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Recifavela (São Paulo) - Fotógrafo: Felipe Gabriel.

“Abram as janelas!
Abram mais janelas do que
todas as janelas que há no mundo!”
(Álvaro de Campos, 1917)

O Projeto ‘Cantos de Leitura’ representa a abertura de uma janela. Uma janela
que se abre ao desconhecido, ao novo, a um novo horizonte de perspectivas.
O seu objetivo é criar um espaço físico e simbólico que agregue a seu usuário
uma nova forma de ler o mundo que o circunda. Por vezes, abrimos janelas e
encontramos um jasmineiro em flor; outrora, nuvens espessas. Mas o importante
é que o leitor acesse janelas que o coloquem diante do seu tempo, do seu
universo simbólico, de suas questões. É assim que acreditamos na formação
do leitor, nessa abertura de perspectivas, na partilha de entendimentos, na
socialização!
Nesta nova dinâmica, estarão presentes os mais variados suportes: jornais,
revistas, periódicos, além de um vasto catálogo de livros. As ‘Rodas de Leitura’
garantirão um espaço para a leitura literária, para a fruição, pois, parafraseando
Caetano Veloso, “sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos
no mundo. ” Esperamos que tantas outras janelas e expectativas sejam abertas
a partir do ‘Cantos’, pois – como diria Carlos Drummond de Andrade - tanto é
“o mundo, vasto mundo”... “basta saber olhar, para poder vê-lo assim. ”

Associação Mulheres e Meninas do Morro (Rio de Janeiro) - Fotógrafa:
Carla Cunha.
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Reciclazáro (São Paulo) - Fotógrafo: Thiago Del Rey.

SISTEMATIZAÇÃO DE
METODOLOGIA “CANTOS
DE LEITURA”

1. APRESENTAÇÃO
Consta nesse material, a sistematização do Projeto ‘Cantos de Leitura’ que foi
implementado em 2016 em cinco instituições, sendo estas escolas e cooperativas
de reciclagem, situadas em locais de alta vulnerabilidade social. Nesse primeiro
momento, o atendimento foi direcionado a um público infantil, na faixa etária
de 0 a 5 anos, nas escolas e creches parceiras, bem como também a um público
adulto em associações, cooperativas, espaços educacionais e culturais.
A partir dessa experiência, desenhou-se uma metodologia semiaberta, agora
descrita neste material. Semiaberta porque, apesar de termos traçado metas e
objetivos, a metodologia obedece à experiência do lugar onde é implantado o
Projeto, compreendendo sua dinâmica, abordagem, amplitude.
Além da descrição desse modelo de instrumentalização, consta, neste material,
um detalhamento das etapas de monitoramento e avaliação, de fundamental
importância para o levantamento de dados e a avaliação dos mesmos.
2. A TECNOLOGIA SOCIAL ‘CANTOS DE LEITURA’
O Projeto ‘Cantos de Leitura’ objetiva criar espaços físicos e simbólicos
de emancipação social por meio da formação do leitor, da educação e da
socialização, utilizando a leitura como atrativo e ponto de encontro. A implantação
da tecnologia consiste na localização da instituição parceira (em regiões de
vulnerabilidade social) para a instalação de um espaço físico com um acervo de
mais de 1.200 livros e para a simultânea formação de mediadores para o espaço,
dentro de uma lógica de dinamização de práticas de leitura e formação do leitor.
O Projeto objetiva intervir mais precisamente nos espaços (denominados
“Cantos de leitura”) localizados no interior de cooperativas e escolas situadas
nas periferias dos centros urbanos do Norte e Nordeste.
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Recifavela (São Paulo) - Fotógrafo: Felipe Gabriel.

O Projeto tem como principais ações:
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•

Identificação e sensibilização de coletivos/grupos/instituições que tenham
demanda/interesse em ativar/potencializar um espaço de leitura;

•

Formação dos mediadores de leitura com o objetivo de ampliar as
possibilidades de práticas de leitura no espaço;

•

Acompanhamento técnico-virtual e presencial com a equipe de mobilizadores
da instituição parceira, no sentido de monitorar e dar subsídios para a
interação com usuários dos ‘Cantos’;

•

Ações de engajamento com voluntários, em parcerias com os envolvidos
para que os espaços sejam mais dinâmicos e eficientes, sempre prezando
pela autonomia das organizações beneficiárias;

•

Montagem de uma agenda positiva para o Livro e Leitura, estimulando ações
de formação do leitor;

•

Cronograma de acompanhamento e avaliação do Projeto, definido - de
acordo com as inaugurações - pelo prazo de um ano, levando-se em conta
que os espaços já possuam atividades culturais/educacionais desenvolvidas.

Ação Padre Anchieta (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.
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Biblioteca Comunitária Wagner Vinicio (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Promover espaços de valorização, acesso e socialização de crianças e jovens em
regiões vulneráveis por meio da leitura. Tal prática se dá por meio da valorização
das leituras, do livro, da arte de contar histórias e da redução de danos nos
locais com grande índice de violência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Proporcionar o contato de crianças, jovens e suas comunidades com livros e,
por consequência, com a leitura;

•

Incentivar a incorporação do hábito da leitura como fonte de conhecimento
e de prazer estético;

•

Estimular a programação de atividades lúdicas, considerando o livro como
centro de referência;

•

Disponibilizar - para crianças, jovens e dinamizadores - materiais necessários
para realização de experiências criativas de estímulo à leitura;

•

Possibilitar o acesso gratuito de crianças e jovens de instituições públicas de
ensino e/ou culturais aos ‘Cantos de leitura’;

•

Promover o acesso ao livro em espaços de vulnerabilidade social,
configuração esta que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que
estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em
processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos.
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Recifavela (São Paulo) - Fotógrafo: Felipe Gabriel.

