FUNDAÇÃO SIDÓNIO MURALHA
Currículo e atividades
A Fundação Sidónio Muralha foi criada em 29 de setembro de 1988, tendo por
instituidores Helen Butler Muralha, Maria Beatriz Muralha de Sousa e Mário Jorge d’
Almeida Muralha, respectivamente viúva e filhos de Sidónio Muralha. Seu patrimônio
foi constituído pelos direitos autorais sobre os livros de Pedro Sidónio de Araújo Muralha,
doados à Fundação pelos mesmos instituidores acima mencionados. Esta Fundação
também constitui seu patrimônio por meio de doações, legados, auxílio, subvenções e
contribuições proporcionadas por quaisquer pessoas, públicas ou particulares;
subvenções e auxílios de entidades públicas e privadas, inclusive internacionais, bem
como recursos provenientes de incentivos fiscais, nos termos da legislação pertinente.
O objetivo primordial da Fundação é homenagear a vida e obra do poeta e
escritor Sidónio Muralha. Escritor português, nascido em 29 de julho de 1920 tinha a
escrita como parte intrínseca de si, e dizia: “Escrevo como quem respira. Escrever é
participar, é uma forma de alertar as consciências, tentar construir um mundo mais
decente e mais limpo. Calar é ser conivente.”
Quando adolescente, começou sua carreira de poeta em Lisboa. Inscreveu-se
depois no Movimento Neorrealista, e toda sua obra revela dupla e contínua luta: pela
poesia, pela literatura e pelos direitos humanos. Deixou sua terra por conta de sua
indignação e discordância profundas perante a ditadura salazarista em Portugal, e apesar
disso nunca se desconectou de seu país. Viajou pelo mundo inteiro, viveu no Congo Belga
e por fim fixou-se definitivamente no Brasil, inicialmente em São Paulo e depois em
Curitiba, onde se casou com Helen Anne Butler Muralha, médica paranaense. Faleceu no
dia 8 de dezembro de 1982.
Além de poesias e obras para adultos, Sidónio teve uma notável produção para
crianças, às quais dedicava amor e um fascínio sempre renovado. “Acho essencial divertir
a criançada enquanto se escreve, brincar com o som das palavras tanto na prosa quanto
na poesia e, através da musicalidade, ir ao fundo do coração. As crianças são o futuro. Sei
o que elas sentem e é por isso que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no
mundo, ainda nada está perdido”.

A vida de Sidónio Muralha se dedicou a defender as crianças, a educação, a
literatura, a vida, os direitos humanos e a liberdade. A Fundação Sidónio Muralha segue
esses mesmos valores, buscando sempre os propagar em sua missão e nas atividades que
realiza. Funciona como uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo primeiro
a difusão e a preservação da obra literária do escritor e da literatura - em especial aquela
dirigida a crianças e jovens.
Objetivos da Fundação Sidónio Muralha
•

Preservar e difundir a obra literária de Sidónio Muralha;

•

Promover o incentivo e amparo ao desenvolvimento e difusão de atividades
culturais e educacionais com especial ênfase as de caráter literário;

•

Promover o intercâmbio com entidades públicas e privadas;

•

Promover atividades educacionais em todos os níveis voltadas para o campo da
literatura;

•

Realizar exposições, reuniões, conferências e outras;

•

Colaborar na manutenção da biblioteca Sidónio Muralha, pertencente à Fundação;

•

Conceder bolsas de estudos para aperfeiçoamento artístico e cultural.

Prêmios recebidos
•

Consagração Pública pelos relevantes serviços prestados à Comunidade
Curitibana / 1992 Câmara Municipal de Curitiba.

•

Recebimento da homenagem da Câmara Municipal de Curitiba à Drª Helen Anne
Butler Muralha, em Sessão Solene de entrega dos prêmios Cidade de Curitiba e
Cultura e Divulgação.

ATIVIDADES RECENTES

1. Colóquio Internacional – “100 anos de Literatura Gente”
Objetivo: homenagear o centenário de nascimento de Sidónio Muralha através de
evento na Sociedade de Geografia de Lisboa, contando com exposição em memória da
vida e obra do autor e mesas de apresentações temáticas a respeito de aspecto que
tangenciam e tratam de Sidónio Muralha.
Data: novembro de 2021
2. Projeto: Concurso Sidónio Muralha – Poemas pelas Crianças
Objetivo: Realizar um concurso de poesia e sua publicação através de um livro, inspirado
nas obras de Sidónio Muralha, com todos os estudantes do ensino fundamental da Escola
Municipal Sidónio Muralha.

2.1- Atividades desenvolvidas neste projeto

2.1.1. Divulgação da proposta na escola a ser trabalhada;
2.1.2. Formação de professores para capacitá-los para o trabalho de mediação entre as
obras de Sidónio Muralha e os alunos do Ensino Fundamental I;
2.1.3. Seleção dos textos e ilustrações que serão repassados para uma comissão julgadora
aprovar para o livro
2.1.4. Publicação e lançamento de livro com os poemas de forma digital e impressa.

