
Governo Mais perto de Você e Professora Heleusa: trabalhando juntos por uma Conquista 

cada vez melhor 

 

A Professora Heleusa Figueira Câmara, que atualmente exercia o cargo de Coordenadora Geral 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), participou ativamente da história do 

município. Na gestão do atual Prefeito Herzem Gusmão, se fez presente em vários momentos 

colaborando e trabalhando por uma Conquista cada vez melhor. 

Na região Sudoeste da Bahia, o Proler foi implantado em 1992, por meio de um convênio de 

cooperação que envolveu a FBN, a Uesb e as prefeituras de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga. 

 

Parceria com Proler - em 19.01.2017, logo que assumiu o governo, o prefeito junto com a 

secretária de Cultura, Tina Rocha, recebeu a Professora Heleusa para manutenção da parceria 

entre o Executivo Municipal e o Proler. “Esta é uma parceria com que deu certo, tendo em 

vista os resultados apresentados ao longo deste tempo”, disse na época a Professora. O 

prefeito garantiu que “vocês vão ter todo o apoio”. 



 

15ª Semana Nacional de Museus - foi realizada entre os dias 15 e 21 de maio de 2017 com o 

intuito de celebrar o Dia Internacional de Museus (18 de maio). Promovida pelo Instituto 

Brasileiro de Museus (Ibram), o evento teve como tema “Museus e histórias controversas: 

dizer o indizível em museus”. A programação foi realizada na Casa Memorial Governador Régis 

Pacheco. 

Segundo a coordenadora-geral do Proler, professora Heleusa Câmara, era importante pensar 

que os museus têm sido vistos como espaços de legitimação e valorização sociocultural que 

elenca e discrimina ao mesmo tempo. “Entretanto, ao se abrirem para o diálogo com grupos 

sociais ausentes das narrativas museológicas tradicionais, as instituições começam a repensar 

o que foi imposto como verdade única. Com isso, preconceitos são confrontados e outras 

possibilidades de narrativas são levantadas”. 

Na abertura do evento, Heleusa Câmara disse que “estamos apresentando as histórias que as 

pessoas não conhecem porque vêm de prisioneiros, vêm de religiosos. Nós achamos que era o 

momento de mostrar outros lados das histórias. A gente quer mostrar que há muitas pessoas 

se esforçando para construir uma sociedade diferenciada para que as pessoas tenham 

oportunidade de recomeçar sua vida de outra forma”, que também estava à frente do projeto 

carcerário “Letras de Vida: escritas de si – Minha vida não cabe num laudo”. 



 

11ª Primavera dos Museus – de 19.09.2017 a 22.09.2017, a Biblioteca Municipal José de Sá 

Nunes disponibilizou ao público parte de seu acervo histórico, ao qual se juntaram livros que 

fizeram parte da antiga Biblioteca Infantil Monteiro Lobato e outros que pertenceram ao 

professor Américo Moreira (neste caso, doados por seus familiares ao Museu Literário 

Professora Amélia Barreto de Souza). 

 “Conheço o acervo da Biblioteca José de Sá Nunes e sempre fui muito apaixonada, porque 

vejo que aqui nós temos obras de qualidade extraordinária. Nada mais natural que nós 

juntássemos as nossas forças e viéssemos à Biblioteca José de Sá Nunes”, informou a 

professora Heleusa Câmara, coordenadora do Programa Nacional de Incentivo à Leitura 

(Proler). 

“É uma mostra do que nós temos de livros valiosos em Vitória da Conquista. A gente espera 

que as escolas tragam seus alunos para que eles conheçam e visitem este espaço de biblioteca 

e vejam algumas coisas que podemos considerar raridades”, convidou à época Heleusa. 



 

O prefeito Herzem Gusmão esteve na Biblioteca Municipal José de Sá Nunes, na tarde da 

sexta-feira, 22.09.2017, o espaço já recebia a quarta visita guiada do dia. Eram cerca de 30 

estudantes com idades entre 8 e 14 anos, matriculados do 3º ao 8º ano do Ensino 

Fundamental. 

Recebidos pelo bibliotecário Luís Santos, eles conheceram uma amostra do acervo, hoje 

composto por 28 mil livros – incluindo várias obras raras e mais de mil títulos de autores 

conquistenses. “Esta biblioteca é um grande patrimônio”, avaliou o prefeito, acompanhado 

pela secretária de Cultura, Tina Rocha, pelo chefe de Gabinete, Marcos Ferreira, e pela 

professora Heleusa Câmara. 

 



 

 

Povoado de Cabeceira sedia XXVI Encontro de Leitura do Proler - A Escola Municipal Francisco 

Antônio Vasconcelos recebeu o XXVI Encontro de Leitura do Proler. O Encontro acontece, 

anualmente, desde 2010 em escolas da zona rural do município. Em 2017, de 17 a 19 de 

outubro, uma programação totalmente dedicada ao hábito da leitura envolveu cerca de 300 

pessoas da comunidade do povoado de Cabeceira, entre professores, estudantes e agentes de 

leitura, em 12 oficinas. 

