
 

 

 

 

 

 

“Belém, Cidade de Leitores” 

José Messiano Trindade Ramos 



* Uma rede de cinco entidades que se articulou para a promoção da leitura 
na Amazônia, começando pelo Distrito do Guamá, na cidade de Belém 
do Pará. 

 

* Conta com o apoio técnico e financeiro do Instituto C&A, através do 
Programa Prazer em Ler; 

 

* A leitura como direito imprescindível para a transformação social e como 
instrumento de garantia de direito; 

 

* O livro, a leitura e a literatura como um dos caminhos que leva o homem 
à liberdade plena, à afirmação da democracia e à construção de uma 
sociedade justa. 

Quem Somos 



Belém do Pará 
Metrópole da Amazônia 

Foto: Sávio Castro/2006 



Informações Gerais 

* População:  1.425.923 habitantes, é a décima cidade mais 
populosa do Brasil e a 2ª da região Norte.  

 

* 100 jovens sofrem mensalmente morte violenta em Belém; 

 

* População carcerária: 1.629 pessoas (RMB); Pará: 11.371 
presos; 

 

* é a 12ª capital brasileira com o maior número de analfabetos 
(46 mil);  

 

* Número de Bibliotecas Públicas: 1 Estadual e 1 Municipal. 

 
Fontes: IBGE 



Guamá: um dos mais importantes distritos da 
capital paraense 

* População: aproximadamente 350 mil habitantes. O mais 
populoso de Belém. 

 

* Condições de vida: grande vulnerabilidade social. 

 

* Índice educacional: baixo, com grande exclusão 
educacional e defasagem; 

 

* Pequeno número de leitores. 



O que fizemos em 2013 

* Reforma, adequação e estabelecimento de cinco bibliotecas 
comunitárias no distrito; 
 
* Aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo multicultural e de 
qualidade; 
 
* Definição do sistema de informatização (Biblivre) e catalogação do 
acervo (por cores), e cadastro unificado dos usuários; 
 
* Crescimento considerável de empréstimos e doação de livros e pesquisas 
escolares. 
 
 

Democratização do acesso 



Espaço Cultural Nossa Biblioteca 



 

Biblioteca Moaraná 
 

 



Biblioteca Irmã Terezinha de Oliveira 
Berço de Belém 



Biblioteca Era Uma Vez 
Lar de Maria 

 



Biblioteca de Irupê 
Lar Fabiano de Cristo 



O que fizemos em 2013 

* Formação continuada e intensa de mediação de 
leitura; 
 
* Formação do Sistema de Informatização (Biblivre) e 
catalogação do acervo (por cores); 
 
* Articulação com Instituições de Ensino Superior para 
campo de Estágio e Extensão. 
 
 

Formação de Mediadores 





O que fizemos em 2013 

* Criação da Identidade Visual (logomarca); 
 
* Criação do Blog e Fanpage; 
 
* Evento de Lançamento na Praça do bairro do Guamá, 
com a participação da Universidade Federal do Pará; 
 
* Intensificação das atividades de mediação de leitura 
(círculos de leitura, ruas de cultura, cinema, oficinas de 
música, teatro, dança, artes marciais, etc); 

Comunicação e Mobilização 





O que fizemos em 2013 

* Levantamento da Legislação Estadual e Municipal sobre Livro, Leitura, 
Literatura e Bibliotecas; 
 
* Conhecer sobre a existência, no âmbito local, de Frentes Parlamentares, 
Fóruns, Associação de Escritores, Contadores de Histórias, Editores, 
Livreiros e etc; 
 
* Conhecer e participar de Eventos Literários (Feira Literária Internacional 
de Parati, Feira Panamazônica do Livro, Simpósio de Leitura na Amazônia, 
Encontro Nacional do Bibliotecas Públicas); 
 
* Realização do Seminário de Leitura “Belém, Cidades de Leitores: os 
desafios para a construção do Plano Municipal do Livro e da Leitura”. 
 

Incidência em Políticas Públicas 



Grandes Desafios 

* Formação de Frente Parlamentar do Livro de 
Leitura; 
 
* Formação de um Fórum Municipal do Livro e 
Leitura; 
 
* Construção Democrática e Participativa do Plano 
Municipal do Livro e da Leitura. 

 







Contatos 

 

www.facebook.com/guamazonica 

 

Blog: guamazonica.comunidade.net 

http://www.facebook.com/guamazonica

