Relatório de Conclusão de Parceria
Nome da Organização: Associação Vaga Lume
Nome do Projeto: Expedição Vaga Lume

I. Dados sobre a Instituição
Nome completo: Associação Vaga Lume
CNPJ: 04.711.157/0001-86
Ano da Fundação: 2001
Endereço: R. Fidalga, 716
Município: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05432-000
Telefone: (11) 3032-6032
Fax: (11) 3032-6032
Email: falecom@vagalume.org.br
Nome do principal representante: Sylvia Guimarães
Cargo: Presidente
Nome do responsável pelo projeto (caso não seja o mesmo): o mesmo
Cargo:

II. Dados sobre o projeto
1) Descrição Sumária do Projeto:
A Expedição Vaga Lume visa promover o acesso ao livro e à leitura em comunidades
rurais da Amazônia Legal Brasileira. O programa atua em 19 municípios da região e sua
metodologia está baseada no tripé ESTRUTURA-CAPACITACAO-GESTÃO, ou seja,
acreditamos na concepção de que a entrega de recursos materiais deve vir acompanhada
da capacitação de pessoas para utilizá-los e do estabelecimento de rotinas para sua
inserção no cotidiano.

2) Objetivo Geral:
O objetivo do projeto Expedição Vaga Lume – Segunda Etapa (de 2003 a 2006) era
fortalecer as bibliotecas implantadas pela equipe da Expedição Vaga Lume em 2002.
Objetivos Específicos:
•
incentivar a leitura;
•
contribuir com a formação de professores da rede pública;
•
consolidar a escola como espaço público de convivência e referência;
•
valorizar elementos da cultural local;
•
divulgar aspectos da vida cotidiana da Amazônia;
•
contribuir com a capacidade de autogestão da comunidade.

3) Área de Cobertura do Projeto:
Desde o início, o projeto atua em 19 municípios da região da Amazônia Legal Brasileira e
vem ampliando localmente o trabalho, são eles: Campinápolis (MT), Chapada dos
Guimarães (MT), Ouro Preto do Oeste (RO), Cruzeiro do Sul (AC), Carauari (AM), Tefé
(AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Barcelos (AM), Caracaraí (RR), Pacaraima (RR),
Oriximiná (PA), Santarém (PA), Macapá (AP), Portel (PA), Soure (PA), Castanhal (PA),
Mirinzal (MA), Barreirinhas (MA), Ponte Alta do Tocantins (TO).

Durante a Segunda Etapa do Programa (2003-2006), a cada ano eram selecionados
alguns municípios para receber a visita da equipe da Vaga Lume para realizar o
fortalecimento das bibliotecas. Os municípios que não recebiam visitas mantinham
contato à distância, por telefone ou carta.
Em 2005, o projeto previu realizar expedições para 6 municípios e foi efetivamente para
5 deles: Cruzeiro do Sul (AC), Barcelos (AM), Ouro Preto do Oeste (RO), Ponte Alta do
Tocantins (TO) e Macapá (AP).
Em 2006, o projeto previa envolver 10 municípios e de fato envolveu 12 municípios:
Portel (PA), Barreirinhas (MA), Soure (PA), Mirinzal (MA), Oriximiná (PA), Caracaraí (RR),
Ouro Preto do Oeste (RO), Cruzeiro do Sul (AC), Barcelos (AM), Carauari (AM), Ponte
Alta do Tocantins (TO) e Santarém (PA).

4) População Atingida:
A população-alvo do projeto são pessoas de todas as faixas etárias de comunidades
rurais, mais diretamente são envolvidos professores e lideranças (homens e mulheres
entre 18 e 60 anos) através do curso de mediação de leitura e os alunos de ensino
infantil e fundamental da rede pública que recebem a biblioteca escolar comunitária.
Em 2005, foram formados 145 mediadores de leitura e foram atingidas indiretamente
2.088 famílias, cerca de 8.352 pessoas. As bibliotecas impactaram 3.219 alunos da rede
pública de ensino.
Em 2006, foram formados 266 mediadores de leitura e foram atingidas indiretamente
7.158 famílias, cerca de 28.632 pessoas. As bibliotecas impactaram 12.058 alunos da
rede pública de ensino.