A abertura do evento realizada na manhã da terça, 17, foi um momento de celebração. “Este é 

um momento memorável na história do programa. O Proler, que começou com a contação de 

histórias, se enriquece com encontros como esse, com a participação de todos vocês”, disse a 

professora Heleusa Câmara, que coordenava o programa. 

Heleusa agradeceu ainda as parcerias que possibilitaram o sucesso do Proler, a exemplo do 

trabalho voluntário feito por professores universitários. “São pessoas que vêm compartilhar 

saberes e aprendizados com a comunidade”, disse ela estendendo o agradecimento: “ai do 

Proler se não tivesse tido o apoio da Prefeitura e da Uesb também”. 

 

Palestra encerra os 16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher – em 

10.12.2017, data em que é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A palestra de 

encerramento dos 16 Dias de Ativismo foi ministrada pela professora Heleusa Figueira Câmara 

na Igreja Episcopal Carismática. 

 



 

16ª Semana de Museus na Casa Memorial Governador Régis Pacheco – no dia 14.05.2018, 

alunos do Círculo Escolar Integrado (CEI) de Cabeceira vieram admirar suas próprias obras na 

exposição fotográfica que retrata as atividades do XXVI Encontro de Leitura do Proler/Uesb 

realizadas nas escolas do CEI. 

“É maravilhoso esse encontro. Eles gostam de se ver, de aparecer”, destacou a professora 

Heleusa Câmara, organizadora da Semana de Museus e coordenadora do Proler/Uesb. 

“Queremos apresentar essa exposição em outros lugares, levar para outros espaços para que a 

zona urbana conheça os fazeres e os saberes da nossa zona rural. Vamos compartilhar”, 

completou. 

 

 



 

Receita Federal recebe exposição fotográfica do Proler – evento que aconteceu em 

02.08.2018. De acordo com a coordenadora do Proler, professora Heleusa Câmara, existia uma 

preocupação do projeto em compartilhar os trabalhos realizados, principalmente quando eles 

vêm de localidades afastadas da sede do município. “É a hora de irmos compartilhando os 

acontecimentos do povoado, trazendo para as instâncias públicas, a fim de que as pessoas 

vejam como os nossos professores, alunos e moradores merecem um reconhecimento, pois 

poucas pessoas os conhecem”, justifica. 

 

 



 

Escola Municipal Rui Barbosa recebe XXVII Encontro de Leitura do Proler – entre os dias 07 e 

09 de agosto, a Escola Municipal Rui Barbosa, localizada no povoado de Cercadinho, recebeu o 

XXVII Encontro de Leitura do Proler/Uesb. O encontro, desenvolvido pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, com o apoio da Prefeitura Municipal, acontece desde 2010 em 

escolas da zona rural do município e movimentou o povoado com uma programação 

totalmente dedicada ao hábito da leitura. 

Durante a abertura do XXVII Encontro de Leitura, a coordenadora do Proler, professora 

Heleusa Câmara, destacou alguns desafios para a realização desta edição do projeto no 

povoado de Cercadinho, distante 93 quilômetros da sede do município. Em sua fala aos 

presentes, a professora salientou a necessidade do incentivo à leitura chegar aos lugares mais 

distantes. “Foi essa dificuldade que fez a gente querer estar aqui, e nós conseguimos. Nós 

vencemos. Nós chegamos”, comemorou. 

Resgate e valorização presentes também nas homenagens feitas aos moradores da região. 

“Foram pessoas escolhidas pela própria comunidade, que contribuíram positivamente para a 

região”, explicou a professora Heleusa. 

 

 

Agosto Dourado: Banco de Leite leva teatro lambe-lambe para alunos da zona rural – a 

oficina aconteceu simultaneamente ao XXVII Encontro de Leitura do Proler/Uesb. “Esta foi 

uma forma muito terna e particular de mostrar a importância de amamentar as crianças, para 

que elas tenham mais resistência e imunidade às doenças, se sintam mais seguras e queridas 

pelas mães”, enfatizou a coordenadora do Proler, professora Heleusa Câmara. 



 

 

Formação traz aos profissionais da Rede Municipal de Ensino técnicas para contação de 

histórias – em 25.09.2018 teve início a formação de mediadores da leitura em contação de 

histórias. Minicurso oferecido aos professores das salas de leitura, instrutores do Projeto 

Educart e coordenadores pedagógicos das creches e centros municipais de educação infantil. 

Promovido por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Programa 

Nacional de Incentivo à Leitura – Proler/UESB. 

Ministrada pelo ator, cenógrafo, figurinista, dramaturgo, arte-educador e contador de 

histórias, Augusto Pessôa, a capacitação tinha como objetivo apresentar aos presentes 

aspectos práticos e teóricos do processo de contação de histórias. 

Para a coordenadora do Proler, professora Heleusa Câmara, a capacitação possibilitaria aos 

professores o trabalho com a imaginação, que faz com que as pessoas sonhem e a partir 

destes sonhos busquem realizações. “Esse curso vem incentivar e valorizar esta possibilidade 

de sermos mais criativos, afinal nós temos que viver entre sonhos e na busca de realizá-los”. 

 

 


