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APRESENTAÇÃO

Consta nesse relatório a descrição de atividades desenvolvidas no Projeto Cantos de
Leitura em parceria com a State Gride. No ano de 2018 essa parceria se desenvolveu
em 2 comunidades da cidade do Rio de Janeiro: a Maré, através do Ceda Maré, a
Comunidade do Cantagalo, através da Escola Comunitária do Centro de Estudos e
Ações Solidárias da Maré e do Cantagalo, através da Escola Comunitária do Cantagalo. O Projeto Cantos de Leitura consiste em estruturar espaços dedicados a leitura
através da doação de um acervo de 1.200 livros e adaptação de espaço físico para
recebimento de crianças e jovens. Ainda, o Projeto previu a formação de mediadores
de leitura: professores, alunos, gestores, voluntários comprometidos com a formação
de leitores.
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INAUGURAÇÕES/CAPACITAÇÕES

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
No dia 03 de agosto foi inaugurado o Cantos de Leitura na comunidade da Maré-RJ.
Essa unidade atende a crianças de 0 a 06 anos, ainda pouco assistidas nessa região.
Na Inauguração compareceram membros da comunidade, representantes da State
Gride e mais de 100 crianças e professores da escola-creche vizinha, os usuários do
espaço. A inauguração foi precedida pela apresentação da Orquestra Maré do Amanhã e logo após houve a contação de história sobre a fundação das primeiras palafitas que conformaram a região feita por Marilene Ernesto, do Museu da Maré. Após
as falas oficiais as crianças foram convocadas a conhecer e interagir com o espaço,
momento esperado por todos.
No turno da tarde, realizamos a capacitação para mediadores de leitura. A capacitação contou com 30 pessoas sendo estes professores, jovens e colaboradores do
Museu da Maré. A capacitação busca interagir com as histórias de leitura das pessoas
em suas pluralidades: as cantigas, histórias orais, predileções por séries e novelas
para então, encontrar o gosto pela literatura como caminho. Interagimos com contos,
crônicas, poemas além de fazermos reflexões teóricas importantes, tendo como abordagem a Sociologia da Leitura. Nesse momento também damos sugestões para o uso
do espaço, forma de catalogação e empréstimos.
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No dia 28 de novembro foi inaugurada a unidade do Cantos de Leitura no Cantagalo.
A escola atende a 150 crianças com a faixa etária de 0 a 06 anos, em situação de
vulnerabilidade social. A inauguração contou com a presença da comunidade, das
crianças e de representantes da State Gride. A escola se situa no interior da favela do
Cantagalo, numa região de alta vulnerabilidade e, por esse motivo, a ação se torna
ainda mais necessária e útil.
Uma semana depois da inauguração retornamos à Escola comunitária para a capacitação de mediadores de leitura. Essa ocasião foi mais conveniente para a escola que
pôde dispensar toda a equipe para a capacitação. Além dos professores e gestores, a
capacitação contou com as merendeiras e serventes e com membros da comunidade.
A capacitação foi desenvolvida com base no desenvolvimento das primeiras abordagens de leitura, com as crianças pequenas. Falamos de alfabetização e letramento
e as etapas iniciais do contato da criança com livros e impressos, além de fazermos
uma abordagem geral sobre a formação de leitores num contexto de vulnerabilidade
social como esse.

Após 1 ano da inauguração do Projeto nas comunidades citadas acima avaliamos o
seu funcionamento, receptividade e alcance. Das 4 instituições que compõem o Projeto todas são instituições sociais, sendo 2 creches, 1 Associação de Mulheres e 1 Biblioteca Comunitária , juntas conformam o número de 1.250 crianças e jovens , beneficiários diretos dessa ação. Na capacitação de mediadores de leitura, etapa importante
na implantação da tecnologia social, discutimos também a possibilidade de realizar
empréstimos e, com isso, aumentar o nosso público e alcance de atendimento. Sendo
assim, considerando o empréstimo de livros, temos a seguinte representação:
Você está realizando empréstimos de livros?

