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Editorial
Interagir. Este foi o verbo que guiou a
Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão
Preto a se mover em direção à juventude.
A proposta, naquele ano, era criar um
projeto que nos permitisse entender
melhor as expectativas de vida dos jovens
frequentadores da Feira Nacional do Livro
e, ao mesmo tempo, proporcionasse que
eles interagissem com a Feira de maneira
mais atuante, abrangente e
comprometida com a proposta do evento
literário. Foi assim que surgiu a ideia da
atividade a ser realizada na região do
bairro Quintino, especialmente no Centro
Cultural, com o envolvimento de jovens da
comunidade que, depois, veieram a se
chamar “Jovens Protagonistas”.
A avaliação da iniciativa, três anos
depois, é de que valeu a pena. Por tudo.
Pelos bons resultados que levaram o
projeto a ser premiado pelo Ministério da
Cultura como uma ação exitosa e até
mesmo, pelos resultados nem tão bons
assim. Claro que no momento da criação
do projeto, o desejo era interagir mais,
transformar mais, impactar ainda mais
positivamente, agregar mais, até mesmo
revolucionar mais. Mas é tudo um
processo e o aprendizado é o prêmio mais
nobre de iniciativas culturais como essa.
A experiência foi intensa, neste
período. Foi um movimento dialético o
tempo todo. Nós ensinávamos e eles
aprendiam. Eles ensinavam e a gente
aprendia. Tão contínuo que é impossível
aferir quem mais aprendeu ou ensinou.
Era isso que se esperava.
Adriana Silva
Presidente Fundação do Livro e
Leitura de Ribeirão Preto.
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apresentação
A educação de qualidade, sem dúvida, é a
porta de entrada para a participação e
envolve a sociedade como um todo, o que
signiﬁca que ela vai muito além da escola, pois
se c oncretiza por mei o d e múltiplas
instituições e iniciativas, como é o caso de
iniciativas educadoras que valorizam e
incentivam projetos de produção e acesso à
cultura, formação de leitores, protagonismo
juvenil, conforme descreve o projeto
pedagógico que embasa a formação dos
jovens realizada pela Fundação do Livro e
Leitura de Ribeirão Preto.
É com tal propósito e ciente de sua
responsabilidade social que a Fundação
realiza ações de incentivo à participação
juvenil, de modo a oportunizar a adolescentes
e jovens o envolvimento em atividades que
beneﬁciem suas coletividades de forma
protagonista e autônoma, de modo a
contribuírem para a construção de uma
sociedade mais democrática e igualitária a
partir de práticas que envolvam interesses
típicos de sua etapa de vida sem abrir mão do
respeito mútuo e do diálogo que inclui a todos
como cidadãos de direitos. Em se tratando de
participação social e educação para a vida
coletiva, o protagonismo juvenil é destacado
como prática educacional que, paralelamente,
educa para a cidadania e possibilita
desenvolver competências e habilidades
tanto de natureza pessoal quanto instrucional,
como é o caso da formação de leitores e
escritores críticos e autônomos e de cidadãos
comprometidos com o futuro da sociedade
onde estão inseridos.
Em razão disso, o objetivo da revista
ENTRE NÓS nº3 é apresentar as ações
realizadas e os resultados alcançados pelo
Projeto Jovens Protagonistas, de modo a dar
visibilidade às atividades empreendidas pelos
jovens, chamando atenção para o processo
desencadeado, pois toda mudança demanda
tempo e investimento continuado na direção
dos objetivos traçados, principalmente
quando se almeja promover a inclusão social
através da educação para a cidadania e
desenvolvimento de competências que
habilitem para a leitura e a escrita do mundo,
indispensáveis à leitura do livro.

2013

setembro
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Enquete nas
escolas e
comunidade
Local: Spinelli / Comunidade em torno do
Centro Cultural.
Objetivo: Perceber como a comunidade
local se relaciona com o Centro Cultural
Quintino Facci II.
O que aconteceu: A comunidade e escola
indicam a necessidade em revitalizar o centro
cultural.
Resultado da ação: Parcerias feitas com
órgão públicos e privados.
Participantes: 100 pessoas.

outubro
Saltimbancos
Local: Centro Cultural Quintino
Facci II.
Objetivo: Divulgar o Centro Cultural
Quintino Facci II.
O que aconteceu: Teatro musical
para comunidade e distribuição de
pipoca e sucos para crianças.
Resultado da ação: O projeto
Kabuki consolida parceria com Os
Protagonistas.
Participantes: 180 pessoas.