Projeto iniciado em março de 2018
2.2. Cerimônia de lançamento
Público Alvo: Estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Sidónio Muralha.
Parceiros: Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.

3 - Ação - Grupo de Teatro PERTENCEP

Objetivo: Realizar ensaios de contação para efetuar apresentação no lançamento do livro:
Poesias pelas Crianças.
Encontros todas as quartas-feiras do mês de novembro de 2018.
Público Alvo: Estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Sidónio Muralha.
Recurso: Nenhum. Não utilizou recursos da Fundação para sua execução.
Parceiros: Grupo de Contadores de Histórias Pertencep.

4 – Ação - Oficina de narração de histórias com Giuliano Tierno.
Realizada em dezembro de 2018.
Essa atividade atende aos objetivos da Fundação. Não utilizou recursos da Fundação para
sua execução.
Público Alvo: Agentes de leitura do programa Agentes de Leitura do Paraná.
Recurso: Nenhum. Não utilizou recursos da Fundação para sua execução.
Parceiros: Secretaria Estadual de Cultura do Paraná e Instituto Dom Miguel.

5 – Ação – Introdução ao Centenário de Nascimento de Sidónio Muralha
O evento pretende desenvolver ações conjuntas entre a Fundação Sidónio Muralha e
universidades, institutos e pesquisadores no Brasil e em Portugal.
Organização da comissão científica e levantamento de atividades a serem realizadas.
Essa atividade atende aos objetivos da Fundação. O planejamento das atividades e
recursos para a realização da mesma será feita no início de 2019.
Pessoas envolvidas: Colaboradores da FSM, professores da UFPR,
Recurso: Nenhum. Não utilizou recursos da Fundação para sua execução.
Parceiros: UFPR

ATIVIDADES PERMANENTES

Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar

O Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar (IFEP) é uma organização da
sociedade civil brasileira de caráter filosófico, educacional e cultural que tem por missão
promover, incentivar e desenvolver a Educação Filosófica na Educação Básica formal
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e na educação informal. O objeto social
do IFEP é o ensino, a pesquisa e a produção de materiais a respeito de práticas filosóficas
e educacionais, especialmente tratando de obras teóricas sobre a Filosofia para Crianças,
programas, metodologias e materiais didáticos, bem como prestação de serviços com f oco
no ensino do Filosofar.
O Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar - IFEP - foi fundado no dia 31
de janeiro de 1995 por uma equipe de professores que participaram da introdução de
Filosofia para Crianças no Brasil. A partir de 2006, com a parceria realizada com a
Fundação Sidónio Muralha, passou ter como sede a Casa Prof. Guilherme Butler, sede da
própria Fundação, à rua Desembargador Westphalen, 1014. Desde a fundação do IFEP
em 1995 até o ano de 2009, registramos em nossas atividades formativas um total de
4.215 participantes de todo o Brasil – sendo o público participante composto por diretores,
professores, escritores, estudantes, pais de alunos, pesquisadores e demais.
Originalmente, o Centro de Filosofia foi criado como um representante do Centro
Brasileiro de Filosofia para Crianças, a fim de atuar na formação de professores e na
difusão do Programa Filosofia para Crianças - Educação para o Pensar. Com o
desenvolvimento das atividades, foi feita a ampliação e diversificação das possibilidad es
de filosofar com crianças e jovens.
O IFEP é uma instituição que soma esforços para democratizar a filosofia, a
literatura e o ensino, e faz isso por meio da abertura a novos membros e propostas (cursos,
materiais, projetos, etc), bem como da promoção de parcerias institucionais que tenham
este mesmo objetivo. A filosofia de trabalho do IFEP é dialogar com cada realidade
educacional, a fim de construir um projeto adequado às necessidades específicas de cada
interessado.

Principais atividades desenvolvidas pelo IFEP

Cursos
•

Cursos de formação continuada para educadores: Professor Reflexivo

•

Curso de introdução aos pressupostos e metodologias de ensino de Filosofia para
Crianças e Jovens na perspectiva de uma Educação para o Pensar

•

Curso para Coordenadores Pedagógicos

•

Curso de Ética e Literatura Infanto-Juvenil

•

Curso de Especialização em Fundamentos de uma Educação para o Pensar Curso
de

•

Especialização em Educação para o Filosofar

•

Fóruns, conferências, encontros, palestras e oficinas na área de filosofia,
literatura e educação

Consultoria Filosófico-pedagógica: Filosofar sobre o ensino do Filosofia na
Educação Básica: Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio
•

Assessoria para elaboração do projeto de filosofia da escola. (Concepções
especificidade, interdisciplinaridade, repertório temático, recursos didáticos,
formação docente)

•

Supervisão, acompanhamento e avaliação do trabalho com Filosofia

•

Orientação de produção teórica e materiais didáticos específicos de ensino da
filosofia

•

Formador de Plantão para atendimento pedagógico

•

Tutoria filosófica

Práticas do filosofar com crianças e adolescentes:
•

Curso: Iniciação ao Filosofar

•

Oficinas de Filosofia para grupos

•

Encontros e palestras

•

Congresso de Filosofia entre crianças

•

Jogos para filosofar

Atividades à distância: Filosofar em rede
•

Grupo de Estudos Virtuais.