O PROBLEMA A SER
SOLUCIONADO

No Brasil, apesar de pesquisas apontarem resultados mais otimistas, ainda é
muito pequeno o número de leitores, se levarmos em consideração o tamanho e
a população do país. É fato que a leitura do brasileiro ainda não é satisfatória: em
termos estatísticos, o brasileiro lê, em média, menos de 2,54 livros por habitante/
ano por demanda espontânea. Não por acaso, registram-se os menores índices
de leitores nos segmentos sociais cujos membros apresentam menor poder
aquisitivo e menor grau de escolaridade. Ou, como afirma o documento Retratos
da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), “quanto mais escolarizado ou mais rico é
o entrevistado, maior é a penetração da leitura e a média de livros lidos nos
últimos três meses”.
A universalização do Ensino Fundamental só começou a ser colocada em prática
na década de 1990 e, com isso, ainda é expressivo o número de analfabetos e
iletrados. Dessa forma, é imprescindível ações e espaços em que a promoção da
leitura seja priorizada.
A leitura é um processo no qual o leitor desenvolve um trabalho ativo de
significação do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre
o assunto, sobre o autor, envolvendo tudo o que sabe sobre a língua. Um leitor
eficiente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre
os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem atender a uma
necessidade sua. Ou seja, todo leitor leva para o texto todo o seu conhecimento
prévio, um repertório de experiências que já teve com outros textos e também a
partir de suas próprias vivências.
Sabemos que os processos de ensino/aprendizagem não se dão apenas nas
instituições formais de ensino. Todos os espaços são potencialmente lugares
onde saberes estão circulando; contudo, esse conhecimento (popular, cotidiano)
não costuma ser reconhecido e valorizado. É preciso investir na formação de um
leitor que identifique sua potencialidade e capacidade leitora num sentido mais
amplo, o da leitura do mundo, para também ampliar a sua identificação com a
leitura literária.
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Associação Mulheres e Meninas do Morro (Rio de Janeiro)
- Fotógrafa: Carla Cunha.

Formar um leitor competente é formar alguém que compreenda o que lê; que
aprenda a ler também o que não está escrito; que saiba que vários sentidos
podem ser atribuídos a um texto; que amplie seu universo comunicativo e seu
repertório de leitura; que valorize esse aprendizado como uma possibilidade
de transformação social. Essa tarefa não é simples, especialmente quando
pensamos quem são os sujeitos leitores que o projeto visa atender: pessoas de
baixa escolaridade, em situação de vulnerabilidade social, que não contam com
um ambiente letrado dentro de casa e, muitas vezes, não frequentam a escola,
ou não são incentivadas a ler dentro da escola, por dificuldade de acesso a livros,
ou falta de preparo dos professores, ou, até mesmo, pela relação negativa com
leituras didáticas e obrigatórias.
O ‘Cantos’ se propõe a ser um espaço que promove a leitura de maneira livre e
prazerosa, mas que não substitui a escola; pelo contrário, quer se aproximar de
instituições de ensino, centros comunitários, associações, cooperativas, de toda
a comunidade para ampliar as redes de aprendizado e valorizar os múltiplos
saberes e as diversas possibilidades de leitura.
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Reciclazáro (São Paulo) - Fotógrafo: Thiago Del Rey.
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Lar Cantinho Feliz (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.

ABORDAGEM TEÓRICA

1. A FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA
Nessas últimas décadas, a leitura tem ocupado um lugar de destaque em
pesquisas e em publicações das mais significativas no âmbito das políticas
públicas e da comunidade acadêmica, constituindo, pois, uma preocupação dos
educadores de todos os níveis de ensino, que a compreendem como objeto
essencial de aprendizagem permanente e como um domínio de competências
para o desenvolvimento de uma sociedade autônoma e plural.
As tendências teóricas mais significativas em torno da leitura e sobre as quais
buscamos uma orientação para esse projeto referem-se, sobretudo àquela
que considera o ato de ler como algo que só se realiza plenamente quando
a relação dialógica entre texto e leitor permite construir sentidos inscritos em
uma cultura, em um tempo e em um espaço determinado. Para tanto, a figura
do leitor tem se constituído como vital nesse processo, isso porque só ele dá
sentido e existência a um texto. O texto por si só inexiste, é letra morta, visto
que precisa do leitor para se constituir como tal.
Assim sendo, qualquer projeto
de formação de leitores há
com que se preocupar não
somente com os fundamentos
constitutivos do ato de ler, mas
também com os aspectos que
determinam e definem o perfil
e a trajetória desses leitores,
sujeitos da ação, e - portanto
- capazes de assumir esse
protagonismo no sentido de
possibilitar outras leituras de sua
condição social e da realidade
que os cerca.