Novembro

Plante
uma árvore
Local: Em redor do Centro Cultural
Quintino Facci II.
Objetivo: Conscientizar a comunidade
a importância de cuidar do espaço
público e proporcionar espaços de
convivência comunitária .
O que aconteceu: Os Protagonistas
conseguiram 10 mudas do Horto Florestal
Municipal de Ribeirão Preto, e ﬁzeram um
dia de ação "Plante Uma Árvore" .
Resultado da ação: O espaço em
torno ao centro cultural já tem outro
aspecto: mais limpo, espaços coletivos e
bem cuidados.
Participantes: 25 pessoas.
Revista Entre Nós |05

agosto a dezembro

Revitalização
Biblioteca
Pública
Lima Barreto

Agosto

Local: Biblioteca Pública Lima Barreto.
Objetivo:Incentivar a leitura e possibilitar
acesso à mesma.
O que aconteceu: Organização do acervo
existente por gêneros literários, limpeza e
restauração de livros.
Resultado da ação: Biblioteca organizada,
maior acervo, maior tiragens de livros pela
comunidade local.
Participantes: 20 participantes ativos e
comunidade local.

Integração jovens protagonistas e
oficinas
Local: Centro Cultural Quintino Facci II.
Objetivo: estabelecer a parceria
necessária à revitalização do espaço
cultural, apontada na enquete como
importante para a comunidade.
O que aconteceu: Os jovens do projeto
em parceria com ONGs, organizaram
atividades ar tísticas e culturais,
desenvolveram cronograma de oﬁcinas,
divulgaram as atividad es para a
comunidade integrando o Centro Cultural
à comunidade local.
Resultado da ação: Fortalecimento da
parceria entre Fundação Feira do Livro,
Centro Cultural Quintino Facci II e ONG
Transformar: Projeto Kabuki (balé,
capoeira, escultura)
Participantes: 200 famílias
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novembro

Por de trás
das câmeras
Local: Estúdios Kaiser de Cinema.
Objetivo: Apresentar aos jovens outras
formas de linguagem.
O que aconteceu: Workshop sobre a
linguagem cinematográﬁca e como se faz
um curta metragem, por de trás das
câmeras.
Resultado da ação: documentário Feito
Pelos jovens “O Brasil fugiu da escola A 5°F“
Participantes: 20 jovens.

novembro

encontro com gilberto dimenstein
Local: Centro Cultural Quintino Facci II.
Objetivo: Referência conceitual para a
fo r m a ç ã o d o s j o v e n s c o m G i l b e r t o
Dimenstein, autor do livro Cidadão de Papel.
O que aconteceu: O coletivo juvenil teve a
oportunidade de reﬂetir sobre a relação
e nt r e c i d a d a n i a e j u v e nt u d e , t e m a

mobilizador do protagonismo juvenil e das
ações coletivas voltadas à inclusão social e
cultural, objetivo do projeto.
Resultado da ação: O espaço em torno
ao centro cultural já tem outro aspecto: mais
limpo, espaços coletivos e bem cuidados.
Participantes: 25 pessoas.

Revista Entre Nós | 07
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março
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Workshop
linguagem
publicitária
e produção
de revista
Local: Stúdio Kaiser de Cinema.
Objetivo: Apresentar aos jovens outras
formas de linguagem.
O que aconteceu: Workshop sobre a
linguagem publicitária
e como se faz uma
revista/ Planejamento da elaboração da
revista Entre Nós Volume 2.
Resultado da ação: Revista Entre Nós
Volume 2.
Participantes: 20 pessoas entre jovens e
adultos.

abril
Workshop
dança de rua
conexões
Local: Centro Cultural Quintino Facci II.
Objetivo: Divulgar o Centro Cultural.
O que aconteceu: Workshop com jovens
da comunidade sobre dança de rua.
Resultado da ação: Apresentação
artística com o grupo de bailarinos da
companhia de Alexandre Snoop.
Participantes: 40 pessoas.

abril

Lançamento revista Entre Nós vol. 1
Local: Centro Cultural Quintino Facci II
Objetivo:Apresentar ao público jovem
ideia e ações sobre Protagonismo Juvenil.
O que aconteceu: Evento de
Lançamento no Centro Cultural com os

parceiros do espaço e com o Secretário da
Cultura Alessandro Maraca.
Resultado da ação: Revista Entre Nós –
Volume 1.
Participantes: 50 pessoas.
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agosto

