O QUE É A FNLIJ

Um Pouco de História . . .
No início dos anos 60, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais INEP/MEC recebeu uma correspondência da seção espanhola do International Board
on Books for Young People IBBY, que sugeria a criação, no Brasil, de uma seção do
órgão. Maria Luiza de Barbosa de Oliveira, técnica em Educação do INEP, convidou
as colegas Laura Sandroni e Ruth Villela de Souza da organização de bandeirantes a
criarem essa seção. O INEP apoiou a iniciativa e cedeu uma sala na sua sede para
que o grupo pudesse desenvolver a proposta.
Assim, no dia 23 de maio de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, constituiu-se a
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil FNLIJ, pessoa jurídica de direito
privado de âmbito nacional. A FNLIJ foi instituída pelas entidades: Associação
Brasileira do Livro, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Associação Brasileira
de Educação, Câmara Brasileira do Livro, Sindicato das Indústrias Gráficas do
Estado do Rio de Janeiro, União Brasileira de Escritores e Centro de Bibliotecnia.
A partir de 1974, já com um acervo de livros bastante expressivo, a FNLIJ
necessitava de mais espaço. Contou com o apoio do MEC e mudou-se para o seu
prédio onde permanece até hoje, no Palácio da Cultura Gustavo Capanema, situado
à Rua da Imprensa, número 16, salas 1.212 a 1.215, Castelo, Rio de Janeiro, RJ.
Certamente, sem esse apoio de fundamental importância, a FNLIJ não teria
conseguido vencer as dificuldades financeiras por mais de 40 anos de importantes
serviços ao País, principalmente, às crianças e aos jovens, já que, no âmbito
municipal, estadual ou federal, nenhuma ação ou órgão desempenha as funções e
as atividades da FNLIJ.
A FNLIJ se mantém com recursos advindos de contribuições mensais de seus
mantenedores - empresas ou pessoas físicas - em sua imensa maioria editores do
setor de livros infantis e juvenis. Além disto, desenvolve projetos em parceria com
instituições privadas e públicas.
Projetos FNLIJ que beneficiam direta ou indiretamente a infância e a
adolescência para a formação de leitores
Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens
A FNLIJ realiza todos os anos, o Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, que
teve 10 das suas edições sediadas no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro
MAM, e atualmente se realiza no Centro Cultural da Ação e da Cidadania na Zona
Portuária do Rio de Janeiro.
Esse evento reúne todos os anos cerca de 30 mil crianças e adolescentes, em sua
maioria levados por escolas públicas, particulares e ONGs, em atividades de
promoção de leitura, além de conversarem com escritores e ilustradores de
literatura infantil e juvenil, conhecerem suas obras, seu ofício, ouvirem leituras de
livros premiados pela FNLIJ, visitarem a Biblioteca com um acervo selecionado pela
FNLIJ de aproximadamente 2.000 títulos. A FNLIJ tem como principal objetivo
nesse evento promover o livro, a leitura e a literatura, acreditando que não é
necessário recorrer a atividades de "animação” de leitura, além da leitura em si
mesma. Os profissionais selecionados para o atendimento às crianças e aos jovens
são graduados, em Pedagogia, Letras ou Biblioteconomia.
Com o objetivo de promover o entendimento entre culturas diferentes, a FNLIJ
escolhe a cada ano um país a ser homenageado. Os representantes do país
escolhido organizam seu estande no espaço do Salão, apresentando seus autores e
suas obras, além de participarem do seminário FNLIJ de Leitura.
Ao final da visita ao Salão, a FNLIJ presenteia a cada criança e adolescente com um

livro de qualidade, fomentando o acervo da biblioteca pessoal.
Veja mais sobre o Salão FNLIJ no site
- Seminário FNLIJ de Literatura Infantil e Juvenil
Paralelamente ao Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, e com apoio do
Instituto Ecofuturo, a FNLIJ realiza um seminário sobre Literatura Infantil e Juvenil
para professores, educadores e especialistas.