5) Período de Implementação:
O Programa Expedição Vaga Lume iniciou em 2001 com a realização de um Projeto-Piloto
em 2 municípios do Pará. A partir desta experiência foi implantada a Primeira Etapa da
Expedição Vaga Lume em 2002, atingindo 20 municípios e 23 comunidades rurais. De
2003 a 2006, iniciou-se a Segunda Etapa da Expedição Vaga Lume que realizou o
fortalecimento das bibliotecas já existentes e a ampliação local com novas bibliotecas,
atingindo 82 comunidades rurais. Esta foi a etapa apoiada pela Bovespa Social, durante
os anos de 2005 e 2006.
A partir de 2007, iniciou-se a etapa de Multiplicação com o objetivo de formar equipes
locais de Agentes Vaga Lume em parceria com as Secretarias Municipais de Educação.
6) Resultados e Metas Alcançados:
Em 2005, foram alcançados os seguintes resultados:
Quantitativo:
•
Foram beneficiadas 27 comunidades rurais de 5 municípios da
Amazônia;
•
Foram entregues 9.246 livros novos para as Bibliotecas Vaga Lume;
•
Receberam a supervisão/capacitação 145 mediadores de leitura;
•
Foram beneficiadas 2.088 famílias;
•
2.453 pessoas assistiram a 25 sessões de cinema;
•
503 crianças participaram da gincana de educação ambiental “Guardiões
da Limpeza”.
Qualitativo:

•
•
•
•
•
•

Elevação da auto-estima dos comunitários;
Valorização das lideranças e da cultura local da Região Amazônica;
Renovação e ampliação do acervo das Bibliotecas Vaga Lume na Amazônia;
Melhoria da gestão comunitária;
Ampliação do repertório cultural dos comunitários;
Melhoria no desempenho escolar.

Em 2006, foram alcançados os seguintes resultados:
Quantitativas:
• Realização de 1 Encontro de Mediadores de Leitura com a supervisão
de 31 mediadores de leitura já formados;
• Foram envolvidas 74 comunidades rurais de 12 municípios da
Amazônia:
o Expedições de atuação direta para implantação e fortalecimento
das bibliotecas em 6 municípios: Portel (PA), Barreirinhas (MA),
Soure (PA), Mirinzal (MA), Oriximiná (PA) e Caracaraí.
o Expedições de Monitoramento para supervisão de bibliotecas
que já estavam em andamento em 2 municípios: Ouro Preto do
Oeste (RO) e Cruzeiro do Sul (AC).
o Projeto Política Pública, que foi um projeto-piloto para formação
de multiplicadores da metodologia e distribuição de acervo em 4
municípios: Barcelos (AM), Carauari (AM), Ponte Alta do Tocantins
(TO) e Santarém (PA).
• 266 Mediadores de Leitura receberam capacitação;
• Foram produzidos 37 livros artesanais nas Rodas de Histórias;
• 10.045 Livros Novos foram distribuídos para as Bibliotecas Vaga Lume
com o financiamento do BNDES;
• 8.613 Livros Novos foram mobilizados com outros parceiros para as
Bibliotecas Vaga Lume;
• 7.158 Famílias envolvidas diretamente.
Qualitativo:
• Início de um movimento de rede de leitura na Amazônia com a
realização do Encontro de Mediadores de Leitura em Manaus.
• Aumento do protagonismo de agentes locais com a formação de
equipes de campo das Expedições.
• Aumento da qualidade do Programa com as expedições de diagnóstico.
• Fortalecimento da parceria com o poder público.
• Ampliação do alcance da Expedição Vaga Lume através da parceria
com o poder público.
• Aumento da qualidade do acervo das bibliotecas já existentes e de
novas com o apoio do BNDES.
Reconhecimentos :
• Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente,
setembro de 2006;
• Medalha de Honra ao Mérito do Livro, Fundação Biblioteca Nacional, janeiro
de 2006;
• Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, PNUD e Governo Federal,
dezembro de 2005.
Em 2006, o principal resultado não previsto foi a realização do Projeto Política Pública
que surgiu da necessidade de ampliar a abrangência da Expedição Vaga Lume sem haver

a contratação de novos membros para a equipe técnica. Apresentamos maiores
informações sobre esta atividade no item 8.