Intervenções
teatrais
ilustrativas do
protagonismo
juvenil
Local: Praça Quinze, Centro Cultural
Quintino Facci II e Estação do Alto.
Objetivo: D emonstrar ações
protagonistas representadas
artisticamente pelos jovens.
O que aconteceu: Intenvenção em
praça pública
Resultado da ação: Formação do
grupo Cia de Espelhos/ jovens
protagonistas.
Participantes: 300 pessas.

maio

Intervenção na 14 Feira do Livro
a

Local: Feira do Livro.
Objetivo: Demonstrar ao público
em geral da feira do Livro de Rib. Preto
uma ação baseada no protagonismo
juvenil.
O que aconteceu: Um dia de feira
Programado pelos Jovens
Protagonistas para o público jovem.
Resultado da ação: Ação na Feira
das 14h às 18 h do dia 24/05.
Participantes: 2.000 pessoas.
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agosto a dezembro
Oficina teatro do oprimido
de Augusto boal
Local: Centro Cultural Quintino Facci II.
Objetivo: Formar um grupo teatro com
componentes do próprio bairro.
O que aconteceu: Trabalho baseado nos
conceitos do Teatro do Oprimido de

Augusto Boal.
Resultado da ação: A oﬁcina criou um
grupo de teatro quefortaleceu a formação do
protagonismo juvenil.
Participantes: 12 pessoas.

agosto a dezembro
Contação de histórias
Local: Centro
Cultural Quintino Facci
II e Estação do Alto.
Objetivo: Incentivar
o prazer pela leitura e
aproximar o leitor à
literatura, ao livro.
O que aconteceu:
Conversas e reﬂexões.
Resultado da ação:
Contação de Histórias
como estratégia para
trabalho de formação
de leitores.
Participantes: 100
pessoas.
Revista Entre Nós | 11

outubro
Workshop
Protagonismo
Juvenil

agosto a
dezembro

Local: Centro Cultural Quintino
Facci II e Estúdio Kaiser de Cinema.
O b j et i v o : F o r m a r o p e r ﬁ l d o
protagonista juvenil baseando-se em
reﬂexões de ações cotidianas
O que aconteceu: Workshop com os
jovens do projeto e formação e
assessoria com os educadores do
projeto
Resultado da ação: Maior
autonomia no trabalho cotidiano, pois
mais ferramentas foram construídas
para a prática coletiva.
Participantes: 17 pessoas.

saraus
Local: Centro Cultural Barracão do Simioni.
Objetivo: Fazer com que a comunidade se aproxime cada vez mais da literatura e de
expressões artísticas.
O que aconteceu:
Roda de poema, roda
d e c o nv e r s a ,
discussões, música
com cantores locais.
Resultado da ação:
Muitos participantes
c o m e ç a r a m a
escrever seus poemas
e recitá-los
Participantes:
100 pessoas.
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Janeiro a julho
oFICINA DE LEITURA
PARA CRIANÇAS

2015

Local: Centro Cultural Quintino Facci II e
Estação do Alto.
Objetivo: Incentivar o hábito da leitura,
as crianças e aos seus familiares.
O que aconteceu: Roda de leitura.
Resultado da ação: A oﬁcina de leitura
propiciou diversos encontros de
acolhimento e diferentes trocas.
Participantes: 17 pessoas.

Janeiro a julho
oFICINA DE LEITURA para os
jovens protagonistas

Local: Centro Cultural Quintino Facci II.
Objetivo: Incentivar o hábito da leitura, criando a frequência de
retiradas de livros mensalmente da Biblioteca Lima Barreto.
O que aconteceu: Utilização da escrita, exercício da ,
Linguagem oral Essa prática colaborou para a participação na 15
Feira do Livro de Ribeirão Preto, em que os jovens tiveram seu próprio
Salão de Ideias.
Resultado da ação: A inscrição do Coletivo juvenil no concurso
“Melhores Práticas” da Caixa Econômica Federal, Revista “Entre Nós”
Volume 2 e a participação ativa dos jovens no Salão de ideias na 15ª
Feira do Livro de Ribeirão Preto.
Participantes: 12 pessoas.
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março
workshop produção
coletiva revista
entre nÓs volume 2
Local: Estúdios Kaiser de Cinema.
Objetivo: Organizar e Planejar a estrutura da Revista
Entre Nós Volume 2.
O que aconteceu: Foram selecionados os textos
imagens e formas de diagramação para a revista.
Resultado da ação: Revista Entre Nós Volume 2.
Participantes: 14 jovens.