•

Cursos virtuais

•

Fórum de debate

•

Jornal informativo Diálogo (on-line)

Atividades realizadas de 1995 a 2009

Encontros de Professores:
•

I Encontro de professores – A discussão filosófica na Comunidade de
Investigação (Marcos Antonio Lorieri) – 17/05/97 – 150 professores

•

II Encontro de professores – O Filosofar como Educação para a Cidadania (José
Auri Cunha) – 28/07/2000 – 250 professores

Palestras:
•

Ann M. Sharp, realizada em 25/08/2001, Colégio Marista Santa Maria, Curitiba/
PR. A palestra contou com os seguintes temas: A filosofia e o desenvolvimento de
habilidades e competências de pensamento e A pedagogia da comunidade de
investigação e a educação para valores e cidadania.

•

Prof. Dr. Marcos Antonio Lorieri, realizada em 23/02/2007, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. A palestra contou com o tema O papel
e o valor formativo da filosofia.

•

Prof. José Auri Cunha, realizada e 23/02/2007, Universidade Tecnológica Federal
do Paraná – UTFPR. A palestra contou com o tema Práticas Filosóficas na
Educação Básica.

Encontros e Congressos de Crianças:
•

Projeto Filosofia e Cidadania na Escola:

•

I Encontro Paranaense de Crianças, realizado em 1998, realizado no Colégio N.
Sra. de Lourdes, Curitiba/PR, com 300 participantes. Foco filosófico: Cidadania
e Direitos, slogan: Cidadania: Direito de ter Direitos. Temas: direito e dever,
criança, família, comunidade, educação, saúde, meio-ambiente / ecologia,
trabalho e liberdade.

•

II Encontro Paranaense de Crianças, realizado em 1999, no Colégio Sagrado
Coração, Curitiba/PR, com 500 participantes. Foco filosófico: Cidadania e
Comunicação, Slogan: Vamos nos comunicar e no mundo nos revelar. (Tiago
Pavelski, 4ª série, 9a. CIESC Madre Clélia). Temas: verdade, linguagem, pessoa
/ subjetividade e cultura, paz e responsabilidade.

•

I Congresso de Filosofia entre Crianças, realizado em 2000, no Colégio Marista
Santa Maria, Curitiba/PR, com a presença de 650 pessoas - crianças e professores.
Foco filosófico: Cidadania e cotidiano. Slogan: Pela cidadania o mundo se une!.
(Luan Haddad Ricardo dos Santos, 4ª série. 9a. Col. Marista Santa Maria /
Curitiba). Temas: A vida do Cidadão – Trabalho e dignidade; Cidadania e
Universo Cultural; Criança; Ecologia; Educação – Escola; Meio Ambiente; Saúde
Pública e Dignidade; Violência; Comunidade; Direitos e Deveres; Escolhas
Família; Ecologia e Meio Ambiente; Abandono Infantil; Ser Pessoa; Convivência.

•

II Congresso de Filosofia entre Crianças, realizado em 2002 no Colégio Marista
Santa Maria, Curitiba/PR, com a presença de 700 participantes – crianças e
professores. Foco filosófico: Cidadania e Vida. Slogan: É do pensar que vem o
viver!. Nayane Amaral Dutra, 10ª. 4ª Série, Col. Diocesano Leão XIII, Paranaguá,
PR. Temas: sentir, pensar, olhar, criar, libertar, transformar, planejar, conviver,
brincar, salvar, cuidar, respeitar, ser feliz, ser justo e ser amigo. História
trabalhada: Dadedidodúvida! Surpresas da Filosofia!

Cursos de Formação de Professores:
•

Curso de Especialização: Fundamentos de uma Educação para o Pensar. Parceria
com a PUCPR (1998 e 19990) – 25 Alunos formados

•

Curso de Especialização em Educação para o Filosofar. Parceria com o ITECNE
/Curitiba/PR

•

Cursos intensivos de formação de professor para o ensino de Filosofia na
Educação Básica

•

Cursos realizados na sede do IFEP / FSM desde 1995: 36 turmas com média de
25 pessoas, num total de 900 professores formados

•

Cursos realizados em instituições públicas: 52 turmas com média de 35
participantes, num total de 1820 professores formados.

•

Cursos realizados em instituições privadas desde 1995: 49 turmas com média de
30 participantes, num total de 1470 professores formados.

Atividades realizadas de 2014 a 2019:
•

Cursos de Ética e Educação: Reflexão sobre os valores na escola, com utilização
de literatura de Sidónio Muralha

•

Cursos presenciais de Formação de Professores em Filosofia para Crianças com
foco em literatura infanto-juvenil com vagas gratuitas para bolsistas estudantes de
Filosofia e Pedagogia.

