelidou a Lei 
13.696/2018 – Política Nacional de Leitura 
e Escrita (PNLE), conhecida como  
“Lei Castilho”.

     

Projeto Vaga Lume 
Digital
Mais do que nunca, o acesso à internet 
é parte fundamental para estender a 
nossa atuação nas comunidades rurais da 
Amazônia, pois apenas 38% dos municípios 
do Norte tem banda larga, o menor índice de 
todo o Brasil, e cerca de 70% da população 
tem acesso precário à rede. (2)

Foi assim que em meio à pandemia nasceu 
o projeto Vaga Lume Digital para ampliar 
o acesso à internet na Amazônia, como 
meio para garantir o direito à leitura e, 
consequentemente, seu impacto positivo 
na educação e no empoderamento das 
comunidades locais. O piloto foi possibilitado 
pela parceria com SulAmérica, Bemol, 
Amazon, GDK e grandes doadores. 

Além de dar acesso à tecnologia e instalar 
internet por satélite nas comunidades de 
Santo Isidoro e Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, em Tefé-AM, a Vaga Lume trabalhou 
com a comunidade questões como segurança 
da informação e educação midiática.       

Em parceria com a Safernet, ofereceu 
formação aos novos usuários sobre o uso de 
senhas, e-mail e bloqueio de sites. Pensando 
na cidadania digital desses novos usuários,  
fez oficinas em parceria com o Instituto 
Palavra Aberta com apoio da Embaixada e 
Consulados do EUA no Brasil para explicar 
o conceito de fake news e a importância 
de buscar informações confiáveis para  
estabelecer pensamento crítico.

Gestão Comunitária

“As crianças e jovens da região 
Amazônica ainda possuem 
pouco acesso e conhecimentos 
limitados das novas tecnologias da 
informação e comunicação. Nesse 
sentido, é preciso proporcionar 
o acesso à informação a fim 
de melhorar diversas áreas da 
vida em comunidade, como a 
educação, a saúde e a busca por 
dados confiáveis. O Projeto Vaga 
Lume Digital vem para contribuir 
no fortalecimento das ações das 
bibliotecas comunitárias, que fazem 
parte de sua rede, associando o uso 
da Internet em pesquisas, busca de 
informações e navegação nas redes 
sociais, ampliando o acesso ao livro, 
à leitura e à escrita.” 

Djaik Nery, voluntário Vaga Lume 
em Tefé, AM

“Estou amando ter o projeto de 
internet na biblioteca, porque 
assim temos mais pessoas vindo 
até nós e aproveitamos para 
incentivar a leitura.”

Ingrid Moraes, voluntária da 
biblioteca da comunidade de 
Santo Isidoro, Tefé, AM

(2) fonte: www.gov.br, 2021.
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Cultura Local
Valorização da Cultura 
Local e produção de 
livros artesanais

Desafio lançado, missão cumprida!  
Realizamos em 2021, pela primeira vez, um 
curso de construção de livros artesanais  
100% à distância. Selecionamos três 
bibliotecas para participarem dessa 
experiência piloto, identificando as candidatas 
por meio da Jornada das Bibliotecas, que tem 
como objetivo sistematizar as informações 
coletadas cruzando dados do engajamento  
das bibliotecas com os investimentos feitos 
pela Vaga Lume.

Todas as comunidades receberam o curso 
gravado, os materiais de papelaria para 
a confecção dos livros e acesso a uma 
plataforma de vídeos online. O curso foi 
dividido em sete vídeos com o passo a 

passo da construção do livro artesanal, 
considerando: rodas de histórias, escrita, 
ilustração e editoração. A inovação contou 
com a colaboração de convidados especiais, 
para compartilhar suas pesquisas, vivências 
e conhecimentos:
• Luana Chnaiderman de Almeida e Cristino 

Wapichana para falar sobre o processo de 
escrita;

• Lucas dos Santos Lima e Mauricio Negro 
para compartilhar sobre ilustração;  

• Maitê Freitas e Bel Coelho para explicar 
sobre o processo de editoração.

Os vídeos foram costurados com as 
coordenadoras Priscila Fonseca e Márcia 
Licá, com a participação especial de Sylvia 
Guimarães, presidente da Vaga Lume. 
Assim que os participantes assistiram os 
vídeos e realizaram as rodas de histórias, 
as coordenadoras, com apoio do educador 
André Silva, realizaram conversas com cada 
comunidade para falar sobre a confecção 
dos livros.

Intercâmbio  
Cultural
Programa Rede: 
Produção de conteúdo 

“A confecção desse livro pra mim teve 
uma grande importância, foi uma 
coisa que vai ficar marcada na minha 
vida, um divisor de águas sobre o 
meu pensamento a respeito da minha 
comunidade, agora sim, eu sei o que 
é ser um quilombola de verdade, 
agora eu compreendi a história e 
pude perceber a importância dos 
meus antepassados na minha história 
e como isso influencia a minha 
cultura e resistência até hoje.”

Débora Fernanda Mafra Fonseca da 
Comunidade Quilombo Bom Viver, 
Mirinzal, MA.

“Foram muitos os banzeiros neste 
segundo ano de pandemia, o barco 
Vaga Lume atravessou o Brasil levando, 
cartas, livros e presentes, encontrando 
muitos meninos e meninas cheios de 
vida e vontade de trocar, conhecer o 
outro e a si mesmo!”

