
 
Programação 

13 de novembro - Sexta-feira 
 17h – Abertura do Salão de Ideias e confirmação de presenças 

Das 17 às 18h – intervenções artístico-literárias de boas vindas 

18h – Abertura oficial do Seminário com apresentação dos realizadores 

18h30min – Participação do patrono da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre, Dilan Camargo 
 

19h – Mesa 1  Ler para viver: a história de um leitor- Rogério Pereira, Diretor da Biblioteca Pública do Paraná  
A famosa frase de Flaubert (“Ler para viver”) norteia a vida de muita gente, em cujo cotidiano os livros são 

imprescindíveis. O que nos leva a ler ficção? Que tipo de benefícios a leitura de romances, contos, poemas e 
crônicas trazem ao nosso dia a dia? Rogério Pereira fala sobre suas experiências como leitor e os 
acontecimentos que o levaram a desenvolver a paixão pelos livros, assim como as ações que vem 
desenvolvendo como diretor da Biblioteca Pública do Paraná e como editor do jornal literário “Rascunho”, um 
dos principais deste gênero. 

 

20h - Mesa 2 -  Gestão Inovadora em Bibliotecas: Adaptação para o futuro -  Stefanie Kastner, Goethe Institut, 
Diretora do Serviço de Informação e Biblioteca em São Paulo e para a América Latina 

Com base no projeto “Adaptador do Futuro“ das bibliotecas do Goethe-Institut na América do Sul, Stefanie 
Kastner fala sobre como é possível conciliar mídias e elementos digitais e analógicos em bibliotecas, como 
neste contexto o trabalho de realização de eventos em bibliotecas pode ser bem sucedido e como as inovações 
podem ser gerenciadas em bibliotecas. 

 14 de novembro – Sábado 
9h – Confirmação de presenças e acolhida literária 
 

9h30min – Mesa 3 – Incentivo a leitura.com - Ana Maria Margallo, Professora do Departamento de Ensino da 
Língua e Literatura na Universitat Autònoma de Barcelona/Espanha 

Pesquisadora espanhola, tem seus estudos centrados na educação literária e suas publicações desenvolveram 
linhas de pesquisas sobre as contribuições do trabalho por projetos à aquisição da competência literária, a 
seleção de textos literários para fins didáticos, aplicações da literatura em aulas com imigrantes, a transição da 
literatura juvenil para a adulta. Atualmente está interessada na leitura literária em meios eletrônicos e as 
práticas sociais e escolares da leitura no entorno digital. 

 

10h30 – Mesa 4 - Biblioteca viva: formação de leitores e engajamento social – Bernadete Passos, Relações 
Institucionais da Associação Casa Azul de Paraty (RJ); Giane Zacher, bibliotecária da Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Alegre: Assessoria para as Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino e Rede de 
Bibliotecas Comunitárias de Porto Alegre  

Em pauta, os aspectos que somam para a vivacidade da biblioteca (ação cultural, espaço, gestão) e como isso 
contribuem para a formação de leitores e reflete em maior engajamento social dos atores envolvidos. 

 

14h - Confirmação de presenças e acolhida literária 
 

14h30min – Mesa 4 – "Bibliotecas - espaço e tempo para o pensamento" – Vera Saboya, Filosofa (PUC-RJ). 
Esteve à frente do desenvolvimento de uma nova política de leitura para o Estado do RJ (2009 – 2014) onde 
coordenou o desenvolvimento o Programa Estadual de livro, leitura e bibliotecas. Planejou e implementou o 
projeto das Bibliotecas Parques do Estado do Rio de Janeiro. 

A partir do entrelaçamento temático entre arte-ética e ambiente, o papel da biblioteca amplia-se como 
dinamizador da relação entre pesquisa, reflexão, criação e educação. 

 

16h – Salas de compartilhamento 

Compartilhamento de práticas em bibliotecas comunitárias, públicas e escolares. 
 

Sala 1 - Sacolas, baús, cestas, mochilas – a biblioteca visita a comunidade: compartilhamento entre Projeto 
Encantando com Histórias da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, com Rosângela Broch Veiga;  
Projeto Pacto pela Leitura: formação de pais leitores da EMEF Leocádia Felizardo Prestes, com Sandra 
Holleben e Cláudia Presser Sepé; Projeto Sacola da Leitura da CMEB Edwiges Fogaça - Zilmar Sampaio e 
Projeto Sacola Literária do SESI Novo Hamburgo - Sílvia Inês Schneider Nunes 

 

Sala 2 - Leitura com jovens – jovem lê?: compartilhamento com Projeto O adolescente não leitor: um desafio 
para a biblioteca escolar da EMEF José Mariano Beck, com Rochele Marcello da Silva Schott; Biblioteca: um 
laboratório de criação da Biblioteca Pública de Picada Café, com Glauber West ; Literatura: da oralidade para o 
papel, do papel para as telinhas do SESI Esteio, com Wiliam Lopes da Rosa e Natalia Etiene Sá Brito de Freitas e 
Biblioteca Comunitária Ilê Ará, com Guto Alencar e Cristiane Barcellos 

 

Sala 3 - Poesia nas bibliotecas e na mediação: compartilhamento com Projeto Leitor de Rua , com Marô Barbieri; 
Arautos da Poesia da Biblioteca Comunitária do Arquipélago , com Neusa Dias e Flávio Marques; Quando a 
poesia sai dos livros e invade as ruas - SESI Passo Fundo - Liege Ribeiro Bomfanti e Projeto Voelendo da EMEF 
Senador Alberto Pasqualini, com Anna Beatriz Domingues 

 

Sala 4 - Clubes de leitura: compartilhamento com Clube de Leitura da Biblioteca Comunitária do Cristal, com 
Júnia Vieira ; Biblioteca La Salle - Gislene Rodrigues Projeto; Clube do Gibi da EMEF Prof. Anísio Teixeira, com 
Cláudia Regina da Silva Oberrather e Ana Cláudia Zatt e Clube de Leitura Erico Verissimo: uma experiência de 
leitura, afeto e pertencimento da EMEF Monte Cristo, com Dirlene Maria Bueno Marimon 
 

Local 
Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa 

(Praça Marechal Deodoro, 101, Centro de Porto Alegre) 
 

Inscrições                                                                              Informações 
 Redebiblios.wordpress.com                                      E-mail: ivseminariobibliotecas@gmail.com 
                                                                                                Centro de Integração de Redes   – Cirandar 

                                                                                                Fone (51) 3225-700 
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