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A SP Leituras
em 2018

SP Leituras – Associação Paulista
de Bibliotecas e Leitura
Desde 2010, a instituição está engajada
em incrementar a gestão de bibliotecas
públicas pelo Estado de São Paulo e
favorecer, por meio do acesso à leitura,
cultura e conhecimento, o exercício
da cidadania em todos os segmentos
da população.
Em 2018, o trabalho ganhou maior
reconhecimento pois a SP Leituras
entrou para a lista das 100 melhores
ONGs do Brasil, promovida pelos Institutos
Filantropia e Doar. Esta conquista significa
que a OS se destaca no trabalho em prol
da sociedade com boas práticas de gestão
e transparência.

Rel atório A nua l 2 018
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Nosso trabalho

A) Contrato de gestão com a
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo:

1. Gestão da Biblioteca de São Paulo (São Paulo – SP)
Fundada em fevereiro de 2010, todo
o trabalho desenvolvido na BSP está
alinhado à ideia de biblioteca viva
e às melhores práticas mundiais em
bibliotecas públicas contemporâneas.
Isto quer dizer que o espaço se
configura como centro de acesso,
discussão e criação e seu foco
está nas pessoas.
Em 2018, a Biblioteca de São Paulo
foi finalista do Prêmio Excelência
Internacional 2018 da Feira do Livro
de Londres, na categoria Biblioteca
do Ano.

Em sentido horário:
Biblioteca de São
Paulo; Visão da Feira
de Londres 2018;
Representantes das
bibliotecas indicadas
ao Prêmio Excelência
Internacional Biblioteca do Ano
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1. Gestão da Biblioteca de São Paulo (São Paulo – SP)
Cursos para
aprender a
fazer e depois
comercializar
trufas, doces finos,
panetone e ovos
de Páscoa

Curso
de Libras

Oficina de
Fotografia
Digital

Oficina de
Escrita
Criativa

Dentro da programação cultural da BSP,
além dos programas permanentes, foram
oferecidas ao longo do ano algumas
atividades de bastante destaque, cujo
objetivo é ratificar o espaço como lugar
para compartilhar conhecimento,
estabelecer conexões e estimular
a economia criativa.
Aulas
de Yoga

Bate-papo com
escritores e
quadrinistas,
como Ignácio de
Loyola Brandão
(foto), João Silvério
Trevisan, Nuno
Ramos, Lourenço
Mutarelli, Laerte,
entre outros.
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Nosso trabalho
público

1. Gestão da Biblioteca de São Paulo (São Paulo – SP)

3. P úbl ic o p or progr a m a s perm a nen t e s 2 018

1. P úbl ic o ger a l
333.173
previsto

302.000

4.000

4.352

4.163

realizado

Superação da
meta em 13%,
com uma média
mensal de
27 mil visitas

Em 2018, aumento de 43%
no público que participa
dos programas permanentes

2.200
1.772

1.600
1.177

1.059
600

TODOS OS
PUBLICOS

BIBLIOTECA DE SÃO PAULO

2 . Nº de s ócio s at i vo s
28.000

previsto
realizado

CRIANÇAS

JOVENS

360

ADULTOS
E IDOSOS

BSP ATÉ VOCÊ

98

150

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

40

144

atividades
Maker

4 . P úbl ic o p or AT I V IDA DE E SP OR Á DIC A
1.273

28.230
previsto

previsto

realizado

realizado

720

275
105

BIBLIOTECA DE SÃO PAULO

eventos

158

cursos

150
oficinas
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atividades

1. Gestão da Biblioteca de São Paulo (São Paulo – SP)

previsto

366
7

realizado

365

6
155

cursos
123

61

64

126

64
30

15

16

oficinas

atividades para jovens

49

12

12

atividades para pcd*

atividades para
todas as idades

52

48

12

eventos

atividades para
adultos e idosos

Atividades BSP até Você

10

10

Atividades Maker,
inovação, tecnologia

atividades para crianças
*Pessoa com Deficiência
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1. Gestão da Biblioteca de São Paulo (São Paulo – SP)
1. número s ger a i s
previsto

realizado

2 . I t en s a dquirido s

120.000

INOVAÇ ÃO TEC NÓLOGIC A

realizado

previsto

2000

Acervo circulado

2111

122.806

biblioteca de são paulo

biblioteca de são paulo

O campo tecnológico da BSP foi atualizado
em 2018. Foram implementadas as
seguintes ações:
• aquisição de 1 par de óculos de
tecnologia assistiva.
• instalação de 74 novos computadores de
uso público na BSP e aquisição de outros
20 para finalizar a substituição de 100%
das máquinas adquiridas em 2010.