Priscila Fonseca,Coordenadora do 
Programa Rede e Cultura Local

       

“A Vaga Lume me apresentou 
uma oportunidade única de troca de 
conhecimento e conceitos de vida e 
sociedade no geral. Aprendi muito com 
meu par de troca e foi uma experiência 
única poder ouvir sobre sua opinião em 
alguns assuntos. Eu gostei bastante do 
fato de que somos tão diferentes e ao 
mesmo tempo parecidos.”

Participando do Programa Rede  
da Escola Vera Cruz,  
São Paulo, SP

Aproximadamente 30 
participantes da formação  
em livros artesanais 

• 21 formados em Manoelzinho, 
Barreirinhas MA

• 17 formados em São Francisco,  
Santarém PA

• 14 formados em Bom Viver, Mirinzal MA

9 livros 
confeccionados

Por meio dos encontros nas oficinas e das 
trocas, o Programa Rede constituiu um espaço 
de socialização entre os adolescentes, apesar do 
distanciamento. 

A sistematização dos trabalhos aconteceu com 
a publicação do livro “Lá e Cá”, uma importante 
ferramenta de testemunho do que foi vivido 
pelos participantes, registro e materialização 
das produções culturais. É também um 
instrumento de memória importante para o 
processamento dos traumas e reconstrução do 
tecido social. Por outro lado, a materialização 
do conteúdo das formações por meio dos vídeos 
dos educadores contribuiu para enriquecer o 
debate sobre as temáticas abordadas ao longo do 
Programa nos últimos dois anos e prepará-los  

para o diálogo com os adolescentes. Tanto 
os quatro vídeos como o livro “O Brasil 
que Ninguém nos Contou” colaboram 
para o enriquecimento do acervo ao qual 
estudantes e educadores têm acesso com 
objetivo de aprimorar as competências e 
habilidades desenvolvidas de acordo com a 
Base Nacional Curricular Comum (2017).
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76%
se identificam 
mulheres

805

nossa
  rede

A FORÇA E A RESILIÊNCIA 
DE NOSSA REDE DE 
VOLUNTÁRIOS NAS 
COMUNIDADES LOCAIS 
COMPROVOU SER NOSSO 
PRINCIPAL ATIVO PELO 
SIMPLES FATO DE SER 
GENUÍNA E ENGAJADA.  
A DISSEMINAÇÃO DE NOSSA 
METODOLOGIA, POR MEIO 
DESSES MULTIPLICADORES, 
CONTINUA A SER 
FUNDAMENTAL PARA A 
NOSSA MISSÃO!

VOLUNTÁRIOS E 
VOLUNTÁRIAS

Os voluntários das comunidades são 
aqueles que estão no dia a dia das 
bibliotecas em plena atividade.  
Sem eles não há mediação de  
leitura e gestão das bibliotecas.

voluntários ativos 
em 2021

2  %
se identificam 
homens60.768 horas de trabalho

R$ 1.228.650,72
em horas trabalhadas

“E dentro do banzeiro pulsante que é a 
vida, hoje me deparo com quase 7 anos de 
dedicação aos projetos da Vaga Lume. Se hoje 
estamos comemorando nossos 20 anos, após 1 
ano e meio de pandemia, é porque toda a rede 
de vaga-lumes teve muita coragem. Coragem 
para agir. De se reinventar. De assumir nossas 
imperfeições enquanto pessoas humanas. 
Caminhando de mãos dadas com nossas irmãs 
e irmãos que seguram o céu na Amazônia. 
Àqueles que protegem o ar que todes 
respiram. Seguimos!”

Aline Calahani, Líder de Projetos Educacionais 
da Vaga Lume
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Conselho 
Jovem
Estamos sempre em evolução e o nosso 
Conselho Jovem é parte dessa entrega, 
por oxigenar e trazer novas ideias. O grupo 
reúne diversos olhares que compõem a 
Vaga Lume, desde os jovens da Amazônia 
até os de São Paulo. O grupo é formado 
por jovens que já passaram pelo Programa 
Rede, outros que são voluntários das 
bibliotecas ou aqueles que têm algum 
vínculo com a organização.

Ao longo do ano, o Conselho fez reuniões 
online e contribuiu produzindo conteúdos 
para o Instagram da Vaga Lume, como 
no Dia dos Povos Indígenas e no Dia 
da Amazônia. Em 22 de agosto o grupo 
também celebrou o Dia do Folclore 
pensando na Amazônia e o papel do seu 
povo como semente e guardião dessa 
cultura. A rica variedade de danças, 
cantos e lendas que representam 
práticas populares de cada região são 
muito importantes para entender as 
comunidades brasileiras.

Anualmente a Vaga Lume realiza, com a 
sua rede de Embaixadores, um evento de 
captação e relacionamento com grandes 
doadores. Para 2021, a ideia foi aproveitar 
nosso aniversário de 20 anos para produzir 
e promover um evento virtual com uma 
mesa literária, atrações musicais e venda de 
cestas de café da manhã. A mesa literária 
teve a participação de Milton Hatoum, 
Sylvia Guimarães e Priscila Fonseca. O trio 
conversou sobre a “A importância da cultura 
e da literatura para a região Amazônica”. O 
encerramento musical ficou por conta de 
Yaniel Matos, músico e compositor cubano, 
radicado no Brasil.