Em 2010, com os temas: A Importância da Literatura na Educação de Crianças e
Jovens na Coréia do Sul, Leitor e Leitura desde o Berço, Palavra da Cidade, Palavra
da Floresta: Literatura Indígena no Contexto Urbano;
foram realizados três dias de seminário com mesa redonda, debates e palestras em
torno dos diversos aspectos da Literatura Infantil e Juvenil, onde estiveram
presentes especialistas, escritores e ilustradores, com presença internacional de
membros da Coréia do Sul, o país homenageado no 12º Salão. Veja mais sobre o
Seminário
O próximo Seminário FNLIJ de Literatura Infantil e Juvenil já está programado para
o 13º Salão em 2011 no Centro Cultural da Ação e Cidadania, na Zona Portuária do
Rio de Janeiro.
- Natal com Leituras na Biblioteca Nacional
Natal com Leituras na Biblioteca Nacional é uma parceria da FNLIJ com a
Fundação Biblioteca Nacional e o Instituto C&A, que se estabeleceu desde o ano de
2006. O projeto promove a leitura e os livros de qualidade presenteando um livro
para cada criança e jovem participante do evento. O Natal com Leituras organiza,
também, encontros com os autores, performances de ilustradores, palestras para
professores, educadores e especialistas. Saiba mais sobre o Instituto C&A no site
www.institutocea.org.br
- Caravana da Leitura Monteiro Lobato
O projeto Caravana da Leitura Monteiro Lobato foi selecionado por meio do
edital do Programa de Democratização Cultural da Votorantin, em 2007, e foi
realizado em novembro de 2008. Consistiu em uma série de encontros e mesasredondas com autores da literatura infantil e juvenil para um público de educadores
e bibliotecários, do ensino médio ou superior. O projeto levou escritores e/ou
ilustradores de literatura infantil e juvenil a estados de três regiões brasileiras
(Norte, Nordeste e Centro-Oeste), com o objetivo de divulgar a obra de Monteiro
Lobato, semeando um movimento em torno da leitura de seus livros garantindo
ações posteriores em cada uma das oito cidades selecionadas (Goiânia, GO;
Marabá, PA; Rio Branco, AC; Macau e Baraúna, RN; João Pessoa, PB; São Luis, MA,
e Dourados, MS), além de exposições. O acesso do público às atividades do projeto
Caravana foi inteiramente gratuito.
- Literatura para Crianças e Jovens no Brasil
A FNLIJ tem em seu acervo cerca de 42 mil exemplares de livros em português e
11 mil em línguas estrangeiras. Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal por
meio do Programa de Adoção de Entidades Culturais e depois da Petrobras, em
2007 iniciou-se um projeto para divulgar via internet a informação sobre títulos de
literatura infantil e juvenil. Ao todo, estão disponibilizadas as informações sobre
33.111 registros, referente a 21.555 títulos (atualizados em 06/12/2010), e o
conteúdo de mais de 900 programas de promoção da leitura, inscritos nas 13
edições de Concursos FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil, desde 1994, por meio de um banco de dados na
internet.
As informações sobre os livros do acervo da FNLIJ estão disponibilizadas no site
institucional, no menu Biblioteca, têm como principais metas:

subsidiar a ação de pesquisadores, escritores, pais, editores, autores e
especialistas em literatura para crianças e jovens quanto à informação sobre leitura
e literatura infantil e juvenil; criar uma base referencial,
permanentemente atualizada sobre literatura infantil e juvenil e leitura;
promover a leitura literária de qualidade junto à população em geral, e em
particular, a educadores, considerando-a como básica para a formação cultural de
crianças e jovens; divulgar a literatura para crianças e jovens por meio de
exposições itinerantes do acervo no Brasil e no exterior; subsidiar a formação de
professores por meio de seminários, publicações da FNLIJ, uso das informações
disponibilizadas na internet e pesquisa na Biblioteca da FNLIJ; subsidiar políticas
culturais e educacionais de compra de acervos e programas de leitura.