Casa do Catador (São Paulo) Fotógrafo: Quezia Feliciano.
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2. SOCIOLOGIA DA LEITURA
A Sociologia da Leitura estuda fenômenos da leitura e literatura a partir da figura
do leitor e seu contexto de recepção. Ao entender que a obra só acontece na
medida em que é lida, busca-se compreender os interesses, a formação e o
comportamento do leitor.
Segundo Aguiar (1996, p. 23), a Sociologia da Leitura:
˜[...] tem como objetivo estudar o público como elemento atuante do processo
literário, considerando que suas mudanças em relação às obras alteram o curso
da produção das mesmas. Nesse sentido, pesquisam-se as preferências do
público, levando em conta os diversos segmentos sociais que interferem na
formação do gosto e servem de mediadores de leitura, bem como as condições
específicas dos consumidores segundo seu lugar social, cultural, etário, sexual,
profissional, etc.˜
O leitor é o sujeito da ação que buscamos compreender e sensibilizar nesse
projeto. Acreditamos que ele experimenta sensações e emoções de acordo
com suas condicionantes sociais e históricas. Assim sendo, vários estudos da
Sociologia da Leitura apontam que a não adoção de práticas de leitura tem
correspondências com baixa escolaridade, falta de oportunidades de mediação
com a leitura e com a literatura. Esses estudos nos mostram que o gosto e
o hábito podem ser formados por meio do aumento de oportunidades de
leitura, compartilhamento de informações e produção de sentidos, o que - em
qualquer faixa etária - contribui para a formação pessoal, estética, humana. O
leitor realiza, na leitura, um trabalho ativo de criação, de produção de sentidos
diante do lido.

Reciclando pela Vida (Rio Grande do Sul) - Fotógrafa: Bruna Fructos.
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Recicla Butantã (São Paulo) - Fotógrafo: Adriano Grant.
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Recifavela (São Paulo) - Fotógrafo: Felipe Gabriel.

LOCALIZAÇÃO DE PARCEIROS
PARA IMPLANTAÇÃO DO
‘CANTOS’

O Projeto ‘Cantos de Leitura’ se instala em espaços sociais (associações,
cooperativas, espaços educacionais e culturais) situados em locais com alta
vulnerabilidade social. A triagem desses espaços atende a esse critério, sendo
que a disponibilização, por parte da instituição, de um espaço físico de no
mínimo 12m², também é essencial para a implantação do ‘Cantos’.
Desse modo, a partir de uma orientação de municípios que receberão o Projeto,
é feito um estudo das regiões de maior vulnerabilidade social e são contatadas
as organizações atuantes nesses territórios. Na visita técnica, avaliamos a
possibilidade de a instituição nos oferecer a contrapartida mínima da cessão
do espaço físico e do acompanhamento de um de seus membros nas ações do
Projeto.

Reciclacity (Rio Grande do Sul) - Fotógrafo: João Castellano.
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Trabalhadores do Reciclacity (Rio Grande do Sul) - Fotógrafo: João Castellano.

SENSIBILIZAÇÃO DE UMA REDE
DE PARCEIROS

Após referências da área/instituição, é marcada uma visita ao local onde se busca
constituir uma rede de parceiros para a implantação do Projeto, rede composta
por atores de diversas instâncias: colaboradores da instituição, gestores da
Secretaria de Cultura do município e/ou estado, a comunidade do entorno da
instituição, voluntários, dentre outros. O objetivo é comunicar sobre a ação e
levantar possibilidades de articulação e interdependências de ações.

Pró-Recife (Recife) - Fotógrafos: Lara Bione e Gabriel de Godoy.
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Lar Cantinho Feliz (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.

ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO
FÍSICO

Os ‘Cantos de Leitura’ funcionam como espaço de socialização. É fundamental,
portanto, que para a determinação do local de implementação – haja a análise
de um arquiteto que avalie as condições básicas do uso do local, segurança e
acessibilidade.
1. Critérios para adaptação do espaço para o Projeto ‘Cantos de Leitura’:
•

O espaço não possui tamanho mínimo, uma vez que em comunidades
vulneráveis o espaço físico é sempre precário;

•

Para todo projeto ‘Cantos de Leitura’ é desenhada uma planta baixa com
todos os dados referentes a estruturas, móveis, acessibilidade e segurança;

•

Há sempre o objetivo de construir um espaço arejado, iluminado, agradável
e estruturado com cores vivas para receber crianças, jovens e adultos;

•

O mobiliário é planejado de acordo com a faixa etária de cada público;

•

Internamente, o ‘Canto de Leitura’ deve dispor de placas de sinalização
com indicações técnicas e quadros de informações, normas de conduta do
usuário e avisos sobre atividades.
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Recicla Butantã (São Paulo) - Fotógrafo: Adriano Grant.

SELEÇÃO DO ACERVO

A seleção do acervo deste projeto leva em consideração as indicações do
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, pois, embora o projeto não se assuma
enquanto biblioteca, o espaço de convivência e leitura pretende respeitar os
processos e instruções para que o acervo e o uso do espaço sejam otimizados
da melhor maneira possível.
A formação e desenvolvimento do acervo do ‘Canto de Leitura’ deve atender
às necessidades culturais, informacionais, educativas e de lazer da comunidade.
Tendo em vista o perfil bastante heterogêneo do público desse tipo de biblioteca,
torna-se difícil estabelecer critérios gerais que possam servir de orientação na
formação de seu acervo. No entanto, alguns critérios básicos devem nortear a
composição de um acervo.