O foco do evento foi reunir doadores atuais 
e potenciais doadores estratégicos que 
pudessem apoiar o pilar de Cultura Local  
da Vaga Lume. Foi um momento  
de descompressão para os participantes  
que puderam desfrutar de atrações  
musicais e literárias.

Embaixadores

“Há 20 anos a Vaga Lume forma 
mediadores e cria essas bibliotecas 
integradas às comunidades. Isso 
é fundamental porque a leitura é 
essencial para o ser humano, pois o 
ser humano não vive só no real, mas 
também no imaginário, e a literatura 
e as artes é onde você se conecta 
com os outros, com o que  
é diferente.” 

Milton Hatoum, em depoimento feito 
no evento Café Literário Vaga Lume

• Adriana Tuono Gerrari

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Guilherme Figueiredo Nascimento

• Juliana Buchaim Correa Fonseca

• Letícia Guimarães Lyle

• Ligia Juliano Simões

• Marta Almeida Pipponzi

Nossos embaixadores amplificam as 
ações da Vaga Lume e pertencem à nossa 
estrutura de governança. São eles:

35
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• Pela 4a  vez a Vaga Lume foi eleita uma 
das 100 melhores ONGs do Brasil pelo 
Instituto Doar! E é claro que esse prêmio 
é de cada um dos nossos 805 voluntários, 
de cada comunidade, que embarca nessa 
jornada, da nossa equipe e de todos os 
nossos parceiros e doadores.

• Fomos um dos 5 finalistas no Prêmio 
Jabuti na categoria Fomento à Leitura com 
o título “Vaga Lume: 20 anos promovendo 
a leitura na Amazônia Legal”.

• Recebemos menção honrosa no Prêmio 
Experiências Transformadoras em 
Educação Pública na Amazônia, realizado 
pela Fundação Amazônia Sustentável 
(FAS), em parceria com o  
Instituto Unibanco.

• E finalistas no Prêmio Voluntariado 
Transformador na categoria Voluntariado 
em OSCs e coletivos pela nossa atuação no 
pilar Engajamento Comunitário. 

RECONHECIMENTOS 
SOBRE NOSSA ATUAÇÃO

Colhemos excelentes 
frutos sobre nossa 
atuação em 2021!

institucional

36
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FUNDO DE AJUDA 
HUMANITÁRIA - 
SOS AMAZÔNIA
O Fundo SOS Amazônia funcionou com a 
articulação de parcerias e doações para 
compra local de materiais, distribuídos 
posteriormente por voluntários nas 
comunidades com bibliotecas da Vaga 
Lume. Os parceiros de ajuda humanitária 
foram: Embaixada da Nova Zelândia, 
Olhar de Bia, EMS, Battistini, Interfarma, 
Fundação Amor Horizontal, União BR, 
Instituto Phi, Instituto Coca-Cola, Itaú 
Social, Instituto Malwee, Global Giving, 
Machado Meyer, B3 Social, C6 Bank, 
Insider, Alia e doadores Pessoa Física.

A atuação da Vaga Lume começou em 2020, 
com ajuda comunitária de parcerias para 
atender as comunidades com máscaras 
de pano e álcool em gel, além de kits de 
barreira sanitária e outros EPIs distribuidos 
pelas  Secretarias de Saúde. Em 2021 o foco 
foi a compra de cestas básicas, material 
de limpeza e material de educação para a 
retomada das aulas presenciais nas escolas.

Apoio com 
materiais de educação
40 comunidades foram apoiadas com 
materiais de educação nos estados do 
Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão,  
Mato Grosso, Pará e Roraima.

O retorno às atividades presenciais nas 
escolas e bibliotecas aconteceu aos 
poucos e recebeu o nosso suporte com a 
doação de materiais como impressoras, 
lápis, canetas, borrachas, computadores, 
canetinhas, quadro branco, EVA, 
apontadores, papel A4, giz de cera,  
entre outros.  

DIA DAS CRIANÇAS 
E LANÇAMENTO “A 
CIDADE DA GENTE”
O livro “Cruzeiro do Sul a Cidade da 
Gente”, narrado a partir do ponto de 
vista dos alunos da Vila de Santa Rosa, 
uma comunidade que fica no município 
de Cruzeiro do Sul, proporciona uma 
viagem encantadora à Amazônia 
brasileira, mais especificamente à 
região do Juruá, AM, retratando o 
patrimônio histórico, cultural, material e 
imaterial da cidade.

O lançamento do livro foi realizado em 
um evento para crianças em parceria 
com o escritório Machado Meyer. As 
crianças receberam um kit contendo 
material para desenhar “a cidade da 
gente”. Seus desenhos foram leiloados 
entre o público do escritório e o recurso 
arrecadado foi doado para Vaga Lume. 

EDITORA MOL
A Editora Mol é a maior editora de 
impacto social do mundo, especializada 
em projetos socioeditoriais. São 
produtos impressos como revistas, livros, 
calendários e guias, cujo conteúdo tem 
compromisso com causas sociais. Parte 
dos valores dos materiais são revertidos 
para ONGs, entre elas a Vaga Lume.