20%

Sim

80%

Não

Sobre as estratégias de empréstimos traçaram-se várias perspectivas que dinamizassem o espaço e que aproximassem os leitores, dando a cada espaço a autonomia
para a construção de suas regras e fluxos para empréstimos. Esse dado representa
um avanço de empréstimos e dinamização do espaço em relação a pesquisa anterior.
Questionamos sobre quais as principais dificuldades encontradas por eles no Projeto
e mais da metade das respostas apontaram para a alta demanda de usuários e interesse para empréstimos externos, muitas vezes difíceis de serem gerenciados pela
instituição, sobretudo quando o espaço de leitura não tem um funcionário cedido para
esse trabalho.
Com relação à seleção do acervo temos uma resposta positiva dos respondentes.
Escola Comunitária do Cantagalo

Iniciativas na cidade do Rio de Janeiro
O Projeto Cantos de Leitura esteve presente em 2 comunidades cariocas no ano de
2018 e, em anos anteriores em mais 4 comunidades: Rio das Pedras, Morro dos Macacos, Mangueira e Rocinha. Trata-se de espaços de alta vulnerabilidade social e de
uma restrita circulação de livros e impressos. Logo o acesso a leitura literária também
é escasso ou inexistente.
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100%
muito adequado
ao público
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Aqui as Instituições apontam para um resultado positivo na escolha do acervo que
compõe o Projeto. Para construirmos esse resultado fazemos um estudo sobre o perfil
do público desde a nossa visita técnica: número de beneficiários, faixa etária, principais interesses. Nessa etapa contamos com a participação efetiva da instituição que
pode sugerir e sinalizar temas ou títulos. Acreditamos que esse diálogo prévio garanta
a seleção de um acervo contextualizado e próximo dos leitores.

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré

Nesse caso temos uma efetiva adesão das instituições aos espaços. Os espaços de
leitura, uma vez reestruturados ou em muitos casos inaugurados com o Projeto, se
impõem como uma referencia para estudos, atividades em grupos, experiências lúdicas, contação de histórias, desenvolvimento de projetos. No depoimento das equipes
das instituições, quando discorrem sobre os usos do espaço e as principais atividades
desenvolvidas percebemos o alcance dos objetivos propostos. O espaço de leitura
se constitui sobretudo como um espaço de socialização de experiências, de compartilhamento e de construção do conhecimento, sendo explorado por várias áreas e de
diferentes formas se alinha ao cotidiano escolar. Essa segunda questão, coaduna
com essa afirmação:

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré

Já com relação à adesão ao uso do espaço, no desenvolvimento de projetos específicos ou em atividades cotidianas, temos a seguinte representação:
Com que frequência o espaço de leitura é utilizado pelos professores e
alunos?

Com relação ao engajamento de professores na proposição de atividades de
leitura?

Mostram-se bastante satisfeitos e
propõem ações dentro do espaço de
leitura

Alta frequência, diariamente

10%

90%

Média frequência, 2 a 3 vezes por
semana
Pouca frequência, menos de 2 vezes
por semana
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Com relação ao engajamento da equipe da instituição nas ações de leitura, vemos um
crescimento com relação o último levantamento realizado.

100%

Satisfeitos, mas não propõem ações
que envolvam a leitura
Insatisfeitos e não interagem com o
espaço
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CAPACITAÇÕES

Todas as instituições citadas seja no ano de 2017 seja no ano de 2018 receberam a
capacitação de mediadores de leitura. Entende-se por mediação de leitura, a elaboração de atividades, estratégias e recursos (materiais e humanos) de aproximação do
livro e do leitor. Sendo assim, a capacitação sempre se constituiu como um convite
em aberto para professores, gestores, lideres comunitários, voluntários, pessoas direta ou indiretamente envolvidas com a pauta. Nesses encontros, a principal tarefa
se constituiu em identificar as possibilidades de cada lugar, para então desenvolver
esses recursos/características .Só a partir de então podemos falar de leitura e leitores
no Brasil, dados de pesquisa e abordagens teóricas que conformam a formação de
leitores. Optamos nesse sentido numa abordagem teórico-prática que permitisse as
reflexões sobre o lugar (escola, ONG) e as histórias de leitura ali envolvidas. Questionamos sobre os projetos de formação de leitores já desenvolvidos, práticas bem sucedidas e principais resultados. No caso da organização social levantamos as principais
forças da instituição ou parceiros, o perfil dos possíveis frequentantes do espaço, etc.