Reciclando pela Vida (Rio Grande do Sul) - Fotógrafa: Bruna Fructos.
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1. Critérios básicos para a composição dos acervos:
•

Atualização: manter o acervo atualizado em relação aos avanços do
conhecimento e à produção literária;

•

Reposição: renovar os materiais consultados com alta frequência e desgastados
pelo manuseio contínuo, bem como repor os materiais extraviados. Cumpre
dizer que, com a entrega do espaço, a comunidade beneficiada fará a gestão
de seus materiais e receberá novos títulos a partir de doações;

•

Demanda: atender à procura e às sugestões por parte dos usuários e
acompanhar as novidades editoriais de grande repercussão junto à opinião
pública;

•

Qualidade: dotar o acervo das contribuições mais significativas nas
diversas áreas do conhecimento e do pensamento, bem como dos autores
mais representativos no campo das ideias e da literatura local, nacional e
estrangeira. No caso específico do projeto ‘Cantos de Leitura’, impõe-se um
acervo de autores locais;

•

Diversidade: considerar os diferentes tipos de materiais (textuais, imagéticos,
sonoros, entre outros) nos diferentes suportes físicos (papel, plástico, filme,
analógico, digital, virtual, entre outros);

•

Pluralidade: respeitar a bibliodiversidade, a variedade e a multiplicidade das
fontes de informação, não devendo a instituição impor quaisquer restrições
de natureza ideológica, filosófica ou religiosa, nem adotar um discurso único
para a formação do acervo;

•

Acessibilidade: respeitar o mínimo (5% do acervo) de materiais de leitura em
formato acessível (livros em braille, audiolivros, livros digitais, entre outros),
conforme recomendação da ABNT – NBR 9050, que atendam a critérios de
qualidade na adaptação das obras.

Lar Cantinho Feliz (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.
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2. Coleções básicas para a composição do acervo:
Critérios indicados pelo SNBP:
•

•
•
•
•
•

Obras de Referência: para consulta imediata e rápida (dicionários de língua
nacional, de línguas estrangeiras e bilíngues; enciclopédias atuais; atlas
geográfico e histórico; listas telefônicas; anuários estatísticos; almanaques;
guias turísticos; biografias; livros e materiais de informação utilitária e de
técnicas variadas, tais como manuais, etc.);
Obras Gerais: para consulta e leitura para fins de informação geral, estudos,
pesquisas e trabalhos escolares, nas diversas áreas do conhecimento e
biografias em geral;
Literatura: romances, poesias, contos, crônicas e outros gêneros literários,
sendo importante contemplar a produção literária local, estadual e/ou
regional;
Materiais especiais: coleções não-convencionais e/ou destinadas a grupos
especiais de usuários (audiolivros, gibis, jogos, brinquedos, discos, vídeos e
etc.);
Material Histórico-documental: materiais relativos à memória sociocultural e
histórico-documental local;
Periódicos: jornais, revistas, boletins informativos, periódicos retrospectivos
e correntes, para pronta-informação e pesquisa.

A seleção é uma das mais importantes tarefas realizadas pela equipe técnica do
projeto e por representantes da comunidade.
Critérios para a seleção utilizados pela equipe:
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a comunidade local para poder atender a todas as suas necessidades
de informação;
Levar assuntos sobre a atualidade: drogas, AIDS, ecologia, medicina natural,
autoajuda, computação, entre outros;
Formar coleções relativas à história, à geografia, ao folclore, à literatura da
região ou escritas por autores locais (veja história local);
Consulta aos catálogos das editoras e distribuidoras;
Leitura das seções de lançamentos literários dos jornais e revistas;
Visitas às livrarias para conhecer as novidades e lançamentos editoriais;
Sugestões dos leitores, professores e especialistas do projeto.
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Associação Mulheres e Meninas do Morro (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.

FORMAÇÃO DE MEDIADORES
E/OU RESPONSÁVEIS PELOS
‘CANTOS’.

Essa etapa consiste numa jornada de seis horas de trabalho presencial e engloba
o acompanhamento remoto das ações. No encontro presencial, uma vez
sinalizadas as preferências de leitura, bem como os temas de interesse daquela
comunidade, a formação apontará caminhos para a mediação cuja finalidade
primacial será a de aproximar os leitores do acervo e da nova dinâmica instalada
pelo ‘Cantos’, aliando discussões mais teóricas com a criação de atividades
práticas, como as rodas de leitura, empréstimos de livros a educadores. Assim,
criam-se perspectivas e recursos para a montagem de uma agenda positiva em
torno do livro e da literatura. Cabe ressaltar que, nesse mesmo encontro, iniciase a elaboração de uma agenda para o espaço e uma ‘Roda de Leitura’ aberta
a todos.
Construção coletiva e articulação para a montagem de uma Agenda Positiva
para os ‘Cantos de Leitura’:
A partir do levantamento de temas de interesse do grupo e de datas e fatos
importantes para determinadas comunidades e contextos, o mediador será
estimulado a montar um calendário para as ‘Rodas de Leitura’, acionando a rede
de parceiros da instituição e do projeto – contadores de histórias da região,
escritores, professores de literatura, executivos de empresas, personalidades
da região, etc. Esses parceiros receberão uma carta do projeto, convidando-os
para serem leitores-guia de uma ‘Roda de Leitura’. As Rodas devem ter uma
periodicidade quinzenal ou mensal a depender de cada instituição.
Consideramos ainda que outras formas de uso desse espaço serão estimuladas
e encorajadas pelo projeto: aulas de alfabetização, cursos livres, reuniões,
encontros literários, dentre outras possibilidades.
A depender dos hábitos e dos interesses dos grupos, podem ser solicitadas
doações e parcerias locais como assinaturas de jornal, revistas, impressos para
que tenhamos também uma ampliação das práticas de leitura desse grupo,
estimulando a participação e o pertencimento relativos a esse espaço.
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Reciclando pela Vida (Rio Grande do Sul) - Fotógrafa: Bruna Fructos.