JANEIRO
A JULHO

Local: Centro Cultural e
Comunidade Simioni.
Objetivo: Trabalhar com a idéia de
Saneamento Básico na comunidade
do Simioni.
O que aconteceu: Consulta sobre
as condições da comunidade perante
o poder público .
Reuniões com alguns moradores
representantes da comunidade.
Resultado da ação: Parcerias com
a comunidade do Simioni e
organização para dialogar com o
município e com o poder judiciário.
Participantes: 400 pessoas.
14 | Revista Entre Nós

I

oFICINA mobilização I
básico

saneamento

janeiro a julho

oficina mobilização II
políticas públicas e
educação
Local: Centro Cultural Quintino Facci II.
Objetivo: Discutir novas formas de educação,
aproveitando como referência os Projetos Públicos
“Mais Educação” na escola Estadual João Baptista
Spinelli.
O que aconteceu: Enquete na comunidade escolar,
diagnóstico de possibilidades para inserção de dialógos
mais frequentes entre professores alunos e diretoria da
escola.
Resultado da ação: Parcerias com a comunidade
escolar, com a diretoria da escola e com Diretoria
Regional de Ensino de Ribeirão Preto
Participantes: 450 pessoas.

desde janeiro
sarau preto
Local: C entro Cultural
Quintino Facci II.
Objetivo: Reunir a
comunidade local e aproximá-los
da biblioteca “Lima Barreto”.
O que aconteceu: Rodas de
poema, rodas de conversas e
apresentações de música com
cantores locais.
Resultado da ação: Muitos
par ticipantes começaram a
escrever seus poemas e recitálos.
Participantes: 500 pessoas.
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JUNHO
Salão
de ideias
Local: Theatro Pedro II.
Objetivo: apresentar ações
de protagonismo realizadas nas
escolas e comunidades da
região norte de Ribeirão Preto.
O que aconteceu:
apresentação e debate sobre a
importância da participação
j u v e n i l p a r a a fo r m a ç ã o
pessoal, escolar e cidadã.
Participantes: 500
pessoas.

abril
Lançamento
revista entre nós volume 2
Local: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Objetivo: Divulgar o projeto “Entre Nós” de iniciativa da Fundação Feira do Livro de Ribeirão.
O que aconteceu: Evento solene de Abertura da Feira do Livro de Ribeirão Preto coma
presença de todos os órgãos públicos e representantes envolvidos com a Feira.
Resultado da ação: Lançamento da Revista Entre Nós Volume 2.
Participantes: 200 pessoas.
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junho
participação
jornal local
eptv
Local: Vários locais da cidade.
Objetivo: preparar os jovens para
apresentar matérias no Jornal EPTV
Ribeirão mostrando a 15ºFeira Nacional
do Livro de Ribeirão Preto .
O que aconteceu: Encontros da
equipe técnica da EPTV por uma
semana com os Jovens Protagonistas
para organizar o trabalho e instruir os
jovens.
Resultado da ação: Os jovens do
Projeto atuaram como repórteres
durante toda a semana em que se
realizou a Feira do Livro, quando
noticiaram as atividades programadas
e relataram os acontecimentos para a
comunidade local e regional
Participantes: 14 jovens.

setembro
projeto entre nós etapa sensibilização
Locais: E sc olas públicas
Estaduais: Spinelli; Orlando
Vitaliano; Jennny; Geraldo
Correis.
O bjetivo: S ensibilizar os
jovens para formação de novos
grupos de protagonismo juvenil,
de no máximo 20 estudantes.
O que aconteceu: 3 encontros
de 90 minutos em cada escola.
Resultado da ação:
Formação de 4 coletivos , um em
cada escola.
Participantes: 267 pessoas.
Revista Entre Nós | 17

novembro

dezembro

projeto entre nós
etapa mobilização

projeto entre nós
etapa Reflexão

Locais: Escolas públicas Estaduais: Spinelli ;
Orlando Vitaliano; Jennny.
Objetivo: Informar a comunidade escolar
sobre a ação que acontecerá na
escola/conscientizá-la sobre o assunto/
Inserí-la no assunto.
O que aconteceu: 4 encontros de 90
minutos em cada escola.
Resultado da ação: Intervenções artísticas
nas escolas, como intervenção teatral, musical
e grafﬁti nos banheiros de todas as escolas .
Participantes: 500 pessoas.

