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APRESENTAÇÃO
A Rede Educare apresenta neste case o Projeto Cantos
de Leitura realizado em 2019, em 45 unidades em todo o
Brasil, que possibilitou a doação de mais de 54 000 livros
no período. Entre os principais tópicos estão o panorama
da leitura o Brasil, histórico do projeto, metodologias
empregadas, processo de capacitação, implantação e os
resultados nos locais beneficiados.
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DADOS DE LEITURA NO BRASIL
A 4ª edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil
realizada em 2016 pelo Instituto Pró Livro permitiu conhecer
as intensidades, forma, motivação e condições de acesso
aos livros impressos e digitais pela população brasileira, com
5012 entrevistas em todo o território nacional com público
com 5 anos ou mais, alfabetizada ou não, no período de 23
de novembro a 14 de dezembro de 2015.
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Entre diversos tópicos da pesquisa:

PREFERÊNCIA POR
GÊNERO LITERÁRIO

LUGAR PREFERIDO
PARA LEITURA

As bibliotecas são frequentadas por:

37%

73%

não estudantes

estudantes

Mas um item que se mostrou
preocupante foi que no ano de
2015 revelou

4,96

livros
por habitante/ano

DIFICULDADES PARA
MANTER O HÁBITO
8

AS BIBLIOTECAS AINDA SÃO
VISTAS COMO ESPAÇO DO
ESTUDANTE

foi a média de
leitura por ano
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O que
significou
um aumento
comparado
com o mesmo
estudo de
2011 e 2007

2011 2007
4,00 4,70

livros livros

por habitante/ano

livros

por habitante

58º e 60º

lugar em leitura
Apenas

2,43

66º e 68º

lugar em ciências

72º e 74º

lugar em matemática

livros
foram lidos do
começo ao fim
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o Brasil ficou entre

por habitante/ano

Entretanto dos

4,96

De acordo com Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)
PISA 2018 que foi divulgado em dezembro de 2019, que analisou 79
países, incluindo o Brasil.

A média de proficiência dos jovens brasileiros em letramento em
Leitura no PISA 2018 foi de 413 pontos, 74 pontos abaixo da média
dos estudantes dos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE(487).
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Taxa de leitura registrada em 2015

Norte

Nordeste

4,40%

3,93%

dos entrevistados

dos entrevistados

Centro-Oeste

4,83%
4,41%

concentra a maior
taxa de leitura
registrada em 2015

dos entrevistados

Os resultados da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2015
demonstraram que quanto maior a escolaridade e a renda, maior é o
hábito de leitura de livros, assim como também é maior entre aqueles
que ainda são estudantes, incluindo a leitura de livros indicados pela
escola, didáticos ou literatura.
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Sudeste

Sudeste
dos entrevistados

Sul

Nordeste

1.844

1.957
5,96%

dos entrevistados

Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) que
realiza sistematicamente a atualização dos dados acerca desse tipo
de equipamento cultural, o Brasil possui 6057 bibliotecas públicas
municipais, distritais, estaduais e federais, nos 26 estados e no Distrito
Federal, sendo:

Sul

1.293
Norte

462

Centro-Oeste

501
Diante desse quadro que constata os baixos índices de leitura que
aflige crianças, jovens e adultos, a Rede Educare criou em 2016, o
Projeto Cantos de Leitura, com o objetivo de implementar espaços de
leitura em cooperativas, escolas e instituições em zonas periféricas
com o propósito de tornar o livro um instrumento cultural acessível
em um espaço ambientado para que comunidades pudessem criar
atividades de promoção da alfabetização, leitura e sociabilização.
13

O Cantos de Leitura
O projeto Cantos de Leitura em 2020 chega à sua 5ª edição
e objetiva criar espaços de emancipação social através da
formação do leitor, da educação e socialização, utilizando
a leitura como atrativo e ponto de encontro.
O planejamento contempla as seguintes execuções:
• Montagem do espaço e doação de um acervo de 1.200
livros;
• Formação de mediadores de Leitura;
• Acompanhamento com a equipe de mobilizadores da
instituição patrocinadora;
• Montagem de uma agenda positiva para o livro e Leitura
estimulando ações de formação do leitor.
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HISTÓRICO CANTOS
DE LEITURA
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2016

Os Cantos de Leitura estabelecem-se no
interior de cooperativas, de escolas e de
espaços sociais situados nas periferias
dos centros urbanos por todo o Brasil.
E em suas cinco edições contou com o
apoio da iniciativa privada, com um grupo
especial de empresas que viabilizaram a
implantação completa do projeto. Entre
os principais parceiros estão Novelis, AES
Tietê, Ball, Dow, State Grid, Bayer, RHI
Magnesita, Duratex, Yamana e Lundin
Mining.