•

Apoio ao Projeto Concurso Sidónio Muralha – Poemas pelas Crianças

•

Cursos Virtuais em Fundamentos e Metodologia de Filosofia para Crianças com
utilização de literatura de Sidónio Muralha

Ponto de Cultura: Passagens Literárias

O Ponto de Cultura Passagens Literárias tem como missão incentivar a leitura e
divulgar a presença do livro em espaços que não o possuem, com diversidade de pessoas
das várias classes sociais e idades. Além disso, busca capacitar mediadores literários de
forma gratuita, para que a intervenção na sociedade seja constantemente ampliada.
O Ponto de Cultura é uma iniciativa que estende as ações da Fundação Sidónio
Muralha para além do seu espaço sede e vai até o Terminal Rodoviário Interestadual de
Curitiba. Neste espaço, em que as pessoas esperam o embarque ou desembarque, os
mediadores andam pelos corredores oferecendo livros para o empréstimo temporário,
com devolução após o término da leitura. É um trabalho que mobiliza as pessoas a
aproveitarem seu tempo de espera ocioso com a leitura. São oferecidos livros de gêneros
específicos como crônicas, contos, fábulas, poesias – textos curtos para que o leitor
consiga concluir sua leitura – e também são feitas sessões de contação de histórias durante
a permanência da atividade no saguão. É um trabalho de corpo a corpo entre o leitorouvinte e o mediador de leitura, que estará qualificado a estimular ou indicar ludicamente
a escolha de um texto pelo passageiro que o devolverá após seu término.
O programa do curso de capacitação, por sua vez, tem por objetivo a formação e
o desenvolvimento dos mediadores literários. O curso consiste em oficinas, intervenções

orientadas e palestras. O curso tem por objetivo promover o desenvolvimento do
participante como mediador de leitura para atuar em espaços de leitura, aproximando o
livro de leitores, especificamente na sala de espera da Rodoferroviária de Curitiba. Após
a conclusão das etapas do curso o participante estará apto a integrar efetivamente as ações
do projeto. Este Ponto de Cultura (fixo e estendido) tem como objetivo proliferar a ação
do mediador e ampliá-la, fazendo com que um maior número de pessoas tenha acesso à
Leitura, mas que além disso, outros se interessem pelo papel de mediação. Por isso é
necessário um mediador com capacidade de leitura que vá além do que está escrito,
passando pela percepção, sensibilidade e desenvolvimento da empatia e alteridade. O
Ponto de Cultura Passagens Literárias se inspira na biblioteca ambulante, mas seu
diferencial está no fato de que o livro chega ao leitor de forma lúdica, e dessa maneira, o
mediador procura encontrar no leitor uma cumplicidade em relação à poética do texto.
Outra atividade a que se propõe o Ponto de Cultura são os encontros com
escritores, que permitem uma interação lúdica entre os mediadores e leitores com os
autores das obras utilizadas nos empréstimos e leituras. Isso proporciona uma percepção
sobre os livros além da interpretação inicial, pois a conversa com escritores passa a tratar
também do processo de escrita, de criatividade e de produção literária – aspectos que não
necessariamente são abordados a partir de uma leitura inicial.

Principais atividades desenvolvidas pelo Ponto de Cultura

2010
Implantação das primeiras ações na Rodoviária
•

Inscrições para o Curso de Mediadores de Leituras (Primeiro Semestre)

•

Oficina de Literatura

•

Oficina de Leitura e Formação Crítica

•

Evento Cultural – Artista Convidado

•

Oficina de Contação de Histórias

•

Oficina Leitura e Comunicação

•

Atividades na Rodoferroviária

•

Intervenção dos participantes do curso nas ações da Rodoferroviária

•

Encontro com a escritora Liana Leão (23/06/2010), autora de livros infantis como
Frederico Godofredo, Julieta de Bicicleta e O Livro dos Sons.

•

Encontro com o escritor e jornalista Luis Andrioli (01/07/2010), autor de livros
infantis como A Menina do Circo, bem como livros de não-ficção como O Circo
e a Cidade.

•

Encontro com a escritora e cineasta Lia Marchi (24/11/2010)

•

Teia Tambores Digitais: Encontro para estabelecer reunião dos Pontos de Cultura
nacionais para decisão de suas comissões e estratégias de desenvolvimento
cultural. Priscila Angélica tornou-se uma das representantes nacionais da Região
Sul do Comitê Livro e Leitura.

2012
•

Encontro com a escritora e ilustradora Márcia Széliga

•

Encontro com o escritor Marcus Vinicius e o Ilustrador Atlan Coelho, autores do
livro Marina descobriu a Lua

•

Ações na Rodoviária

•

Reestruturação do Curso de Mediadores

•

Curso Agentes de Leitura

2013
•

Ações na Rodoferroviária de Curitiba

•

Encontro com a escritora Glória Kirinus

•

Curso de mediadores de Leitura (09, 23 e 30/04; 07 14, 21 e 28/05; 04/06)

•

Início do III Curso de Mediadores de Leitura (31/07; 07, 14, 21 e 28/08)

•

Encontro com a escritora Adélia Woellner

•

Divulgação em mídia impressa e online

2015
•

Festas das Crianças: Evento realizado anualmente, por três anos consecutivos,
para celebrar o contato da criança com o Livro e a Literatura. As festas foram
feitas a partir de atividades lúdicas, em que cada criança ganha um livro infantil

doado pela Freguesia do Livro e um (a) boneca (o) de pano doado pela
Bonequeiras sem Fronteiras.
o 10/10/2015 – Biblioteca Clube de Mães da Vila Torres.
o Produção: FSM e Brincadeiras Literárias
o Parceria: Freguesia do Livro e Bonequeiras sem Fronteiras

•

Feira da Troca: Desenvolvida para a realização de troca de livros literários e
objetos pessoais.