MONITORAMENTO DE
AVALIAÇÃO

Ao contatar uma instituição e considerá-la apta ao recebimento do projeto,
realizamos uma visita técnica, em que fazemos registros do espaço físico, além
de uma reunião com os gestores. Nessa ocasião, aplicamos o questionário
Modos de ler – Implantação do ‘Cantos de Leitura’ (anexo I). Esse instrumento
é capaz de fornecer um mapa sobre as representações de leitura desse grupo,
oferecendo dados relevantes para a implementação do projeto e possíveis
caminhos de seguimento com as ‘Rodas de Leitura’. Esse instrumento deverá
ser aplicado ao gestor do grupo e a três membros indicados por ele.
A segunda medição será feita ao final do projeto por meio do instrumento
Práticas de Leitura (anexo II), que consiste num questionário com informações
quantitativas e qualitativas capazes de mensurar se houve avanços e alterações
nas práticas de leitura do grupo. Ele ajudará a equipe a compreender quais
hábitos de leitura foram iniciados, partilhados e estabelecidos com a implantação
do ‘Cantos’, ou seja, indicará os resultados sobre o impacto do projeto na
formação do leitor e do cidadão que frequenta esse espaço. Esse instrumento
também deverá ser respondido por gestores e por, no mínimo, três membros.
Com relação aos usos do espaço, utilizaremos como instrumento a lista de
presença (anexo III). Um formulário simples, que nos dará informações sobre
entrada e saída e os principais motivos que levam os frequentadores ao espaço.
O formulário também dirá quais são os períodos com maior fluxo de leitores e
deverá ser entregue mensalmente à coordenação do projeto.
As ‘Rodas de Leitura’ serão observadas por amostragem. Após a realização, os
participantes serão estimulados a fazerem uma carta, contando a experiência
com o texto literário e com as observações do grupo. Essa dinâmica Cartas
para Ler deverá ser indicada na ‘Roda de Leitura’. As cartas serão um valioso
instrumento de coleta de dados por amostragem dessas experiências. A carta
final poderá ser feita por um dos membros desse encontro e/ou pelo leitor-guia
e deverá ser endereçada para a ‘Educare’ e a outros ‘Cantos de Leitura’.
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Vejam tabela concisa de monitoramento e avaliação do Projeto:

OBJETIVO

INSTRUMENTO

Hábito de
leitura

Questionários
- Modos de ler
e Práticas de
leitura

Doação de
acervo

Termo de
Doação

Termo de
doação Quantitativo

Número de
livros

Início do
projeto

Cartas

Qualitativo
para
amostragem

Formação
de gosto Relato de
experiências

Final do
projeto

Qualitativo

Aumento de
frequência
de práticas
de leituras
do espaço Empréstimo
de livros

Final do
projeto

Quantitativo

Número de
pessoas relatórios de
instituição
parceira

Final do
projeto

Prazer
estético
Dimensão da
literatura
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Preparar salas

Adequação
de espaço Registro

Atender a
1.200 pessoas

Lista de
frequência nos
Cantos - Lista
de frequências
e práticas
relacionadas à
leitura

MÉTODO

INDICADOR

PRAZO

Práticas de
Quantitativo/
leituras Início - Fim
Qualitativo Implantação x do projeto
Avaliação

Rede de Comunicação
Além das ações de comunicação já sinalizadas no monitoramento, vale salientar
alguns pontos do acompanhamento remoto e da gestão de conteúdos para a
comunicação das ações do ‘Cantos’:
Desde a implantação e montagem do perfil Modos de Ler, os mobilizadores
manterão contato entre si e com a equipe gestora por intermédio de um
grupo de WhatsApp, em que haverá informações sobre eventos e os processos
que ocorrerem nos ‘Cantos’. As informações levantadas, nesse veículo, serão
compartilhadas em nossas redes, valorizando a construção das experiências
nesses espaços. Caso a agenda levantada por cada espaço não aconteça,
faremos um acompanhamento individual, por telefone, a fim de montarmos uma
estratégia para a adequação do espaço ao que foi previamente estabelecido.
Por e-mail, enviaremos textos de suporte, quando necessário, fazendo sempre
referência à bibliografia que eles detêm.
A comunicação externa do Projeto se dá nas redes sociais, em uma página
da internet atualizada constantemente e acompanhada por uma Assessoria de
Imprensa que dará o suporte necessário para as mídias impressas.

Recifavela (São Paulo) - Fotógrafo: Felipe Gabriel.
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Associação Mulheres e Meninas do Morro (Rio de Janeiro) - Fotógrafa: Carla Cunha.