PARCERIAS 
INTERNACIONAIS
Airbnb Community Fund
Por meio da plataforma internacional 
Global Giving, a Vaga Lume recebeu um 
apoio do Airbnb Community Fund. Este 
fundo é dedicado a apoiar organizações 
que atuam com o desenvolvimento de 
comunidades em todo o mundo. Com 
o recurso, continuamos a investir em 
literatura nas bibliotecas comunitárias 
da Amazônia brasileira.

“Em meio à turbulência de perdas de 
pessoas queridas que tivemos e todo 
o caos, que só ganhou visibilidade em 
nosso país através da pandemia, essa 
ação humanitária de doação de cestas 
básicas nos proporcionou calmaria. 
Sabemos que, por alguns dias, as 
famílias se alimentarão melhor, 
crianças irão aprender melhor e nossa 
comunidade dará ainda mais valor à 
solidariedade, à partilha e à força da 
união. Obrigada Vaga Lume!”

Emanuelli Almeida da Comunidade 
Assentamento João Batista, 
Castanhal, PA

APOIO COM CESTAS BÁSICAS      

famílias atendidas     

5.155
cestas básicas doadas

“A parceria com a rede varejista Bemol 
com o livro “Só Tem na Amazônia”, 
além de ser um produto maravilhoso, 
está totalmente relacionado ao nosso 
trabalho na Amazônia Legal brasileira 
e na valorização de sua cultura.  
O cuidado na seleção das parcerias 
nos traz segurança e orgulho em 
participar. Começamos a nossa 
parceria em 2021 e já contamos com 
o apoio por meio de quatro projetos 
incríveis que contribuíram muito para 
a nossa sustentabilidade financeira, 
nesse momento em que a Vaga Lume 
completa 20 anos de história com 
muita sede de crescimento.”

Neide Rocha, Diretora Executiva da 
Vaga Lume

3.600+ de
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HACKATHON DA 
SAMSUNG 
Colaboradores da Samsung foram 
voluntários em uma maratona 
social para solucionar desafios 
de organizações sociais, entre 
elas a Vaga Lume, que colocou a 
eles a questão de potencializar o 
voluntariado corporativo on-line.  
Em grupos, eles desenvolveram 
projetos de acordo com suas 
competências e habilidades e 
aplicaram metodologias ágeis para 
a definição de uma estratégia.

PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS
 XI Encontro Escola Sesc 
de Biblioteca Escolares
O encontro teve como objetivo ampliar 
os diálogos sobre a importância da 
biblioteca para a sociedade.  
Aline Calahani, Líder de Projetos 
Educacionais da Vaga Lume  
participou da mesa Demandas sociais: 
Bibliotecas Comunitárias. 
 

2º Congresso 
Internacional de 
Literatura para Crianças 
e Jovens: crítica, 
estética e ética & 4ª 
Jornada da Literatura de 
Infância, promovido pela 
PUC-SP
Márcia Licá, coordenadora de conteúdo 
da Vaga Lume, participou da primeira 
mesa do Congresso, que teve como  
tema "Literatura de infância: criação, 
crítica e leitura". O evento abordou como 
a literatura para crianças e jovens tem 
experimentado, nas últimas décadas, 
um renascimento representado pelas 
vanguardas das artes, ciência  
e tecnologia.

Webinário “A leitura no 
mundo digital”
Promovido pelo Itaú Social, o evento 
questionou 'que leitores literários 
queremos formar no mundo digital?' e 
Luisa Setton, coordenadora de Negócios 
Sociais da Vaga Lume, marcou presença 
para compor a resposta.

 
 

12° Seminário 
Internacional Biblioteca 
Viva - “Bibliotecas e 
comunidades: escuta, 
mediação e acolhimento”
Promovido pelo Governo do Estado de São 
Paulo, a Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa e a SP Leitura, os encontros 
refletiram sobre os desafios atuais. Marcia 
Licá nos representou para dialogar e 
compartilhar saberes e experiências entre 
profissionais atuantes em projetos de 
bibliotecas públicas e comunitárias. 

“Conversa com Propósito”
Paula Cury, da Casa Pitanga, recebeu 
nossa presidente Sylvia Guimarães para 
conversar sobre nossas conquistas em 
20 anos de vida e trabalho dedicado à 
educação na Amazônia.

FLOW Experience 
A 2ª edição do maior evento on-line do 
mercado de distribuição profissional 
de conteúdo digital do Brasil apoiou o 
nosso Projeto Vaga Lume Digital que 
leva internet para duas comunidades 
da região: Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e Santo Isidoro. 

“O programa oferece aos nossos 
colaboradores a oportunidade 
de se engajar socialmente e, 
ao mesmo tempo, desenvolver 
suas competências. Além disso, 
o apoio às ONGs atendidas é 
essencial, pois elas contam com 
orientações que contribuem no 
enfrentamento de demandas que 
exigem conhecimento técnico 
e equipes especializadas. Essas 
e outras iniciativas da Samsung 
fazem parte da nossa visão global 
de Responsabilidade Social: 
‘Together for Tomorrow! Enabling 
People’.”

Isabel Costa, Gerente de 
Cidadania Corporativa da 
Samsung Brasil
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DOAÇÕES

#DiaDeDoar com Nota 
Fiscal Paulista
O Dia De Doar é um movimento 
internacional para incentivar a cultura de 
doação. Acontece na última terça-feira do 
mês de novembro. O nosso objetivo  
em 2021 no Dia De Doar foi atrair  
novos doadores pelo programa Nota  
Fiscal Paulista.