Rel atório A nua l 2 018
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2. Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos (São Paulo – SP)
Assim como a BSP, a BVL segue o
conceito de biblioteca viva e formouse como um campo de experiências;
um laboratório de práticas que
acabaram se tornando referência
nacional e mundial.
O destaque de 2018 foi a indicação
como uma das cinco bibliotecas
finalistas para o prêmio de
Biblioteca Pública do Ano
da IFLA (International Federation
of Library Associations and
Institutions), por ser considerada
como “o futuro da biblioteca
pública no mundo por sua
arquitetura visionária e corajosa,
que proporciona um lugar
de liberdade”*.
No mesmo ano, a BVL ganhou o
Prêmio IPL – Retratos da Leitura,
distinção dada a iniciativas que
favorecem transformações leitoras
no Brasil.

Em sentido horário: cerimônia
2018 de premiação da IFLA; visão
da Oca da BVL; Pierre André
Ruprecht, diretor executivo da SP
Leituras, representando a BVL
durante encontro da IFLA.

*trecho da apreciação feita pelos jurados do prêmio.
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2. Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos (São Paulo – SP)
Exposição de
desenhos do
artista plástico
Rubens Matuck

Oficinas voltadas para
a cultura maker, que
incentivam a criação e
o desenvolvimento de
objetos tecnológicos,
como robôs e
videogames

Slam das Mina

Oficina de produção
de livros, aulas de
literatura sobre os
livros exigidos no
vestibular da USP

Para além do desenvolvimento e
atualização do acervo, a BVL ofereceu em
2018 vasta programação, cujo objetivo
é sempre aproximar as pessoas da
produção cultural, estabelecendo laços
que levam à troca de experiências e
aprendizado de novos conhecimentos que
abrem diferentes possibilidades.
Sarau das Pretas

Encontro com
escritores como
Joca Reiners
Terron, Marçal
Aquino (foto),
Jacques Fux,
Ricardo Lísias,
entre outros

Oficina de
Produção
Audiovisual
para Internet
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Nosso trabalho
público

2. Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos (São Paulo – SP)

3. P úbl ic o p or progr a m a s perm a nen t e s 2 018

1. P úbl ic o ger a l
338.535

7.750

previsto

6.400

realizado

250.000

Em 2018, aumento de 28%
no público que participa
dos programas permanentes

previsto
realizado

Superação da
meta em 35%.
2.000 2.068

1.548
320

TODOS OS
PUBLICOS

BIBLIOTECA parque villa-lobos

2 . Nº de s ócio s at i vo s

CRIANÇAS

415

JOVENS

360

360

ADULTOS
E IDOSOS

537

BVL ATÉ VOCÊ

98

95

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

80

135

atividades
Maker

4 . P úbl ic o p or AT I V IDA DE E SP OR Á DIC A
1.977

25.000
22.012

previsto

previsto

realizado

realizado

840

312

BIBLIOTECA parque villa-lobos

eventos

216

105

150

cursos

oficinas
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atividades

2. Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos (São Paulo – SP)

previsto

realizado

364
7

5
156

cursos
130

272
83

77
61
30
15

13

oficinas

atividades para jovens

49

12

atividades para
todas as idades

50

12

11

eventos

atividades para
adultos e idosos

atividades para pcd*

12

Atividades BVL até Você

10

10

Atividades Maker,
inovação, tecnologia

atividades para crianças
*Pessoa com Deficiência
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2. Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos (São Paulo – SP)
1. número s ger a i s
previsto