ANEXOS

ANEXO I - RODAS DE LEITURA

•

Objetivo: Tornar dinâmico o ‘Cantos de Leitura’ em torno da prática da
leitura literária e das atividades de socialização e de formação do hábito de
ler.

•

Tempo e periodicidade: A sugestão é que as rodas ocorram com frequência
regular – quinzenal ou mensal, a depender da dinâmica da instituição. Os
encontros terão a duração média de 1 hora e meia.

•

Recursos materiais: Livros e/ou xerox dos textos que serão lidos; outros
materiais que o leitor-guia considerar necessários.

•

Preparação: Deve ser pré-estabelecido ao encontro um leitor-guia. Este deve
levar para a roda um texto literário de sua escolha para ser lido e discutido.
O texto poderá ser um conto, crônica, poema. O leitor-guia deve fazer,
previamente, uma pesquisa sobre o autor do texto, o contexto da produção
e outros livros do gênero e/ou desse autor que possam ser indicados.
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Dinâmica: O leitor-guia deve apresentar o autor que será trabalhado e o motivo
de sua escolha, narrando experiências pessoais, pontuando o encontro com
esse autor/obra a fim de aproximar a experiência da leitura ao gosto pessoal,
às sensações e aos sentimentos. A leitura do texto deve ser feita por ele.
Recomenda-se que o texto tenha uma extensão de, no máximo, duas laudas.
Podem também ser lidos dois textos pequenos. Após a leitura, as pessoas
devem ser estimuladas a falar sobre o que acharam do texto, manifestando
sentimentos e lembranças decorrentes. Todos devem ser estimulados a participar
da apreciação do texto, já que o que vale é a experiência que se tem ou teve
diante do que foi lido. Após a exploração do texto, os integrantes da ‘Roda’
podem ser convidados a participar de alguma atividade relacionada: ouvir uma
música, apreciar uma imagem/um vídeo/algum material que se relacione com a
obra a fim de tornar ainda mais rica a experiência.
Após as atividades em torno do texto principal, todos serão estimulados à
escrita simples de uma carta, individual ou em grupo, endereçada a um outro
leitor do ‘Cantos’, narrando sobre aquela experiência de leitura. O leitor-guia
também poderá escrever uma carta, contando a sua experiência.
No final do encontro, o leitor-guia e o mediador do espaço poderão indicar livros
para serem emprestados aos participantes da ‘Roda’. Podem ser sugeridos livros
do mesmo autor, do mesmo gênero (livro de contos, crônicas, poesias, etc). Os
integrantes também podem, caso queiram, ser os próximos leitores-guia.
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Questionário 1 – Modos de Ler
Instituição_____________________________________________________________
Escolaridade___________________________________________________________
Idade_________________________________________________________________
Sexo__________________________________________________________________

1. Você costuma ler? ( ) Sim ( ) Não
2. Que tipo de leitura?
( ) Jornal ( ) Revista ( ) Livros ( ) Computador
( ) Outros ___________________________________
3. Com que frequência?
( ) diariamente ( ) semanalmente ( ) quinzenalmente ( ) mensalmente
4. Você gostaria de ler mais? ( ) Sim ( ) Não
Por quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Qual a sua principal motivação para a leitura? (Assinalar até 2 opções)
( ) para manter-me informado sobre o mundo
( ) para resolver alguma atividade da escola/trabalho
( ) para adquirir conhecimento
( ) por prazer e diversão
( ) para relacionar-me com as pessoas, ler mensagens e textos recebidos
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6. Qual a sua principal dificuldade quando o assunto é leitura?
( ) entender o que está escrito
( ) ter condições de ter, comprar ou tomar por empréstimo o que você deseja
ler
( ) ter tempo para a leitura
( ) não encontrar um material interessante para ler
( ) não conhecer bons textos literários
( ) outros ______________________________________________________
7. Para você, a leitura é importante? ( ) Sim

( ) Não Por quê?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LISTA DE FREQUÊNCIA ‘CANTOS DE LEITURA’

Nome

Data

Horário de Horário de Uso do espaço
Observação
entrada
saída
(Motivo)
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Questionário 1 – Práticas de leitura
Instituição_____________________________________________________________
Escolaridade___________________________________________________________
Idade_________________________________________________________________
Sexo__________________________________________________________________

1. Hoje, você lê com que frequência? Qual a sua frequência de leitura?
( ) diariamente ( ) semanalmente ( ) quinzenalmente ( ) mensalmente
2. Você gostaria de ler mais? ( ) Sim ( ) Não
Por quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Qual a sua principal motivação para a leitura? (assinalar até 2 opções)
( ) para manter-me informado sobre o mundo
( ) para resolver alguma atividade da escola/trabalho
( ) para adquirir conhecimento
( ) por prazer e diversão
( ) para relacionar-me com as pessoas, ler mensagens e textos recebidos
4. Qual a sua principal dificuldade quando o assunto é leitura?
( ) entender o que está escrito
( ) ter condições de ter, comprar ou tomar por empréstimo o que você deseja
ler
( ) ter tempo para a leitura
( ) não encontrar um material interessante para ler
( ) não conhecer bons textos literários
( ) outros______________________________________________________
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5. Para você, a leitura é importante? ( ) Sim