- Prêmio FNLIJ
Em 1974, a FNLIJ iniciou a sua premiação anual, com o Prêmio FNLIJ - O Melhor
para Criança, distinção máxima concedida aos melhores livros infantis e juvenis,
que hoje conta com diversas categorias: Criança, Jovem, Imagem, Poesia,
Informativo, Tradução Criança, Tradução Jovem, Tradução Informativo, Tradução
Reconto, Projeto Editorial, Revelação Escritor, Revelação Ilustrador, Melhor
Ilustração, Teatro, Livro Brinquedo, Teórico, Reconto e Literatura de Língua
Portuguesa.
Em 2010, a entrega do Prêmio FNLIJ, em sua 36ª edição, se realizou durante o 12º
Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, celebrando os melhores da literatura
infantil e juvenil brasileira, da produção editorial de 2009, cujos títulos podem ser
encontrados no site da FNLIJ no menu Prêmios. Além do Prêmio FNLIJ, a instituição
seleciona obras que poderão utilizar um selo em suas edições: Altamente
Recomendável e Acervo Básico.
- Concursos FNLIJ
Os concursos da FNLIJ tem o intuito de promover a leitura e os livros de qualidade
divulgando experiências bem sucedidas sobre leitura e literatura com crianças e
jovens de todo o Brasil. Este ano de 2010, a FNLIJ realizou os concursos: 15º
Concurso FNLIJ/Petrobras Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura, 9º
Concurso Leia Comigo!, 7º Concurso FNLIJ Tamoios de Textos de Escritores
Indígenas e 7º Concurso FNLIJ Curumim Leitura de Obras de Escritores Indígenas.
Os vencedores dos concursos receberam seus prêmios durante uma cerimônia
realizada no dia 24 de Agosto de 2010. Saiba mais no menu Concursos no site da
FNLIJ
- Concurso FNLIJ Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a
Crianças e Jovens de todo o Brasil
A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - FNLIJ criou, em 1994, o Concurso
FNLI J Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens com
o objetivo de valorizar o empenho de pessoas e entidades engajadas em iniciativas
de promoção da leitura, divulgar suas ações, facilitar a troca de informação entre
os profissionais dessa área, construindo uma rede que fortaleça e enriqueça o
trabalho possibilitando o estudo e o aperfeiçoamento dessas ações. O concurso é
pioneiro no gênero e possibilita a formação de um banco de dados sobre os
programas de promoção da leitura que podem subsidiar pesquisas e políticas de
leitura.
Um pouco de história...
Como seção brasileira do IBBY a FNLIJ inspirou-se no prêmio da instituição, o IBBY
Asahi Reading Promot ion Award, para programas de leitura. Saiba mais sobre o
prêmio no site do IBBY www.ibby.org
Em 1994, a FNLIJ promoveu o 1º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de
Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens, primeiro no gênero do país,
representando uma tentativa solitária e sem divulgação pela imprensa. Com apoio

da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, cartazes foram impressos e
enviados por meio de comunicação interna da SEE/RJ às escolas do estado.
O concurso atendeu as expectativas da FNLIJ e apresentou uma experiência de
sucesso realizada pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Consistia de uma
ação pioneira que levava às cidades do estado do Rio de Janeiro a semente da
leitura para professores de escolas públicas. Infelizmente, o concurso não teve
continuidade em 1995.