Locais: Escolas públicas Estaduais: Spinelli e
Orlando Vitaliano.
Objetivo: Conscientizar sobre valorização da
escola, e chamar a atenção para um olhar de
cuidado “que a escolar é sua segunda casa”
através da revitalização dos espaços, como uso
de arte urbana nos banheiros.
O que aconteceu: 2 encontros de 90 minutos.
Resultado da ação: Fortalecimentode
ações juvenis, abertura de discussão às
práticas protagonistas de 2016 nas escolas.
Participantes: 40 pessoas.

setembro e outubro
projeto entre nós etapa informação
Locais: Escolas públicas Estaduais: Spinelli; Orlando
Vitaliano; Jennny.
Objetivo: Contribuir com a formação do coletivo a
partir de informações e assuntos pertinentes ao
protagonismo juvenil.
O que aconteceu: 3 encontros de 90 minutos em cada
escola e formação do coletivo a partir de informações e
assuntos pertinentes ao protagonismo juvenil.
Resultado da ação: Diagnóstico das escolas colhido
por enquete realizada em cada espaço escolar.
Participantes: 60 pessoas.
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Biblioteca Lima Barreto
do Centro Cultural Quintino II
Mês: Janeiro a junho de 2015.
Objetivos: Organizar e ampliar o acervo
literário da biblioteca; promover oﬁcinas de
leitura e contações de história para
crianças e jovens; fortalecer parceria com
Sarau Preto; estabelecer parcerias com
Ongs, Associações, Coletivos e pessoas
físicas para doação tanto de livros como
também de equipamentos para aparelhar
a biblioteca pública.
O que a c ontec eu: O projeto foi
contemplado pelo Ministério da Cultura,

prêmio ‘‘Leitura para Todos” e com essa
p r em i a ç ã o , du r a nt e 5 m e s e s h o u v e
realização de ações voltadas para os
objetivos traçados, como as oﬁcinas literárias
para crianças e jovens, Saraus mensais,
contações de histórias e reuniões periódicas
com apoiadores.
Resultado das ações: Concretização de
novas parcerias, organização do acervo da
Biblioteca Lima Barreto, ampliação do acesso
da comunidade ao Centro Cultural e mais
especiﬁcamente às obras da Biblioteca.

Protagonismo e projetos de futuro
Projetos de natureza protagonista abrem
espaço para a reﬂexão-ação, educam para a
cria ção responsável d e estratégias
inovadoras, potencializam o diálogo com a
juventude, no intuito de ressigniﬁcar suas
manifestações, desenvolver a sensibilidade e
trabalhar a percepção coletiva, para que
também se responsabilizem pelo bom convívio
social na escola.
Aparticipação dos jovensem iniciativas que
têm caráter de transformação deespaços
coletivos são formas de intervenção que
impulsionam a aprendizagem e a convivência
democrática. O jovem que participa do
diagnóstico, planejamento, execução e
avaliação dos resultados de uma ação
protagonista amplia o olhar para a realidade
vivida, compreende-a e constrói sonhos de
futuro coletivos.
Foi o que aconteceu com os jovens
protagonistas desse projeto. Ao debaterem
sobre as principais aprendizagens, os
resultados alcançados e os desaﬁos
enfrentados coletivamente.Durante as ações
continuadas no Centro Culturaldo Quintino
perceberam o interesse dos moradores em
modiﬁcar a relação da comunidade com

equipamentos culturais e de usufruir de
diferentes expressões da cultura. Nas escolas,
perceberam o interesse de outros jovens em
inﬂuenciar decisões e agir coletivamente para
ampliar a participação no maior espaço de
aprendizagem e socialização ao seu alcance,
assim como o direito de terem uma educação
de qualidade.
As ações realizadas e os resultados
alcançados, apresentados na linha do tempo da
Revista Entre Nós nº 3, além de servirem de
exemplo para a mudança de atitudes que
c omprometem o c ompar tilhamento d e
espaços comuns e que dependem do uso
responsável por todos que usufruem deles,
projetaram um futuro para o próprio projeto,
pois o interesse dos jovens alunos justiﬁca a
expansão das parcerias para a inclusão de
outros adolescentes e jovens.
Em 2016, a Fundação do livro e leitura de
Ribeirão Preto pretend e inc entivar a
participação em grupos cooperativos de
construção de conhecimento, de modo a
ampliar a ação juvenil nesses espaços escolares
através da adesão ao projeto, de modo a
multiplicar práticas sociais fundamentadas pelo
protagonismo juvenil.
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