Os usuários desse benefício podem doar 
os seus créditos para instituições como 
a Vaga Lume, cadastrando no site da NF 
Paulista o direcionamento automático dos 
créditos (www.nfp.fazenda.sp.gov.br). 

Arte de Marco e Mike
Marco Alvares e Mike Azevedo são 
reconhecidos artistas digitais que 
mobilizam uma grande quantidade de 
espectadores em suas lives na plataforma 
Twitch, onde transmitem aulas abertas de 
arte digital.      

Como nossos parceiros desde 2018, 
promovem campanhas de doação 
destinadas à Vaga Lume todo ano.  
Em 2021 não foi diferente, a  
inovação ficou com a participação  
da Vaga Lume para contar  
mais sobre nosso trabalho  
para o público da live.     

Book Friday Amazon.com
Em uma parceria com a Amazon.com,  
15% do valor das vendas da loja de pequenas 
editoras e autores independentes foi 
destinado à Vaga Lume, em agosto de 2021.     

Editora Escuta Aqui  
Bem-te-vi 
Além de um podcast, a Escuta Aqui  
Bem-te-vi se tornou uma editora que 
espelha sementes de leitura pela co-doação: 
a cada livro vendido um igualzinho é doado. 
Este ano dois livros da editora foram doados 
e fizeram parte do acervo enviado para as 
bibliotecas: “O Morcego Godofredo na Serra 
da Capivara” e “Tina, um Peixe fora d’água”.

“Costumo dizer que faço muito o 
que eu amo, que é trabalhar com 
educação, porque eu acredito 
que a educação muda as nossas 
vidas, muda o espaço social que 
a gente ocupa.”

André Nascimento, que 
conheceu a Vaga Lume criança, 
se formou em Letras e hoje é 
Educador da Vaga Lume,  
compõe a equipe regional que 
fica em Belém, PA

Tivemos doações do “Leiturinha” também 
foram 167 livros enviados (89 para Vila 
Santa Rosa em Cruzeiro do Sul,  
AC + 78 para Assentamento João  
Batista em Castanhal PA).

VAGA LUME  
NA MÍDIA
Fantástico - TV Globo
A Vaga Lume foi pauta de uma matéria 
no Programa Fantástico da TV Globo em 
2021, que trouxe como personagem André 
Nascimento, um menino que cresceu em 
uma comunidade que possui uma biblioteca 
da Vaga Lume, se formou mediador de 
leitura e hoje trabalha como educador. Além 
dessa história, Andreia Vasconcelos, mãe de 
três filhos, contou como busca reproduzir 
sua experiência na Vaga Lume levando os 
filhos para participar das atividades da 
biblioteca de sua comunidade.

Lugar de Livros - TV Cultura
Lugar de Livros é uma série da TV Cultura 
em parceria com o Itaú Social, que busca 
sensibilizar as famílias para a importância 
da leitura na primeira infância, disseminar 
boas práticas e ampliar o repertório literário 
de crianças. A Vaga Lume participou no 
quadro Territórios da Leitura. 

Programa 2 Pontos  
da Arte 1
O programa apresentado por Manuel 
da Costa Pinto mostra projetos de 
fomento à leitura e de difusão ao 
livro, promovidos por bibliotecas 
e organizações comunitárias e 
plataformas digitais. Em 2021, foi 
a vez de Sylvia Guimarães e Márcia 
Licá serem entrevistas e explicarem 
como a Vaga Lume começou, de 
um projeto piloto e itinerante com 
“sementes” das bibliotecas - 20 
pontos inicias e sua sustentabilidade. 
Priscila Fonseca, educadora Vaga 
Lume, também apresentou o 
Programa Rede e sua excelente força 
de transformação, uma iniciativa 
de troca de experiências entre as 
comunidades na Amazônia e de  
São Paulo. Depoimentos de pessoas 
das comunidades locais completaram 
a reportagem.

43
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NEGÓCIOS SOCIAIS 
Essa área usa nossa expertise com 
o objetivo de solucionar desafios e 
desenvolver projetos em parceria com 
outras instituições. Em 2021, nossa 
parceria com o Itaú Social continuou e o 
projeto com o Instituto Alcoa foi finalizado.

Itaú Social – Leia com 
uma criança
Desde 2018 colaboramos para o Leia 
para uma Criança, que em 2021 passou 
a ser mais inclusivo “Leia com uma 
criança”. Criado pelo Itaú Social em 
2010, o programa incentiva a leitura 
do adulto para e com a criança, como 
uma oportunidade de fortalecimento 
dos vínculos e da participação ativa na 
educação desde a primeira infância.

A equipe de Negócios Sociais da Vaga 
Lume é a responsável pela elaboração do 
edital e por todo o processo de curadoria 
realizado na seleção dos livros escolhidos 
para distribuição pelo Itaú Social. Em 
2021, a Vaga Lume elaborou um Guia 
do Livro, pela 1ª vez, para apresentar o 
conteúdo das publicações.

Esses foram os livros selecionados para o 
Leia com uma criança em 2021.

A criação do blog da Vaga Lume 
ajudou na divulgação de notícias e 
no reforço de como qualquer pessoa 
pode apoiar nossa missão. O conteúdo 
é escrito por e para os voluntários da 
Vaga Lume.