Em 1996, Eduardo Portella, assumiu a Presidência da Fundação Biblioteca Nacional
e convidou Elizabeth Serra, secretária geral da FNLIJ, para integrar a Comissão
Coordenadora do Programa Nacional de Incentivo à Leitura PROLER. A primeira
contribuição levada pela FNLIJ ao PROLER foi o Concurso, que imediatamente
ganhou a adesão e o apoio do presidente da instituição e de toda a Comissão
Coordenadora. Em 1997, a FNLIJ realizou o 2º Concurso, junto com o PROLER, com
a ampliação da divulgação para todo o território brasileiro. O PROLER produziu e
postou folhetos, cartazes, trazendo também a participação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação/FNDE do Ministério da Educação/MEC que apoiou
sua divulgação para a rede de escolas públicas, por intermédio de suas publicações
e sistema de comunicação.
Outra conquista com a parceria do PROLER foi trazer ao Rio de Janeiro os
vencedores, entrevistá-los e torná-los conhecidos por meio da imprensa.
O Ministério da Cultura, por intermédio da então Secretaria do Livro e da Leitura,
coordenada por Ottaviano de Fiore, uniu-se ao projeto, em 1999, possibilitando um
levantamento quantitativo dos concursos realizados até esta data.
Em 2003, não foi possível continuar com a participação do PROLER, mas a FNLIJ
deu continuidade ao Concurso, certa da necessidade de investir nas conquistas
alcançadas. Em 2005, com a parceria da Petrobras, foi possível oferecer um prêmio
em valor financeiro, ao 14º Concurso.
- Concurso Leia Comigo!
Iniciado em 2002, é dirigido a adultos, pais, professores, educadores, que queiram
relatar uma experiência com a leitura compartilhada dirigida às crianças e aos
adolescentes.
Dividido em duas categorias, duas categorias (relato real e relato ficcional).
O objetivo da FNLIJ com esse concurso é o de incentivar nas famílias o interesse
pela leitura, já que é o adulto é o mediador do interesse da criança e do jovem
pelos livros. Como parte integrante dessa ação, a FNLIJ criou a campanha Leia
Comigo! em 2001, e o Concurso FNLIJ Leia Comigo! em 2002.
- Concurso FNLIJ Tamoios de Textos de Escritores Indígenas
Concurso dirigido a autores indígenas ou autores que possuam alguma filiação
indígena, realizado como uma ação de fortalecimento da nova década dos povos
indígenas (2005- 2015) proclamada pela UNESCO, em parceria com o INBRAPI Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual, através do Núcleo de
Escritores e Artistas Indígenas NEAI. A FNLIJ realiza este concurso desde 2004, em
parceria com o INBRAPI. A partir de 2006, conta com a participação do NEAI.
Seleciona textos literários inéditos de escritores indígenas, em prosa ou poesia.

- Concurso FNLIJ Curumim - Leitura de Obras de Escritores Indígenas
Concurso dirigido a adultos que trabalham com a promoção de obras literárias de
autoria indígena. Em 2004, a FNLIJ iniciou a parceria com o INBRAPI - Instituto
Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual, presidido pelo escritor Daniel
Munduruku. Como uma ação de fortalecimento da nova década dos povos indígenas
(2005 2015) proclamada pela UNESCO, em parceria com o INBRAPI, através do
Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas NEAI, a FNLIJ promove este concurso que
a partir de 2006, conta com a participação do NEAI. Seleciona textos que
registram experiências com obras de autores indígenas em salas de aula,

bibliotecas, escolas, comunidades, desenvolvidas por professores, bibliotecários e
educadores. Uma bibliografia recomendada de obras indígenas acompanha o
regulamento.

Projetos com parceria FNLIJ que beneficiam a infância e a adolescência
- Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso!
O Projeto do Instituto Ecofuturo, em parceria com a FNLIJ desde 2001, visa
implantar bibliotecas em locais poucos desenvolvidos, disponibilizando acervo,
cursos de formação de pessoal e programa para gestão das obras. A FNLIJ,
acreditando que a biblioteca é um espaço privilegiado de acesso ao livro, atua como
executora desse projeto, orientando a estrutura de cada biblioteca e ministrando os
cursos.