Escola Comunitária do Cantagalo

12

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré

13

As capacitações duraram em média 2:30 min , respeitando o tempo disponibilizado
por cada espaço visitado. Em muitos casos não é tão simples poder contar com todos
os membros da instituição durante todo o dia, já que em um turno se dá a inauguração
do espaço e no turno oposto a capacitação de professores.

Dos 6 espaços que preencheram a avaliação, todos consideram que a avaliação foi
adequada atendendo as suas expectativas e interesses. Também avaliam bem as
indicações bibliográficas e consideram que estas estavam bem adequadas à suas
realidades. Todas as instituições também acharam que a capacitação trouxe exemplos de uso e estratégias pertinentes ao contexto da instituição o que valida a nossa
abordagem teórico-prática, mostrando um caminho de capacitação a ser reforçado
nos próximos anos.
Com relação ao tempo de capacitação, assim fomos avaliados:
Quanto ao tempo de duração da capacitação de professores, você considera?

Curto, é necessário mais tempo

35,7%
64,3%

Ideal, foi o tempo suficiente para
desenvolvermos as questões necessárias
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Dos 6 espaços que preencheram a avaliação, todos consideram que a avaliação foi
adequada atendendo as suas expectativas e interesses. Também avaliam bem as
indicações bibliográficas e consideram que estas estavam bem adequadas à suas
realidades. Todas as instituições também acharam que a capacitação trouxe exemplos de uso e estratégias pertinentes ao contexto da instituição o que valida a nossa
abordagem teórico-prática, mostrando um caminho de capacitação a ser reforçado
nos próximos anos.
Com relação ao tempo de capacitação, assim fomos avaliados:

Longo, poderia ser mais objetivo

Aqui vemos reflexo das questões acima levantadas: o tempo que as instituições tinham disponíveis para o dia de inauguração/capacitação. O tempo da capacitação
teve que ser abreviado, em alguns casos por conta de outros compromissos e atividades das instituições. No caso do Cantagalo, esse tema foi apontado e tivemos a
condição de voltarmos no momento oportuno.

Você considerou adequada a capacitação para o uso do espaço de leitura?

Muito adequado

100%

Razoavelmente adequado

Inadequado
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Com relações as práticas de leitura, no questionário enviado às instituições questionamos de estas consideraram que houve ampliação de práticas de leitura e formação
do Leitor em suas comunidades a partir do Projeto Cantos de Leitura:
100% houve um aumento significativo de práticas de leitura e de formação de
leitores.
Esse dado revela o alcance do nosso principal objetivo: reduzir a distância física/simbólica entre livros e leitores. Na conversa com os líderes comunitários e usuários do
espaço , colhemos depoimentos que nos mostram também o alcance de tais práticas

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré

“Com o projeto pudemos trazer novidades, que essas crianças nem esperavam.
Criança não gosta só de brinquedo, ela quer aprender e tem esse Direito”
- Professora
“As crianças que desceram pra escola usufruíram do espaço de leitura nas férias. Agora com a volta as aulas, as crianças ainda estavam chorosas nesse
começo e nós introduzimos o espaço de leitura pra elas e tem sido bom”
- Coordenadora
“Como jovem, realizar oficinas para crianças sobre a leitura é um desafio também. Ler e conhecer as histórias, passar adiante a mensagem, mostrar o sentido
bom de estudar e conhecer o mundo”
- Jovem mediador
“As crianças vem e ficam. É um espaço sempre em uso e sempre aberto. Sempre fazemos atividades no Cantos, mas quando não fazemos elas estão lá lendo
e explorando”.
- Professora
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COMUNICAÇÃO E MÍDIAS

O Plano de Comunicação do Projeto Cantos de Leitura previu a criação de um site e
páginas em redes sociais. A repercussão do Projeto em comunidades do Rio de Janeiro nos renderam uma exposição positiva nas mídias, em sites e impressos, como
no caso do jornal O Globo:
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