•

Data: 25/07/2015

•

Produção: Fundação Sidónio Muralha e Entretantas

2015
•

Encontro de Contadores de Histórias Guido Viaro: O Encontro de Contadores de
Histórias - O Brincante da Palavra - é uma tentativa de reunir pessoas interessadas
no ato de contar e possibilitar a reflexão acerca da importância e do papel do
contador, enquanto mediador de leitura e formador de leitores, principalmente na
escola.

o

Data: 24/10/2015

o

Produção: Centro de Capacitação em Arte Guido Viaro

o

Colaboração: Fundação Sidónio Muralha

2016
•

Festas das Crianças: Evento realizado anualmente, por três anos consecutivos para
celebrar o contato da criança com o Livro e a Literatura.
o 09/10/2016 – Biblioteca Clube de Mães da Vila Torres.
o Produção: FSM e Brincadeiras Literárias
o Parceria: Freguesia do Livro e Bonequeiras sem Fronteiras e participação
Professora, bailarina: Daniella Nery

•

Piquenique Literário: Evento que recebe a youtuber Catarina Trigo do site A
menina que indica livros, de São Paulo, para conhecer a Fundação Sidónio
Muralha e compartilhar suas experiências com as crianças de sua faixa etária.
o 16/07/2016
o Produção: FSM e Brincadeiras Literárias
o Parceria: A menina que indica livros

2017
•

Oficina Fiar a Escrita: A oficina se propõe trabalhar com as técnicas artífices da
fiação manual, agenciadas a exercícios goetheanísticos de escrita para a
composição literária, acadêmica e/ou jornalística de textos. A metodologia
empregada na oficina pretende acentuar o caráter vivencial da experiência da
fiação e da escrita.
o Ministrante: Nina Veiga
o Data: 07/05/2017
o Produção: Fundação Sidónio Muralha
o Parceria: Nina Veiga

•

Oficina Práticas Narrativas: Oficinas de Trabalho do Contador de Histórias,
com Priscila Angélica. Maio, junho e julho de 2017.

Camerata Ars Nova
Coro de câmara, fundado em maio de 1961, foi inicialmente conhecido com a
designação ‘Coral de Câmara da Casa de Alfredo Andersen’, pela sua ligação ao Museu
e Escola de Arte ‘Casa Alfredo Andersen’. Em 1962, seus membros adotaram a
denominação ‘Camerata Ars Nova’, inspirados no repertório que tinha como meta a
pesquisa e divulgação de obras dos grandes mestres da música antiga, principalmente dos
períodos Advento da Polifonia (séc. IX) até o Barroco (séc. XVII).
O convite para cantar a Missa de São Sebastião de Heitor VilIa Lobos, na abertura
do II Festival Internacional de Música de Curitiba ampliou o repertório da Camerata,
abrangendo quase todos os períodos da música coral. Nos anos seguintes (1966 e 1967)
a Camerata participou da abertura dos festivais de música de Curitiba, com a apresentação
da primeira audição mundial da ‘Terceira Missa para Coro a Capella’, de Francisco
Mignone, dedicada à Camerata Ars Nova e a ‘Missa Caipira’ de Osvaldo Lacerda.
Na década de 60, o grupo participou com frequência dos Concertos de Advento
em Curitiba e apresentou-se em grandes concertos no Brasil e América Latina. Gravou
programas para a Rádio MEC no Brasil e para o Ministério de Educação da Argentina.
Em 1970 compromissos profissionais dos outrora estudantes impediram novas
apresentações, e a Camerata Ars Nova encerrou suas atividades.
O amor pela música e o elo de amizade entre os componentes manteve o grupo
unido em reuniões esporádicas, nos anos 70, 80 e 90. A Camerata voltou a apresentar-se
publicamente em 1995 na celebração do casamento do filho de um de seus membros.
Essas apresentações repetiram-se em outros casamentos de filhos de componentes e da
filha do então maestro Prof. Dr. Luis Fernando Coelho. Em 2007 alguns dos antigos
membros reuniram-se e traçaram como meta a gravação de um CD com músicas de Natal,
a serem dedicadas a seus netos. Posteriormente, as atividades se encerraram.