( ) Não Por quê?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________
6. Você acha que o Projeto ‘Cantos de Leitura’ influenciou na sua formação?
( ) Sim ( ) Não Por quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Você gostaria de apontar críticas e dar sugestões para o Projeto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Formação de Mediadores de leitura
Carga horária: 6h
Número máximo de participantes: 15 pessoas.
1. Nomes de gente
No início, haverá uma breve apresentação da equipe/dinâmica dos nomes. Antes
de solicitar que cada um se apresente, o mediador fará a leitura do trecho inicial
do poema “Morte Vida Severina”. Nesse poema, o personagem é apresentado
não só pelo seu nome, mas pela sua relação com a família e com a comunidade,
criando uma espécie de genealogia.
“— O meu nome é Severino,
como não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias.
Mais isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem falo
ora a Vossas Senhorias?
Vejamos: é o Severino
da Maria do Zacarias,
lá da serra da Costela,
limites da Paraíba.
Mas isso ainda diz pouco:
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se ao menos mais cinco nome de Severino
filhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já finados, Zacarias,
vivendo na mesma serra
magra e ossuda em que eu vivia.
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas
e iguais também porque o sangue,
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte Severina”

(João Cabral de Melo Neto)

Após a leitura do poema, os participantes serão incentivados a apresentar-se,
não só dizendo o próprio nome, mas também sua origem e a ligação com o
lugar onde o ‘Cantos’ foi implementado. Outros textos serão lidos para motivar
a apresentação dos participantes e um pouco da sua história, a exemplo do
Cordel “Muitos nomes de gente” e “O teu nome”.
2. Com quantos livros se forma um leitor?
Dinâmica 1:
Breve fala sobre o objetivo principal do ‘Cantos’ como espaço para formação
de leitores.
Perguntas provocadoras (orais):
- Quem gosta de ler?
- Quem se considera um leitor?
- O que você costuma ler?
- Vamos lembrar um pouco da nossa relação com rimas, folguedos, cantigas de
roda?
- Podemos dizer que esses são nossos primeiros contatos com a literatura?
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Com as perguntas respondidas, deve-se fazer uma conversa a respeito dos
diferentes tipos de leitor e dos vários modos de ler. A ideia de que “A leitura
do mundo antecede a leitura da palavra - Paulo Freire” e o fato de que todos
costumam ler diversos textos diariamente (seja jornal, o letreiro do ônibus, uma
placa , etc.) podem corroborar os conceitos sobre as variações dos tipos de
leitores e dos modos de leitura.
Dinâmica 2:
Os participantes formarão círculos e ficarão com os olhos fechados. Nesse
momento, objetos serão passados, e os participantes precisarão usar os outros
sentidos (tato, olfato, audição) para descobrir o que está sendo manuseado.
Perguntas provocativas vão sendo feitas. Por exemplo:
- Ao passar um copo de café, pergunta-se aos leitores da roda: “Que horas tem
esse cheiro?”
- Ao passar um frasco de perfume, pergunta-se: “Que cor tem esse cheiro?”
- Ao passar um livro, pergunta-se: “Qual história tem dentro desse objeto?”
Essa dinâmica usa os sentidos para recorrer à memória dos participantes,
utilizando um jogo sinestésico (alterando os sentidos). Com tal atividade, o
objetivo é valorizar as experiências sensoriais de cada um, além das experiências
de vida que são evocadas pela memória. Essa é também uma oportunidade de
pensar o livro como um objeto, sua capa, seu cheiro, suas gravuras, o que gera
uma relação afetiva do leitor e que também deve ser valorizada.
3. Valorização dos tipos/espaços de leitura
Algumas imagens de leitores famosos (poetas, artistas) e anônimos serão
impressas em cartões e penduradas num varal estendido com barbante para
que todos possam visualizá-las.
Depois de cada imagem mostrada, todos deverão dizer quem é o leitor, o que
está lendo, qual é o sentimento desse leitor (usar a imaginação e a criatividade
nessa construção ficcional). Cada participante deverá escolher o cartão pela
imagem ou pela história que foi criada e ler o poema/trecho que consta no
verso.
Essa atividade continuará trabalhando com a ideia de que existem múltiplas
leituras, inclusive a leitura de imagens. E que estas também podem se relacionar
com textos escritos.
Os trechos que estiverem no verso do cartão serão de gêneros diferenciados
para mostrar uma diversidade de gêneros literários. Os participantes que
escolherem os mesmos gêneros formarão equipes para a próxima atividade.
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4. Agenda positiva
Já divididos em grupos, os participantes serão incentivados a pensar em datas
importantes para a comunidade na intenção de montar uma agenda positiva.
A agenda abarcará desde o mês em que ocorreu a formação até o final do
ano. Depois que cada grupo pensar as datas, haverá a socialização de todos
os grupos e serão escolhidas as datas das próximas atividades programadas do
‘Cantos’.
5. Roda de Leitura
Por fim, uma explicação do que estamos chamando de ‘Roda de leitura’.
Demonstrando que existem muitas práticas de leitura que podem ser
desenvolvidas no espaço e relembrando, inclusive, todas as que foram feitas na
formação (leitura de poema, leitura sensorial, leitura de imagens, varal de leitura)
e que podem ser aproveitadas (desde que adaptadas à realidade da comunidade
local), acontecerá - por fim - uma roda de leitura com um conto, utilizando a
metodologia da pausa protocolada (criada pelo professor Marcuschi).
6. Carta
Após a leitura de uma carta, cada participante será estimulado a criar uma
pequena carta com o assunto que mais o interessou na experiência literária
vivenciada.
7. Avaliação oral
Todos deverão falar como foi a experiência de formação, qual momento foi
mais significativo e quais são as suas expectativas para esse espaço.
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MODELO PARA RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1. PROJETO CANTOS DE LEITURA
LOCAL :