realizado

2 . I t en s a dquirido s
previsto

2.000
150.000

Acervo circulado
INOVAÇ ÃO TEC NÓLOGIC A

realizado

2.108

146.247

biblioteca Parque villa-lobos

biblioteca Parque villa-lobos

O campo tecnológico da BVL foi atualizado
em 2018. Foram implementadas as
seguintes ações:
• aquisição de 1 par de óculos de tecnologia
assistiva.
• aquisição de console Xbox One para
atualização da sala de videogames da BVL.
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3. Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo e seus programas
A biblioteca pública é o equipamento
cultural mais disseminado pelo Estado
de São Paulo e o que mais se aproxima
das comunidades locais – seja pela
gratuidade de todos os serviços
oferecidos, seja pela identificação
com o tema do conhecimento.
O Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas do Estado de São Paulo
(SisEB) tem como missão alavancar a
transformação das bibliotecas públicas
do Estado usando a BSP e a BVL
como campos de experimentação
para projetos de biblioteca viva.
Para além das duas bibliotecas, todos
os programas fomentados pelo SisEB –
capacitações presenciais e à distância
para equipes das bibliotecas, Seminário
Internacional de Bibliotecas Públicas
e Comunitárias, publicações, apoio ao
acervo, Viagem Literária, Pra Ler e Prêmio
São Paulo de Literatura – articulam-se
diretamente com esta estratégia.

Em sentido horário:
Programa Viagem Literária;
Público da Biblioteca Cata Preta,
em Santo André; Atividade do
PraLer, em Santo André.
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3. SisEB e seus programas • Capacitações
O ano de 2018 foi marcado, entretanto, por restrições
orçamentárias que colocaram um desafio: preservar
ao máximo a essência dos serviços prestados,
mesmo que em versões reduzidas. Um exemplo
disso foi o Workshop Internacional MediAção:
cultura, leitura e território, que substituiu o
Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas
e Comunitárias, não realizado em 2018.
O tema “mediação” é sistematicamente um dos
mais requisitados pelo público e veio ao encontro
de questões conceituais e práticas da mediação
cultural e da mediação de leitura, possibilitando
aos profissionais mais entendimento, autonomia
e propriedade para lidar e discutir sobre o assunto
com seus gestores públicos.

DEPOIMENTO DE PARTICIPANTE do workshop MediAção

“Não há melhor momento ou espaço para que essas discussões aconteçam.
Discutir o acesso à cultura, os direitos e democracia enquanto profissionais
da informação e mediação é o que dá sentido ao nosso trabalho. E lutar
pelos direitos, na possibilidade de perdê-los é o que podemos fazer ele
mais importante nesse momento. Obrigada pelo espaço!”

Rel atório A nua l 2 018
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números

3. SisEB e seus programas
1. P úbl ic o de c a paci taç õe s

2 . número de at i v ida de s
33

32

1150

previsto
realizado
inscritos
concluintes

790

capacitações presenciais

1095

3 di s t ribuiç ão de l i v ro s
43.000
38.000
33.749

36.725

640

150
55

ead

presencial

doação

distribuição
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3. SisEB e seus programas • Viagem Literária
Ainda em sintonia com o trabalho que a SP
Leituras abraça, a proposta do Viagem Literária
é estimular a formação de novos leitores e
fortalecer os vínculos entre as bibliotecas
públicas e a população local. É aumentar a
oferta de uma programação cultural gratuita,
de alta qualidade e para todas as idades.

“A contação de história despertou muito interesse
e as crianças ficaram em polvorosa no término
da contação. Os livros que estavam disponíveis
foram todos emprestados entre o final da tarde
da contação e o início da manhã seguinte. Tivemos
telefonemas solicitando mais sessões.”
Equipe da Biblioteca Pública do Município de Itapevi

Em 2018, 14 grupos de contadores de histórias
percorreram 72 municípios paulistas para
realizar a 11ª edição do programa. Os eventos
acontecem sempre em bibliotecas públicas
da região metropolitana, interior e litoral do
Estado de São Paulo, em parceria com as
prefeituras das cidades participantes.
Desde 2015 - e em 2018 não foi diferente -,
o Viagem vem dando ênfase a dois aspectos:
divulgação (todo esforço de comunicação
para que as pessoas da cidade fiquem sabendo
que a biblioteca local está sediando a atividade)
e preparação de público (ações de mediação
de leitura para que as pessoas conheçam
previamente o grupo de contação de histórias
e/ou escritor convidado e sejam estimuladas
a seguir explorando a literatura).

Rel atório A nua l 2 018
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números

3. SisEB e seus programas • Viagem Literária
1. P úbl ic o/ e spec ta dore s
previsto

18.587

2 . município s at endido s
70

72

realizado

previsto
realizado

14.000

Viagem literária

Superação da
meta em 33%.