Grupo Leto de Curitiba
As famílias que compõem o Grupo Leto de Curitiba se reúnem há décadas. As
reuniões têm uma parte devocional e outra social, em que há congraçamento entre os
membros, atividades ligadas à cultura da Letônia e troca de informações.
Inicialmente a coordenação das reuniões era feita pelo pastor Paulo Gailit. Atualmente
vários membros se revezam na coordenação dos encontros, contando ainda com a
colaboração do pastor Benjamim Keidann. Os Encontros do Grupo Leto inicialmente
eram realizados nas casas das famílias, mas com sua expansão foi realocado ao espaço
que hoje é sede da Fundação Sidónio Muralha, casa do pastor e professor Guilherme
Butler, de grande importância para a Igreja Batista e para o desenvolvimento do grupo.
Guilherme Butler veio ao Brasil na primeira imigração dos letos ao Brasil para servir de
professor das crianças, filhos dos imigrantes. Posteriormente, já morando em Curitiba,
tornou-se iminente professor e pesquisador.
O Grupo Leto de Curitiba efetivamente foi organizado no início da década de 70
tendo como seu líder o pastor Paulo Gailit. Já com idade avançada, passou a liderança
para o pastor Walters Frischinbruders. Com sua mudança para Portugal, o grupo tem
convidado alguns pastores ou pregadores leigos do próprio grupo para trazerem as
mensagens. Ultimamente o pastor Benjamin Keidann tem sido o pastor mais assíduo na
apresentação das meditações bíblicas.
O grupo tem como grande objetivo conservar a mesma fé religiosa que tinham
os antepassados que vieram da Letônia, além de manter os laços de amizade entre seus
descendentes através de meditações bíblicas, cânticos, hinos, comemorações de datas
nacionais e realização de eventos culturais e musicais.

Outras atividades da Fundação Sidónio Muralha, realizadas de 1988 a 2009

De 1988 a 1996
•

1a. Biblioteca Infanto-Juvenil de Rondônia, na cidade de Jaru. Essa biblioteca
recebeu o nome de Sidónio Muralha.

•

Biblioteca Cecília Meireles, na cidade de Primavera - SP, com o apoio da
administração da CESP naquela cidade.

•

IV Encontro Paranaense de Leitura e Literatura Infantil, realizad o com a Fundação
Cultural de Curitiba e Biblioteca Pública do Paraná.

•

Organização de Biblioteca Ambulante, com vinte bolsas de livros para escolas em
Reservas Extrativistas no Acre. Apoio do Instituto de Estudos Amazônicos.

•

Doação de 116 livros didáticos para a Escola Municipal Sidónio Muralha.

•

Doação de livros de autoria de Sidónio Muralha, para 96 escolas da Rede
Municipal de Ensino em Curitiba – PR

De 1997 a 1999

•

Apoio às atividades do Grupo Leto de na sede da Fundação Sidónio Muralha.
o Início da publicação do boletim mensal Latvija, dirigido a esse público.

•

Apoio às atividades – cursos, palestras e eventos - do Centro Paranaense de
Filosofia – Educação para o Pensar, entidade com a qual a Fundação Sidónio
Muralha atua em pareceria desde dezembro de 1996.

•

Parceria com o Centro Paranaense de Filosofia na organização do I Encontro
Paranaense de Professores de Filosofia para Crianças, realizado em 17 de maio de
1997.

•

Parceria na elaboração e custeio financeiro do jornal Diálogo, publicação
trimestral do Centro Paranaense de Filosofia – Educação para o Pensar e desta
Fundação.

•

Realização de encontro realizado em 11 de outubro de 1997 na sede da Fundação
com o tema: Sidónio Muralha – Vida e Obra. Palestrantes: Leopoldo Scherner

(professor), Maria Ângela Monteiro Raio (psicóloga e contadora de histórias) e
Key Imaguire Junior (arquiteto).
•

Publicação dos livros A Televisão da Bicharada, A Dança dos Pica-Paus e Sete
Cavalos na Berlinda, de Sidónio Muralha, pela Global Editora.

•

Continuação dos trabalhos para a formação da biblioteca da Fundação Sidónio
Muralha: catalogação dos livros infanto-juvenis e de interesse geral.

•

Parceria na organização e custeio financeiro do I Encontro Paranaense de
Filosofia para Crianças, realizado em setembro de 1998.

•

Publicação dos títulos O Trem Chegou Atrasado e a Revolta dos Guarda-Chuvas,
de Sidónio Muralha, pela Global Editora.

•

Coquetel comemorativo ao 10 aniversário da Fundação Sidónio Muralha, em 26
de outubro, ocasião em que foi eleita a nova Diretoria e o novo Conselho de
Curadores.

•

Trabalhos referentes à organização da Biblioteca infanto-juvenil.

•

Parceria na organização e custeio financeiro do II Encontro Paranaense de
Filosofia para Crianças, realizado em outubro de 1999.

•

Produção do website referente à Fundação Sidónio Muralha e Centro Paranaense
de Filosofia – Educação para o Pensar.

•

Produção do Cartão do Natal, elaborado a partir de concurso realizado com
crianças de oito escolas paranaenses que trabalham com o Programa Filosofia para
Crianças - Educação para o Pensar. Criação de um desenho tendo como base um
texto do poeta Sidónio Muralha. Premiação aos alunos: coleção das obras de
Sidónio Muralha para crianças.