Conheça: www.vagalume.org.br/blog

Projeto Instituto Alcoa
Em 2019, a Vaga Lume foi contemplada 
pelo Edital Programa de Apoio a Projetos 
Locais promovido pelo Instituto Alcoa.  
No ano seguinte, o projeto não pode ser 
realizado por conta da pandemia da 
Covid-19. Em 2021 decidimos que o projeto 
seria realizado à distância.

Com as adequações e revisões 
necessárias, quatro bibliotecas 
comunitárias foram abertas no município 
de Juruti, PA e 58 mediadores de leitura 
preparados à distância por meio de 9 
vídeos, contemplando duas horas de 
conteúdo formativo.

“Uma das nossas colegas que  
trabalha conosco na escola gosta 
muito de ler e pegou emprestado um 
livro da Biblioteca. Na comunidade 
onde ela mora, havia um vizinho que 
estava com um problema familiar. 
Quando ela terminou de ler o livro, ela 
refletiu que aquela história poderia 
ajudar o vizinho, que é uma pessoa 
idosa. Ela leu novamente e memorizou 
a história, foi até o idoso e contou para 
ele, pra ver se ele superava aquele 
problema. Ela tentou ajudá-lo e o 
senhor gostou muito e ficou grato pela 
história.” 

Ozéias de Souza Paiva, mediadora de 
leitura da comunidade Urucurana, 
Juruti, PA

NOSSA  
COMUNICAÇÃO

1.636 livros 
distribuídos 
no total

8 esteiras de 
mediação

120 apostilas para 
os mediadores 
de leitura

cadernos de memória 
para registro das 
atividades da biblioteca

120 carteirinhas da 
biblioteca

estantes
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

2021 2020
Receitas operacionais com restrições
Recursos Pronac  1.859.751  1.666.019 
Condeca  427.216  964 
Criesp  281.803  -   

 2.568.770  1.666.983 

Receitas operacionais sem restrições
Patrocinios  1.400.316  609.409 
Doações voluntárias  1.436.018  1.394.807 
Doações projetos  152.433  127.161 
Premios  -    50.000 
Serviços prestados  474.109  474.394 
Venda de produtos  546  4.690 
(-) Impostos incidentes  (70.254)  (67.756)

 3.393.168  2.592.705 

Receitas Gratuitas
Voluntários  1.438.337  504.617 
Patrocínios gratuitos  821.317  608.980 

 2.259.654  1.113.597 

Total das receitas operacionais  8.221.592  5.373.285 

(-) Custos com projetos
Operacionais com restrições  (2.568.770) (1.666.983)
Operacionais sem restrições  (2.589.161)  (1.278.646)
Voluntários desp  (1.438.337)  (504.617)
Patrocínios gratuitos desp  (821.317)  (608.980)

 (7.417.585) (4.059.226)

(=) Resultado bruto  804.007  1.314.059 

(+/-) Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas  (486.981)  (220.936)
Outras receitas  51  1.716 
(=) Resultado antes das operações financeiras  (486.930)  (219.220)

Receitas financeiras  177.670  74.867 
Despesa financeiras  (50.285)  (24.178)
(=) Resultado líquido  127.385  50.689 

(=) Superavit do exercício  444.462  1.145.528 

O relatório completo da auditoria e as demonstrações financeiras com suas notas explicativas 
estão disponíveis em nosso site, na seção Transparência.

Ativo 2021 2020
Circulante
Recursos próprios
Caixa e equivalentes de caixa  4.171.535  3.629.207
Recursos a receber  105.134  560.078 
Estoques  24.729  20.895 
Impostos a recuperar  -    218 
Adiantamentos  72.134  29.293 
Despesas antecipadas  885  1.062 

 4.374.417  4.240.753 

Recursos restritos
Caixa e equivalentes de caixa rec  5.473.455  4.874.052 
Recursos a receber  120.313  -   

 5.593.768  4.874.052 

Não Circulante
Imobilizado  51.414  30.656 

 51.414  30.656 

Total do ativo  10.019.599  9.145.461 

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020
Circulante
Recursos próprios
Obrigações trabalhistas  127.042  76.938 
Obrigações tributárias  10.086  38.829 
Outras contas a pagar  4.813  316.118 

 141.941  431.885 

Recursos restritos
Projetos a incorrer  5.486.179  4.874.052 
Obrigações trabalhistas  97.544  -   
Outras contas a pagar  10.045  -   

 5.593.768  4.874.052 

Receitas diferidas  -    96 
 -    96 

Patrimônio líquido
Patrimônio social  557.410  557.410 
Superávits acumulados  3.726.480  3.282.018 

 4.283.890  3.839.428 

Total do passivo e do patrimônio líquido  10.019.599  9.145.461
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“A educação é a nossa principal 
bandeira. A biblioteca comunitária 
cria o engajamento social pela 
leitura do livro. Somos corajosos. 
Fazemos algo muito inovador e 
diferente, desde o começo.

Perpetuamos. 

Engajamos.

Plantamos sementes.

Nossa visão de futuro é continuar a 
ser inovadores!”

Neide Rocha, Diretora Executiva  
da Vaga Lume

“O espírito vagalúmico é inspirado na 
esperança de que a transformação 
social acontecerá em um futuro 
mais próximo do que imaginamos. 
Os livros preencherão almas e 
corações e darão um novo tom para 
um tempo de amor.  
O acesso à leitura será o abre-
alas de um tempo onde os povos 
originários serão efetivamente donos 
desta terra, os preconceitos findarão 
e a Amazônia será preservada em 
sua totalidade. As asas e raízes que 
criamos com a leitura sustentarão 
um futuro iluminado.”