3 . e v en to s oferecido s
140

146

previsto
realizado

viagem literária

viagem literária
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3. SisEB e seus programas • PraLer
O PraLer é um programa voltado a
desenvolver, junto a instituições que
atuam no campo social, projetos
sustentáveis ligados ao acesso e à
difusão da leitura. Funciona como um
campo de experiências para gerar ações
dissemináveis através do SisEB.

“Hoje demos mais um passo para o futuro.
Cresci e pude me sentir mais útil pra poder
‘ser alguém pra alguém’, pra poder passar
conhecimentos e aprender com as crianças
e com as pessoas da melhor idade.”
Participante da intervenção artística “Slam Letra Preta”,
realizada na Biblioteca Comunitária Fundação Santo André,
dia 1º de dezembro de 2018

Em 2018, o PraLer foi apoiado pelo
Programa Latino-Americano de
Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas),
vinculado ao Cerlalc/ Unesco, por
meio de seu 6º Concurso de Ajudas 2018.
O projeto, inscrito pela SP Leituras,
foi um dos 11 contemplados dentre 152
iniciativas inscritas.
Este recurso foi destinado ao fortalecimento
e integração de oito pequenas bibliotecas
vivas - duas bibliotecas públicas
municipais, duas escolares e quatro
comunitárias - nos bairros Cata Preta e
Sacadura Cabral, no município de Santo
André (SP), que concentram moradores
socialmente vulneráveis. Foi promovida
uma estruturação institucional, compra de
acervo e implementação de programação
cultural aberta às comunidades.

Rel atório A nua l 2 018
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números

3. SisEB e seus programas • PraLer
1. P úbl ic o/ e spec ta dore s
previsto

2 . in t er v enç õe s
24

1,161

24

realizado

previsto
realizado

Praler

3 . i t en s a dquirido s
Superação da
meta em 223%.

1.407

1.000
360

previsto
realizado

Praler

praler

Rel atório A nua l 2 018

Contrato de gestão com a
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo

2

Nosso trabalho
4. Prêmio São Paulo de Literatura
O objetivo do Prêmio São Paulo de Literatura é
incentivar a produção literária, apoiar e valorizar
autores e editoras, premiando anualmente
obras que se destacam pela qualidade. Além
disso, por meio de parceria com o Festival
Internacional do Livro de Guadalajara, o 2º
maior do mundo, os vencedores são convidados
a compor uma mesa de debates durante a
programação do evento, dando à literatura
brasileira visibilidade no exterior.
A SP Leituras atuou, por mais um ano,
não só como organizadora da cerimônia
de entrega da premiação, cujo valor ofertado
aos ganhadores é o maior do Brasil, mas
também na promoção de bate-papos entre
finalistas e público interessado em conhecer
mais sobre os indicados e seus livros.
Os encontros permitem aos leitores que
conversem pessoalmente com os finalistas e
entendam o processo criativo, as referências
literárias, entre outros detalhes. Esta ação
é um estímulo aos novos talentos e ao
fortalecimento das políticas públicas do
livro e da leitura no Estado de São Paulo.

A edição de 2018 premiou:
Ana Paula Maia

Assim na terra como embaixo da terra
– Categoria Melhor Livro do Ano.

Cristina Judar

Oito do sete – Categoria Melhor Livro do Ano
– Estreantes (mais de 40 anos).

Aline Bei

O peso do pássaro morto - Categoria Melhor
Livro do Ano – Estreantes (menos de 40 anos).

Rel atório A nua l 2 018
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5. Centro Cultural e de Estudos Superiores Aúthos Pagano
Desde 2017, a SP Leituras administra também o Centro Cultural e de Estudos
Superiores Aúthos Pagano, localizado no Alto da Lapa, na cidade de São Paulo.
O espaço foi fundado em 1982, por iniciativa da viúva do acadêmico Aúthos
Pagano, e está sediado na antiga residência do casal (uma das primeiras casas
modernistas do Brasil, projetada por Gregori Warchavchik em 1929).
Desde que a SP Leituras assumiu a administração do centro cultural, a
programação tem apostado em atividades relacionadas à literatura, escrita
criativa, filosofia e dramaturgia.

Em 2018, foram realizadas 9 atividades, entre as quais:
“Oficina Soltando a Língua”, com Marcelino Freire.
“Oficina de contos”, com Ivana Arruda Leite.
“Iniciação à Dramaturgia”, com Samir Yazbek.
“Oficina Brincando com a Literatura, a Matemática e a Ficção”,
com Jacques Fux.
“Oficina de Stand-Up Comedy”, com Marcela Leal.