•

Publicação do livro Os Três Cachimbos, de Sidónio Muralha, pela Global Editora.

•

Projeto Caixa Mágica – Confecção da caixa e produção da apostila que a
acompanha. Trabalho cujo objetivo é a difusão da literatura infanto-juvenil junto
a escolas do Paraná.

•

Produção de um vídeo referente ao I Encontro Paranaense de Filosofia para
Crianças.

•

Atendimento a alunos pesquisadores: graduação, especialização e mestrado.

•

Planejamento da Exposição de autores portugueses Sinais de Jorge de Sena e
outros Escritores Portugueses Contemporâneos a ser realizada de 3 a 24 de abril
do ano 2000.

De 2000 a 2005
•

Parceria na organização e custeio financeiro do II Encontro Paranaense de
Professores em 29 de julho e do I Congresso Paranaense de Filosofia entre
Crianças em 21 de outubro.

•

Apoio e participação na exposição Sinais de Jorge de Sena e outros Escritores
Portugueses Contemporâneos, que ocorreu entre os dias 3 a 27 de abril no SESC
da Esquina.

•

Trabalhos referentes à organização da Biblioteca Infanto-Juvenil: pintura e
restauração da área utilizada pela biblioteca, triagem e seleção dos livros.

•

Continuação do Projeto Caixa Mágica – Confecção de novas caixas e produção
de novas apostilas que as acompanham. Trabalho cujo objetivo é a difusão da
literatura infanto-juvenil junto a escolas do Paraná.

•

Apoio ao I Congresso de Filosofia entre Crianças, realizado pelo Centro
Paranaense de Filosofia em 21 de outubro de 2000, no Colégio Marista Santa
Maria.

•

Parceria com o Centro Paranaense de Filosofia na palestra da Prof ª Drª Ann
Margaret Sharp - diretora adjunta do IAPC (The Institute for the Advancement of
Philosophy for Children) - realizada em agosto de 2001, no auditório do Colégio
Marista Santa Maria.

•

Apoio e custeio financeiro à publicação de uma edição do jornal Diálogo, em
parceria com o Centro Paranaense de Filosofia – Educação para o Pensar.

•

Apoio às atividades do Grupo Leto de Curitiba – reuniões mensais e eventos da
comunidade de descendentes letos no Paraná.

•

Apoio e participação nas atividades do Centro Paranaense de Filosofia – Educação
para o Pensar – cursos, palestras e reuniões.

•

Apoio e ajuda de custo a folders, cartões e outros materiais destinados a atividades
desta Fundação em parceria com o Centro Paranaense de Filosofia.

•

Atendimento a alunos pesquisadores: graduação, especialização e mestrado em
Filosofia para Crianças e na vida e obra de Sidónio Muralha.

•

Catalogação e informatização do acervo para a biblioteca infanto-juvenil, trabalho
realizado por duas bibliotecárias prestadoras de serviços.

•

Participação no Ciclo de Palestras promovido pela Centro de Estudos Fernando
Pessoa, apresentando a exposição Sidónio Muralha – Vida e Obra, na Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), de 24 a 26 de maio de 2002. Essa
exposição ficou aberta até 24 de junho.

•

Inauguração oficial da biblioteca infanto-juvenil Helena Kolody, na sede desta
Fundação, em 26 maio, ocasião em que foram recebidos para um café da manhã
os professores palestrantes do acima mencionado.

•

Parceria na organização e custeio financeiro para o II Congresso Paranaense de
Filosofia entre Crianças, realizado em 9 de novembro de 2002.

•

Doação de livros infantis de Sidónio Muralha para a Escola Municipal Sidónio
Muralha, em agradecimento à participação com desenhos e interpretação de textos
dos alunos na exposição Sidónio Muralha – Vida e Obra.

•

Criação e redação do Projeto I Encontro Paranaense de Literatura InfantoJuvenil, a ser realizado em maio de 2004.

o

Trabalho de captação para patrocínios, apoios e parcerias: contatos e
reuniões periódicas com Universidade Federal do Paraná (UFPR),
SINEPR/PR, Secretarias de Estado da Educação, da Cultura, de Assuntos
Estratégicos, bem como Biblioteca Pública do Paraná, Fundação Cultural
de Curitiba e instituições particulares interessadas em participar e ajudar
na realização do evento.

o

Programação e contatos para realização de exposições simultâneas ao
evento: Goethe Institut, Colégio Estadual do Paraná e outros. Preparação
de material para essas exposições.

o

Programação de Concurso para a criação do logotipo do evento, dirigido
a alunos da UFPR, CEFET –PR.

o

Exposição (na sede da Fundação Sidónio Muralha) de trabalhos de alunos
da UFPR e CEFET-PR com vistas à escolha do logotipo do I Encontro
Paranaense de Literatura Infanto-Juvenil.

o

Premiação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao 1º colocado no
Concurso de Logotipos para o I Encontro Paranaense de Literatura
Infanto-Juvenil.