São atendidos cerca de 57.750 leitores por mês e o curso organizado pela FNLIJ já
atuou na formação de 1.764 Auxiliares de Biblioteca e Promotores de Leitura, dos
quais 794 são professores. Com o objetivo de garantir acesso à leitura de qualidade
às comunidades no entorno dessas bibliotecas, essa parceria já resultou em 85
Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, em onze diferentes estados. Saiba mais
sobre o projeto acessando www.ecofuturo.org.br
- Curso Leitura, Literatura e Formação de Leitores
Há cinco anos, a FNLIJ organiza o curso Leitura, Literatura e Formação de Leitores,
para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Este curso tem como
objetivo contribuir para a formação leitora dos professores para atuar na formação
de novos leitores e usuários da cultura escrita, além de valorizar o espaço da
biblioteca nas escolas públicas. Este ano de 2010, a FNLIJ está coordenando aulas
de quatro turmas, num total de 125 professores beneficiados. É um curso de
atualização em literatura infantil e juvenil e leitura. Ao final de 2010, cerca de
1.400 professores terão realizado este curso de formação permanente.
No ano de 2010 a FNLIJ, também em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro organiza o curso Livros e Leitura desde o berço que
abrange a necessidade de um tratamento diferenciado para o público dos bebês e
para seus cuidadores, considerando ser este o período da infância propício a novas
descobertas. O curso Livros e Leitura desde o berço almeja enriquecer e contribuir
com o movimento mundial que inclui a primeira infância no universo da cultura
escrita por meio da convivência com os livros mediada pela afetividade do
adulto.Em sua primeira edição, o curso conta com mais de 96 inscritos e vai de
Agosto a Outubro de 2010.
- Seminário Prazer em Ler de Promoção de Leitura
A FNLIJ foi contratada pelo Instituto C&A para organizar, em 2007, o Seminário
Prazer em Ler de Promoção de Leitura. Para tal convidou 17 palestrantes do Brasil,
Argentina, Espanha e Colômbia. O objetivo do programa Prazer em Ler é promover
a formação de leitores e desenvolver o gosto pela leitura.
Em 2008, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o Instituto C&A
lançaram a belíssima publicação Nos caminhos da literatura, pela Editora Peirópolis,
com os textos de todas as palestras proferidas no Seminário.
- Feira do Livro de Bolonha, Itália
Desde 1974, a FNLIJ organiza a presença brasileira na Feira de Bolonha, na Itália, o
mais concorrido evento no setor da produção editorial mundial de literatura infantil
e juvenil. A FNLIJ produz independente para o evento um catálogo, em inglês, com
as mais significativas obras do ano anterior, que é distribuído gratuitamente no
estande brasileiro, onde também se realiza a exposição dessas obras aos visitantes.

Além dos livros selecionados pela FNLIJ, o estande traz representações de
diferentes editoras de LIJ brasileiras. Em 2010, a Feira se realizou de 23 a 26 de
março, com a presença FNLIJ e também dos autores indicados ao Prêmio ALMA, da
Suécia, o escritor Bartolomeu Campos de Queirós e o ilustrador Roger Mello.
Acesse o site da feira www.bookfair.bolognafiere.it
Veja no site os catálogos preparados pela FNLIJ para a Feira
- VII Momento Literário em Barra Mansa, RJ
Por meio do convite feito pela Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa no
Estado do Rio de Janeiro, a FNLIJ, desde 2006, participa deste projeto, quando
organiza palestras para educadores e a programação dos espaços de atividades
para as crianças e jovens, com a presença de escritores, ilustradores e suas obras.
Sob coordenação da Fundação, é montada uma biblioteca, com um acervo de 2.000
obras premiadas pela FNLIJ, onde o público pode ouvir histórias, ler e manusear os
livros. No ano de 2009, o VII Momento Literário em Barra Mansa se realizou de 2 a
4 de dezembro, com a presença de diversos autores da literatura infantil e juvenil
brasileira.