Rel atório A nua l 2 018
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B. Gestão do acervo da Biblioteca Municipal Castro Alves (Votuporanga)
Em 2016, a SP Leituras iniciou
parceria com a Prefeitura de
Votuporanga para aquisição e
atualização do acervo da Biblioteca
Castro Alves. O contrato de trabalho
previa a criação de Política de
Desenvolvimento de Coleções;
aquisição, catalogação, sinalização
e atualização constante do acervo;
capacitação técnica da equipe.
A proposta de uma biblioteca
com mobiliário confortável,
computadores modernos,
acervo atualizado com rotinas
automatizadas, em um prédio novo,
agradou em cheio a comunidade,
que se apropriou do espaço.

Espaços oferecidos ao
público pela biblioteca
de Votuporanga.

Rel atório A nua l 2 018
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B. Gestão do acervo da Biblioteca Municipal Castro Alves
Acervo
Atualmente, mais de 10 mil itens estão à disposição do público. São livros de literatura, de algumas áreas do
conhecimento, lançamentos, mais vendidos, livros para jovens e crianças, DVDs, audiolivros, brinquedos e jogos.

1. i t en s a dquirido s

2. t
 ip o de acer vo
m a is utiliz a do (2018)

3 . tota l de empré s t imo s

2018

5.680
3.248

2.028

2017

livros literatura geral
livro infantojuvenil

2016

quadrinhos

6.168

total:
10.542

4.023

Crescimento
no uso do
acervo de
aproximadamente
40%

audiolivros

1.753

553
2.346

1

2017

2018

4 . s ócio s at i vo s*
1.036

* Consideramos “sócios
ativos” aqueles que estão
em situação regular na
biblioteca e com cadastro
válido durante um ano.

745

2017

2018

Suge s tão
de compr a s
Em 2018, foram atendidas
mais de 170 solicitações
dos frequentadores
do espaço.

Rel atório A nua l 2 018
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A SP Leituras
na mídia

Em vista dos bons resultados até
aqui apresentados, o trabalho feito
pela SP Leituras ganhou destaque
e foi reconhecido pela imprensa,
obtendo 1.344 inserções entre mídia
impressa, TV, rádio e internet.

Rel atório A nua l 2 018
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A SP Leituras
na mídia

Rel atório A nua l 2 018
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Eventos

e parceiros
A SP Leituras tem apostado na cessão dos
espaços das bibliotecas para realização de
eventos, por meio de parcerias e contrapartidas
publicitárias. Alguns destaques do ano de 2018:

Festival Crescer
Editora Globo
Inspirado em festivais da
Inglaterra, a programação
ofereceu diversas atividades
culturais e de lazer, como
shows, contação de histórias,
ações circenses, oficinas
de artesanato e arte.

Rel atório A nua l 2 018

4

Eventos

e parceiros

Exposição fotográfica:
arquitetura modernista de Kaunas
(Consulado Geral da Lituânia )
A exposição recebeu fotografias do início
do século XX de obras de arquitetura da
cidade de Kaunas, na Lituânia.

Experiência TRIP Transformadores (Revista TRIP)
O evento reuniu nomes de expressão como o artista chinês Ai
Weiwei, a cientista política Ilona Szabó, Padre Júlio Lancelotti
e Amyr Klink, que debateram o tema “Conviver é possível?”.
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Eventos

e parceiros
Literatura infantil
do século XXI
(Editora Moderna)
Encontro com ilustradores e
autores Eva Furnari, JeanClaude Alphen, Alexandre
Rampazo e Odilon Moraes, que
discutiram sobre literatura
infantil do século XXI e o
papel da imagem narrativa na
construção de leitores.

Leia para uma criança (Itaú Social)
Bate-papo entre escritores e pais/responsáveis
a respeito de leitura, literatura e o Programa Leia
para uma Criança, do Itaú Social.
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Situação

financeira
Para 2018, o orçamento anual contratado, a exemplo de outros anos, foi reduzido. O valor inicial de referência
de R$ 18.245.000,00 sofreu redução de 15,7%, resultando em um valor de R$ 15.379.000,00.

Acesse o relatório contábil da BDO Auditores Independentes
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