7) Dificuldades e Obstáculos:
Uma das principais dificuldades era formar a equipe necessária para atingir as ousadas
metas de expedições por ano. A equipe contava apenas com 3 educadoras, as expedições
levavam bastante tempo em cada município e exigiam grande treinamento da equipe
pois a metodologia do programa foi desenvolvida pela própria organização.
Como solução para essa necessidade, em 2006, foi realizado o Projeto Política Pública
como experiência piloto na formação de voluntários locais na metodologia da Expedição
Vaga Lume. Esta experiência deu origem ao Projeto Multiplicação que irá multiplicar, em
parceria com o poder público local, a metodologia do programa.
Uma dificuldade da área financeira é a dependência que a organização tem de recursos
incentivados via Lei Rouanet. Neste sentido, a parceria com a Bovespa Social foi muito
importante, pois trouxe investimentos diretos para o projeto. Além disso, abriu a
possibilidade de captação em um novo mercado que é o das corretoras de valores.
8) Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto:
A experiência obtida com a conclusão da Segunda Etapa da Expedição Vaga Lume foi de
fundamental importância para a criação do atual Projeto Multiplicação. No Projeto Política
pública, realizado em 2005 com 4 municípios, pudemos estreitar a parceria com as
Secretarias Municipais de Educação, cujos Secretários se envolveram diretamente nas
atividades do projeto.
O Projeto Política Pública, realizado em 2005, foi a experiência piloto para multiplicação
da metodologia da Expedição Vaga Lume, através da formação de voluntários e
envolvimento do poder público local. Os principais resultados deste projeto foram:
• envolvimento dos Secretários de Educação para desenvolvimento do projeto;
• formação de equipes de multiplicadores em 4 municípios;
• promoção de intercâmbio cultural entre os municípios, por meio dos participantes
de um formação em Brasília;
• planejamento de ações de implantação e acompanhamento das bibliotecas, com
supervisão presencial e à distância dos educadores da Expedição Vaga Lume;
• comparação de diferentes estratégias utilizadas por cada município para realizar o
curso, verificando o sucesso de cada uma e estreitaram-se os laços de
acompanhamento entre a Expedição Vaga Lume e os poderes públicos locais;
• mobilização de novos apoiadores locais;
• envolvimento de novas comunidades, ampliando o potencial de penetração local
do projeto.
Com o aprendizado do Projeto Política Pública foi possível desenvolver em 2007 o Projeto
Multiplicação que tem como objetivo multiplicar, em parceria com as Secretarias de
Educação, a metodologia do programa Expedição Vaga Lume, em municípios da
Amazônia Legal Brasileira onde o programa já foi implantado.
Este ano, foram firmadas parcerias com as Secretarias de Educação Municipais ou
Estaduais dos 19 municípios onde atua a Expedição Vaga Lume, que disponibilizam o
tempo de seus técnicos, oferecem apoio logístico (transporte e alimentação dos
participantes dos cursos, por exemplo) e se comprometem com a mobilização das
comunidades rurais. Como resultado deste projeto já foram formados 79 multiplicadores
e serão distribuídos 120 conjuntos de bibliotecas, num total de 14 mil livros novos.

9)

Recomendações:
Sistematizar a metodologia: um passo fundamental para a disseminação e
sustentabilidade do projeto é a sistematização da metodologia para que mais
pessoas possam ser capacitadas na forma de trabalhar da Expedição Vaga Lume.
Este projeto iniciará em 2008, quando será lançado um Manual de Multiplicação
da Expedição Vaga Lume;
•
Organização das informações do projeto: outro passo importante para a
sustentabilidade do projeto é organizar todas as informações e conhecimento
acumulado sobre a atuação em cada município para estruturar seu crescimento.
Neste sentido, a Expedição Vaga Lume está desenvolvendo um sistema para
gestão da informação do projeto que será lançado também em 2008.
•
Diversificar fontes de recursos: para não se tornar dependente de recursos
captados através da Lei Rouanet de incentivo à cultura, os esforços da Associação
Vaga Lume estão em ampliar a parceria já existente com empresas que fazem
investimento direto na Associação e em seus projetos e está prospectando novas
parcerias financeiras e em produtos e serviços.
•

10) Outros Comentários e Sugestões:
Sugerimos que possa haver renovação da parceria da Bovespa Social dos projetos sociais
já contemplados, podendo ser analisados da mesma forma que os novos projetos.
Acreditamos que uma parceria de sucesso como esta deveria ter continuidade.

São Paulo, 30 de novembro de 2007.

Sylvia Guimarães
Presidente