Felipe Cincinato, Analista de 
Comunicação da Vaga Lume

E FAREMOS ISSO 
ACONTECER NOS ORGANIZANDO 

EM TRÊS PILARES:

ATÉ 2030 QUEREMOS:
Iluminar o potencial de 200 mil crianças e adolescentes a partir 
da promoção da leitura e gestão de 300 bibliotecas, alcançando 
engajamento nas comunidades rurais da Amazônia.

Durante nossos primeiros 20 anos, 
aprendemos e queremos continuar fazendo 

a diferença para as comunidades. Nosso 
olhar já está mirando mais longe...  

 
Em parceria com a Bain & Company 

estabelecemos uma visão estratégica 
traduzida em um planejamento para os 

próximos 10 anos com uma meta ambiciosa! 

Nosso sonho continua e prevê ampliar 
o número de bibliotecas em um 
crescimento qualificado, aplicando 
a Jornada da Biblioteca, processo 
que mede o nível de engajamento da 
comunidade pela biblioteca. Um dos 
indicadores é o mediador de leitura 
ser o próprio jovem da comunidade. 
Isso mostra a pertinência e a força 
desta ação!

Após nossos primeiros 20 anos, é 
notório o impacto que causamos. 
Crianças que acessaram as bibliotecas 
comunitárias Vaga Lume e que hoje 
tem seus 15 anos, fizeram escolhas, 
se formaram com a ajuda que a 
leitura lhes proporcionou, algumas 
escolheram, inclusive, para a área 
de educação. Uma grande satisfação 
para nós! Entre nossos multiplicadores 
temos pessoas de todos os jeitos, 
inclusive pais e mães das próprias 
crianças e adolescentes que 
frequentam nossas bibliotecas.

Percebemos que os adolescentes e  
jovens se envolvem cada vez mais e 
dedicam mais tempo para aprender. 
Tanto que já desenhamos um projeto 
piloto só para jovens de 14 a 17 anos, 
com foco no protagonismo juvenil nas 
bibliotecas, como aperfeiçoamento de 
nossa tecnologia. 

Sustentabilidade 
financeira

Fortalecimento da 
operação

Fortalecimento do 
ecossistema  

(gestão dos voluntários, 
parcerias locais e gestão 

organizacional)
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GOVERNANÇA VOLUNTÁRIOS - EQUIPES LOCAIS
Município Estado Nome Completo
Barcelos AM Carlos Alberto Lopes Silva

Barreirinhas MA Rafaelle Luíza Rocha Roza Menezes 
Ilka do Amparo Sousa Reis 
Raimunda Nonata Oliveira Diniz Araújo 
Iraneide Lisboa Souza 
Zélia Maria Silva Barroso 
Rafaelle Luiza Rocha Roza Menezes 
Cleonicy Martins de Sena Conceição 
Israel Silva Diniz 
Letícia Santos Canavieira

Caracaraí RR Ana Lucia Rodrigues da Silva Chaves

Carauari AM Antônia Lacerda da Silva 
Ausilene Braga da Silva 
Mauro Fiusca de Araújo 
Melque Paulino da Costa

Castanhal PA Lidiane Cristina Silva da Poça 
Maria Macilene Magalhães Evangelista

Chapada dos 
Guimarães

MT Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira 
Dalva Santos de Oliveira 
Ivana Moreira da Silva

Cruzeiro do Sul AC Evilásio Silva de Souza Filho 
José da Silva Araujo 
Maria Nileide de Oliveira 
Verônica Viana de Lima

Guimarães MA Alessandra Martins Trindade 
Veronica de Jesus Barbosa Azevedo 
Merilene de Jesus Goulard Gomes 
Cláudia Isabel Santos Avelar 
Alessandra Martins Trindade 
Josana Marly Martins 
Zunara Costa Melo 
Rejane Costa Ferreia

Macapá AP Marcio Roberso Sousa Pereira 
Aurilene Tertuliano da Silva

Mirinzal MA Sandra Nazareth Fonseca Pereira 
Jane Araujo Pereira 
Janileia Silva Gomes 
Jonailson Silva Gomes 
Jocienne Silva Gomes 
Sandra Nazareth Fonseca Pereira 
Gracilene Costa Pereira

Sylvia Albernaz Machado 
do Carmo Guimarães  
Diretora Presidente

Conselho Consultivo

Conselho Fiscal

Cristiana Almeida Pipponzi

Cristina Ribeiro Sobral Sarian

Ilana Benchimol Minev

Isabel Aparecida dos  
Santos Mayer

Joaquim Augusto Sanches 
Pereira

Rodrigo Hübner Mendes

Sharon Hess

Zeuner Fraissat

Clóvis Panzarini Filho

Charles Holland

Murilo de Carvalho Gabriel

Nathalie Oliveira Sakotani

“2021 foi difícil para todos, muito 
cansativo e estressante, mas graças a 
Deus, poucos de nós ficaram doentes. 
Eu não esperava que isso fosse 
acontecer no Brasil e no mundo.  
A Vaga Lume cuidou muito bem de nós, 
nos dando apoio e assistência para nos 
resguardar da Covid-19.  
Agora precisamos nos cuidar.

