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LER É UMA VIAGEM é um programa de incentivo à leitura que, desde 2003, desenvolve pesquisas para 
estimular o hábito e o prazer da leitura entre crianças, jovens e adultos de todo o Brasil. Através de projetos 
temáticos patrocinados (Hans Christian Andersen; Guimarães Rosa;  e Monteiro Lobato) realiza sessões de 
leitura em escolas e bibliotecas públicas para estudantes, professores e familiares. 
 
O programa apresenta-se em diversos formatos, mas foi criado a partir do conceito intimista de uma sessão 
de leitura para 60 pessoas. Conduzidos por uma leitora pública, os participantes são convidados a "viajar" 
pelos caminhos fantásticos da literatura, acompanhados pela sutileza da música executada ao vivo por 
músicos convidados. 
 
Com onze anos de existência, o programa LER É UMA VIAGEM já realizou mais de 500 apresentações, para 
um público de mais de 30 mil pessoas em escolas, bibliotecas e espaços culturais de seis estados brasileiros 
(SP, MG, MS, GO, RJ e ES). 
 
Com a mudança de seus criadores – Élida Marques e Luiz Fernando Bolognesi – da cidade de São Paulo 
para Itu, em 2009, o programa ganha novos parceiros e dá continuidade à sua pesquisa literária. Através 
de projetos incentivados, parcerias com secretarias municipais e com apoio cultural do empresariado 
local, a dupla de empreendedores está conseguindo criar um grupo de leitura pública para atuar em 
escolas, bibliotecas, empresas e entidades culturais.  

programa de incentivo à leitura 

   

APRESENTAÇÃO 



PIQUENIQUE LITERÁRIO 
do LER É UMA VIAGEM 

REALIZAÇÃO 

ÉLIDA 
MARQUES 

Produções Artísticas Ltda. 

apresenta 



PERFORMANCE TEATRAL em PARQUES, PRAÇAS e JARDINS 

Mediadores de Leitura 
 
Árvores de Livros 
 
Varal de Poesias 
 
Realejo Poético 
 
Dança Circular 
 
Sarau com Leitores Públicos, Contadores 
de Histórias, Palhaços, Tradutor de 
LIBRAS,  Artesãs e Artistas locais. 

  Projeto   
 PIQUENIQUE LITERÁRIO do LER É UMA VIAGEM  



TREINAMENTO PARA MEDIADORES DE LEITURA para que eles possam convidar e favorecer 
o encontro das pessoas com os livros, através de leitura em voz alta, leitura silenciosa, 
performances teatrais e escuta. 
 
Promover a inclusão dos portadores de deficiência visual, auditiva e de locomoção, através 
de mecanismos de acessibilidade física e de conhecimento, tais como: livros em braile, 
tradutor de LIBRAS e preferência por espaços com rampas e guias rebaixadas. 
 
Valorizar o espaço público local, retirando-o do lugar comum, transmutando-o em espaço 
interativo propício à reflexão e apreciação das artes. 
 
Incentivar e divulgar a redução da pegada ecológica  e inspirar o público atendido a prática 
de ações para diminuir o impacto ambiental no seu cotidiano pessoal.  
 
Convidar artistas e artesãs locais a participarem dos saraus, propiciando diálogos, trocas e 
maior visibilidade da produção cultural local.  

Objetivos PIQUENIQUE LITERÁRIO do LER É UMA VIAGEM  
Projeto  



Objetivos PIQUENIQUE LITERÁRIO do LER É UMA VIAGEM  
Projeto  

Realizar 10 PIQUENIQUES LITERÁRIOS em 
diversas cidades do estado de São Paulo. 

Realizar 32 PIQUENIQUES LITERÁRIOS em 
diversas cidades do estado de São Paulo. 



Acessibilidade 

DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO 
 
A atividade é gratuita para todos os participantes. 
 
Privilegiaremos praças e parques que disponham de rampas e guias rebaixadas para garantir o 
acesso de pessoas com dificuldades de locomoção. 
 
Cuidados para Acessibilidade de Comunicação: 
disponibilização de livros em Braile e um tradutor de libras, com participação especial no Sarau. 
  
Valorização do espaço público em locais de grande circulação de pessoas. 
 
Participação interativa do público: a apresentação tem 3 horas de duração, sendo que as pessoas 
têm tempo para ler à vontade, interagir com o ambiente e somente na última hora do evento ela 
pode decidir se participa do Sarau lendo, cantando, contando ou escutando.  

PIQUENIQUE LITERÁRIO do LER É UMA VIAGEM  
Projeto  

Público Alvo: crianças, jovens e adultos 
 
Público estimado: 8.400 pessoas  impactadas 
diretamente  
(média de 200 pessoas por piquenique) 



Divulgação 

MATERIAL GRÁFICO 
 

Banner 
Busdoor 
Cartaz 

Convite 
Folder 

Apostila 
Álbum/book       

Assessoria de Imprensa  
 
(rádio, telejornalismo, mídia impressa, 
internet e mídias sociais ) 

PIQUENIQUE LITERÁRIO do LER É UMA VIAGEM  
Projeto  



12 Outubro 2010  
na Figueira da Chácara do Rosário, Itu - SP  

Piqueniques do LER 

12 Outubro 2011 
na Praça da Matriz, Itu - SP  

15 Julho 2012 
na Praça Duque de Caxias, Itu - SP  



Clipagem 

G1 e TV Globo (24 julho 2012) 

Festival de Artes de Itu, SP, leva 
entretenimento para toda a família. 

Jornal O PERISCÓPIO (18 julho 2012) 

Piquenique Literário ocorreu com 
sucesso no XIX Festival de Artes de Itu 

Itu.com.br (16 julho 2012) 

Piquenique Literário encanta e promove 
encontro de Itu com o livro   

LER É UMA VIAGEM  



30.000 crianças incentivadas 

30.000 livretos distribuídos 

1.500 professores atendidos 

500 sessões de leitura 

150 escolas visitadas 

de 2004 a 2013  
 

9 projetos patrocinados Empresas que já patrocinaram 

90 cidades  

em  

06 estados 

SP, MG,ES, MS RJ e GO 

Histórico LER É UMA VIAGEM  

ACESSE o HISTÓRICO COMPLETO no SITE 
www.lereumaviagem.com.br/realizacoes  