INSTITUIÇÃO/ENTIDADE EXECUTORA:
PERÍODO:

2. DADOS QUANTITATIVOS MENSAIS
Atividade
Oficinas/cursos
Palestras
Contação de Histórias
Reuniões
Outras (descrever)
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Quantidade

3. NÚMERO DE ATENDIDOS
Público

Número de atendidos

Mês

4. DADOS DOS EVENTOS QUE PARTICIPARAM/ORGANIZARAM

Nome *

Tipo de
participação**

Carga horária ***

Público
participante

* nome da oficina, curso, seminário ou outro evento organizado
* *informar se a participação foi como palestrante ou como organizador
*** carga horária somente para eventos organizados pelo projeto
5. OBSERVAÇÕES

___/___/______
DATA

__________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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Relatório Anual de Atividades do “Cantos de Leitura – 2ª edição”
Instituição:
Município:

UF :

Endereço:
Data de início de atividade:
Responsável:
Formação:
Telefone:

E-mail:

Dias e horários de atendimento da biblioteca:

Resumo das atividades realizadas no ano
Média de usuários atendidos por mês:
Média de livros emprestados por mês:
Perfil dos usuários:
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Descreva as principais atividades, que foram realizadas durante o ano, referentes às seguintes áreas:
1. Referência e Atendimento ao público – apresentar dados a respeito do
atendimento ao usuário. Informar o quantitativo de empréstimos realizados
no ano, se possível, por tipo de material, assim como o quantitativo de usuários inscritos.
2. Ação Cultural - descrever as atividades, internas e externas, realizadas
pela biblioteca (exemplo: hora do conto, poesias, contação de histórias,
etc.), informando dados quantitativos, ou seja, número de atividades realizadas e número de participantes.
3. Administração do ‘Cantos de Leitura’ - descrever o funcionamento administrativo das bibliotecas; anexar regimento/regulamento, caso exista;
Incluir fotos e dados que considere relevantes.

Nome completo do responsável pelas informações prestadas neste relatório:

Cargo:
Assinatura:

Data:
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MODELO DE REGULAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CANTO DE
LEITURA
(Deverá ser adaptado às condições locais)
1. Nome: _________________________________________________________.
Órgão mantenedor: ________________________________________________.
Endereço: ________________________________________________________.

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: De 2ª a 6ª das ________________.
CONDIÇÕES PARA CONSULTA E EMPRÉSTIMO DOMICILIAR:
3.1. A __________________ é uma entidade cultural sem fins lucrativos, aberta
ao atendimento gratuito da comunidade do entorno.
3.2 Os membros da comunidade podem consultar e ler livros no próprio espaço.
A retirada para empréstimos ocorrerá após o período de adaptação e até que
os mediadores se apropriem da dinâmica do espaço.
3.3 A inscrição do leitor é feita mediante a apresentação de um documento
de identidade (serve carteira de estudante) e de comprovante de residência,
seguida do preenchimento da ficha de inscrição com os dados pessoais do
usuário. A apresentação do “Cartão de Leitor” permite retirar uma obra de
cada vez para empréstimo.
3.5 O prazo do empréstimo é de 08 (oito) dias, e pode ser prorrogado, caso a
obra não tenha sido reservada por outro leitor. O não cumprimento dos prazos
incorrerá na suspensão da carteirinha de sócio e multas.
3.6 A data da devolução da obra deverá ser observada rigorosamente.
3.7 A inscrição terá validade de um ano e é gratuita, podendo ser renovada por
mais um ano.
3.8 Material que não pode ser emprestado:
3.8.1 Obras de Referência (enciclopédias, dicionários, atlas, anuários, etc.), que
- por serem obras de rápida consulta e muito procuradas - têm o seu uso restrito
ao recinto.
3.8.2 Jogos.
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4. CABE AO LEITOR:
4.1 Devolver a publicação retirada nas condições em que foi recebida.
4.2 Indenizar o ‘Canto de Leitura’ pela obra perdida (pagando o preço de uma
nova para reposição) ou obra danificada (pagando o preço de sua recuperação/
encadernação).
4.3 Comunicar ao ‘Canto de Leitura’ qualquer mudança de endereço.
5. CONSULTA E ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS:
5.1 Cabe ao monitor do espaço: auxiliar o leitor na busca de informações;
orientá-lo quanto ao modo de conseguir melhores resultados com o material
existente; informá-lo sobre o que fazer no caso do acervo do ‘Canto de Leitura’
ser insuficiente para a solução do seu problema.
5.2 Consultar o catálogo das publicações disponíveis no ‘Canto de Leitura’ ou
base de dados para encontrar a obra desejada.
5.3 Os livros são arrumados, nas estantes, por assunto. A etiqueta na lombada
indica o número de classificação correspondente ao assunto.
Local e data.

IMPORTANTE:
Este regulamento deve ficar em local visível para a comunidade que irá
utilizar o espaço e pode ser elaborado de forma simples e lúdica de acordo
com o público de cada biblioteca.
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PATROCÍNIO
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