o

Realização do I Encontro Paranaense de Literatura Infanto-Juvenil (12 a
15 de maio), com a seguinte programação:

▪

1º dia - A idéia de um livro – As Bases da Literatura InfantoJuvenil (Prosa e Poesia)

▪

2º dia - A viagem de um livro – Literatura Infanto-Juvenil no
Paraná

▪

3º dia - O lugar de um livro – Políticas de Incentivo ao Livro e à
Leitura no Paraná

▪

4º dia - A importância de um livro – Literatura: Fruição e Educação

o Equipe de Criação e Organização do I Encontro Paranaense de
Literatura Infnato-Juvenil: Helen Anne Butler Muralha, Ana Maria de
Castro Traub, Darcísio Natal Muraro, Flaviana Martins de Lima, Glória
Kirinus – PUCPR, Mônia Silvestrin
o Produto cultural resultante: realização de cursos, palestras e oficinas,
pesquisas nas áreas de letras e artes com referência à LIJ
•

Apoio e participação ao Perhapiness, promovido pela Fundação Cultural de
Curitiba, de 22 a 27 de agosto.

•

Exposição sobre a Vida e Obra de Sidónio Muralha, no hall de entrada do Teatro
Paiol, como parte da programação do Perhapiness.

•

Apoio à oficina Lavra Palavra, ministrada pela escritora Glória Kirinus, em
parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, em 27 de agosto.

•

Início das reuniões para a criação e redação do Projeto II Encontro Paranaense
de Literatura Infanto-Juvenil, a ser realizado em 2006.

•

Exposição de reproduções fotográficas de Sidónio Muralha e de livros na Casa
Latino Americana - CASLA

•

Exposição para venda de livros de Sidónio Muralha na Biblioteca Pública do
Paraná, no hall do anfiteatro, como parte da programação do Conversa com Verso,
semana literária promovida pela BPP.

•

Exposição sobre a obra de Sidónio Muralha na CASLA, em 1º de outubro.

•

Realização da Oficina Lavra-Palavra, com a escritora Glória Kirinus, em 22 de
outubro.

•

Apoio e participação na I Feira de Rua de Livros de Curitiba, que ocorreu no
período de 04 a 13 de novembro, na praça General Osório.

•

Apoio a estudantes da PUC-PR e empréstimo de material para exposição da vida
e obra de Sidónio Muralha para atividade em sala de aula de literatura, sobre o
poeta.

•

Apoio a I Feira de Rua de Livro de Curitiba, organizado pelo Instituto do Livro
de Joinville.

•

Realização da palestra Maradígma, exposição preliminar da tese de pósdoutorado da escritora Glória Kirinus, em 28 de novembro de 2005.

•

Promoção de curso literário ministrado pela professora Susan Blum Pessoa de
Moura – Análise de leitura e processo de escritura.

•

Dia da Poesia – Oficina Sidónio Muralha – Vida e Obra para crianças, na Escola
Lúmen - Curitiba / PR.

•

Divulgação das poesias do poeta Rollo Resende, na sede da Fundação Sidónio
Muralha, de 22 a 26 de agosto, com recital poético na noite de 23 de agosto.

2006 a 2009
•

Apoio a II Feira de Rua de Livro de Curitiba, organizado pelo Instituto do Livro
de Joinville

•

Promoção de curso literário ministrado pela professora Susan Blum Pessoa de
Moura Análise de leitura e processo de escritura.

•

Realização do II Encontro Paranaense de Literatura Infanto-Juvenil em parceria
com a UNICENP, atual UP.

•

Curso de Filosofia para Crianças, iniciado em 10 de março de 2007.

•

Dia da Poesia – Oficina Sidónio Muralha – Vida e Obra para crianças, na Escola
Lúmen.

•

Oficina de Caricatura em 24 de março de 2007, ministrada por Tadao Miaqui.

•

Lançamento do livro: DADEDIDODÚVIDA! Surpresas da Filosofia (autores:
Flaviana Lima, Michele Czaikoski, Darcísio N. Muraro e Andrea Prendin)

•

Atividades da Camerata ARSNOVA.

•

Primeira Tertúlia em 03 de abril de 2008, encontro para discutir os projetos da
Fundação Sidónio Muralha.

•

Parceria com o Instituto Sadia para realização do Projeto Ética e Educação para
o Pensar em secretarias de educação de seis municípios: Chapecó - SC, Paranaguá
- PR, Ponta Grossa - PR, Dois Vizinhos - PR, Toledo - PR e Lucas do Rio Verde
- MT.

•

Doação de conjunto de livros de Sidónio Muralha para: E.M.I. Estudante João
Antonio Tavares Saldanha – Santana do Livramento / RS.

•

Parceria com o Grupo Cultura e Infância.

•

Representação da Fundação na Oficina Brincando na Diversidade organizada
pelo Cultura e Infância e Ministério da Cultura com o objetivo de construir o
Plano Nacional de Cultura para a Infância.

•

Convênio com a Secretaria da Cultura e Fundação Cultural de Curitiba para
criação do Ponto de Cultura Passagens Literárias.