Severina Maria da Conceição Soares 
(Dona Sê), Auxiliar de Serviços Gerais

EQUIPE VAGA LUME 2021
Aline Ignacio Calahani
André Luís Silva Nascimento
Camila Bezerra Lima
Cristiana Mello Leão
Danila Guedes Azevedo
Elisa Lima Villaméa Cotta
Felipe da Cruz Cincinato
Fernanda Vianna Prado
Jean Antônio Vieira da Silva
Lia Jamra Tsukumo
Lohana Sobania Gomes
Luisa Setton
Márcia Silva Licá
Mariana Pinheiro Franco Tucci
Neide Silva da Rocha Sencovici
Pamella Pierna Lupiano
Priscila da Silva Fonseca
Priscila Gandra Miranda
Rafael Sasso
Severina Maria da Conceição Soares
Thais Alcamin de Almeida
Thaissa Moraes Grossmann
Victória dos Santos Felix
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Município Estado Nome Completo

Oriximiná PA Ana Rosa Barbosa Serrão Sombra 
Elizete Cavalcante Lages 
Francisca Gomes Teixeira 
Jorge Hipólito de Souza 
Klicia Oliveira Lopes 
Maria Gualberto Barreto 
Maria Laise Picanço Siqueira 
Sílvia Printes da Silva

Ouro Preto do 
Oeste

RO Claudio Martins da Silva 
Marcia Gasperini

Pacaraima RR Apoliana Guerreiro Messias 
Erivaldo Messias da Silva 
Roseli Almeida Paiva

Ponte Alta do 
Tocantins

TO Noé Rodrigues Bezerra 
Silvana Loureiro Sagio

Portel PA Vania Lucia Dias Matos 
Emerson da Silva Vieira

Santarém PA Clariomar Souza da Silva 
Daniely Nascimento das Chagas 
Elza Maria Pereira da Silva 
Erlane Ferreira dos Santos 
Giselle Emanuela Fonseca Vidal 
Jefferson Júnior de Oliveira Souza 
Jessica Ferreira dos Santos Pinto 
Joelma Amorim Viana dos Santos 
José Janderson Gomes de Almeida 
Laine da Silva Rebouças 
Luan Pablo Ferreira Oliveira 
Monique Melo Marinho da Paixão

São Gabriel da 
Cachoeira

AM Ane Keila Firmo Alves 
Daurinéia Pereira da Gama 
Genaro Batista Luciano 
Maicon Samoni Melo 
Maria Suely de Andrade Ambrósio

Soure PA Ana Cristina Penante Vasconcelos 
Roberto Silva Vasconcelos Junior

Tefé AM Dijaik Nery de Souza 
Gabriele da Silva Faustino 
Jozeianes Miranda do Nascimento 
Francisca da Cruz Cabral de Souza 
Simone Fogaça de Moraes

Uarini AM Alciene Fragoso Remédio 
Elem Cristina Lino Martinho 
Jessonilda Neves Cordeiro 
Maria Dinária Lopes Sevalho
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e parceiros 
Acre 
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul 

Amapá  
Secretaria de Educação de Macapá

Amazonas  
Secretaria de Assistência Social de Barcelos  
Secretaria de Educação de Carauari  
Foirn  
Secretaria de Educação de São Gabriel da Cachoeira  
Secretaria de Educação de Tefé  
Secretaria de Educação de Uarini 

Maranhão  
Secretaria de Educação de Barreirinhas 
Secretaria de Educação de Mirinzal 
Secretaria de Educação de Guimarães 

Mato Grosso  
Secretaria de Educação de Campinápolis 
Secretaria de Educação de Chapada dos Guimarães 

Pará  
Secretaria de Educação de Castanhal 
Secretaria de Educação de Oriximiná 
Secretaria de Educação de Portel 
Secretaria de Educação de Santarém 

Roraima  
Secretaria de Educação de Caracaraí 
Secretaria de Educação de Pacaraima 

Tocantins  
Secretaria de Educação de Ponte Alto do Tocantins 

Rondônia  
Secretaria de Educação de Ouro Preto do Oeste 

PATROCINADORES

PARCEIROS

REALIZAÇÃO

ACQUA INVESTIMENTOS     ACORDE     ALIA     ASSERTIVA     COLÉGIO AUGUSTO LARANJA 
ESCOLA SANTI           ESCOLA VERA CRUZ           FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL      

MAR STUDIOS           MERCY FOR ANIMALS           PRÓ-SABER

ASSESSORIA JURÍDICA COMUNICAÇÃO AUDITORIA

Secretaria de Desenvolvimento Social
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FICHA TÉCNICA

Colaboração: Fernanda Prado e Felipe Cincinato

Sylvia Guimarães - cofundadora e presidente da Vaga Lume

Redação, projeto gráfico e diagramação: Duecom Comunicação

Revisão: Marília Andrade

ASSOCIAÇÃO VAGA LUME  
Rua Aspicuelta, nº 678

Vila Madalena - São Paulo/SP 
Tel. 55 11 3032-6032 
Cel. 55 11 97150-1662 
www.vagalume.org.br
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@vagalumeamazonia
associacaovagalume
www.vagalume.org.br

Conhecer nos faz voar.

http://www.vagalume.org.br