Criado em 2016 pela produtora cultural Rede Educare e realizado via
Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio de empresas, o Cantos de
Leitura está presente em 20 cidades, atuando em 19 cooperativas de
reciclagem, 14 escolas e 12 instituições, atendendo cerca de 15 000
pessoas e doando mais de 54 000 livros.

Cooperativas
Escolas
Instituições
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1º Cantos

A primeira unidade do projeto foi inaugurada no CEFOPEA Associação Reciclázaro, localizado na região central da cidade de
São Paulo, em 2016, como parte das ações da Virada Sustentável,
em São Paulo e com patrocínio da empresa Ball. Em 2018, a unidade
do Cantos de Leitura na Reciclázaro, tornou-se além de um espaço
de leitura, um espaço para realização de ações como a da Samsung
em parceria com o Instituto Paulo Freire em 2018 para empoderar
recicladores unindo a tecnologia e a educação e em 2019 com a
formação para alfabetização para os recicladores do CEFOPEA.
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2017

2018

Durante 2017 e 2018, foi realizada a entrega de Cantos de Leitura
em comunidades do Rio de Janeiro, atendendo crianças, jovens e
adultos na Rocinha, Complexo da Maré, Morro do Cantagalo, Jardim
Gramacho, Vila Isabel, Três Rios, Rio das Pedras e Morro da Mangueira.
Após a entrega do Cantos de Leitura na comunidade da Maré, o espaço
também virou um local de homenagem para a deputada Marielle
Franco, sendo batizado para Biblioteca Marielle Franco.
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Em Rio das Pedras, comunidade localizada
na zona oeste do Rio de Janeiro, o
projeto chegou para ampliar a atuação
da já existente Biblioteca Wagner Vinicio
presente na comunidade desde 2006 com
foco em fortalecer as práticas leitoras na
comunidade e finalista do prêmio Retratos
da Leitura, em 2018.

Em 2018, o projeto chegou a ACAMJG - Associação dos
Catadores do Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho,
localizada no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias,
área conhecida por abrigar em de 1972 a 2012 o maior
lixão da América Latina. A partir de 2012, a ACAMJG abriga
cinco cooperativas no espaço com a coordenação de Tião
Santos, ex-catador que contou sua história no filme Lixo
Extraordinário, de Vik Muniz, e que hoje atua com ações
voltadas para a reciclagem, como “Do meu lixo cuido eu”.
Confira o depoimento de Tião Santos, do
Jardim Gramacho sobre o Cantos de Leitura
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O Cantos de Leitura foi inaugurado em
2017 na cooperativa Pró Recife, em
Imbiribeira, no Recife. Este Cantos de
Leitura é considerado até hoje um
exemplo de mobilização dentro de
uma comunidade e cooperativa de
reciclagem.

Instalado na cooperativa, o projeto contou com o trabalho
voluntário da família de Sr. Cardoso - presidente da Pró
Recife e reciclador que aprendeu a ler com os livros que
encontrava entre os resíduos - para alfabetizar crianças e
promover campanhas de incentivo a utilização do espaço e
promoção da leitura dentro da comunidade.
Em São Paulo, o projeto está presente em oito cooperativas
de reciclagem com o propósito de trazer a leitura para a
comunidade ao entorno, proporcionar um ambiente de
descanso e aprendizado para os recicladores.
Confira a participação do Cantos de Leitura
da Pró Recife no programa Encontro com
Fátima Bernardes
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2019

A partir da 3ª edição foi implementada
as capacitações para educadores e
responsáveis pelos locais, numa forma
de oferecer caminhos de utilização do
acervo do Cantos de Leitura e para o
espaço.

A Capacitação de Mediadores de Leitura é uma ação fundamental
do Projeto. Nesse encontro, conseguimos traçar uma estratégia
de ação para o Cantos de Leitura prevendo as condições da escola
ou espaço social e seu entorno. Definimos também, de acordo
com as condições apresentadas, estratégias de empréstimos e
possibilidades de facilitação de acesso a livros. Com a duração
de 3:40 h as capacitações contam com a presença de gestores,
professores, agentes comunitários e voluntários interessados em
realizar a mediação de leitores.
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PRÊMIO CANTOS DE LEITURA
BOAS PRÁTICAS

No ano passado, foi realizada a primeira edição do “I Prêmio Cantos
de Leitura – Boas Práticas”, cujo objetivo era de reconhecer e premiar
ações de leitura e projetos exitosos realizados nos espaços de leitura
entregues até 2018 através do projeto Cantos de Leitura 1ª, 2ª e 3ª
edições.
As ações premiadas foram a “(Re)Invenções Urbanas”, uma série de
oficinas sobre o espaço urbano no Cantos de Leitura Nova República,
da Cooperativa Canore, de Santa Cruz, em Salvador. O projeto “Caça
ao Tesouro Literário”, do Cantos da ACECC de Canabrava, em Salvador
que trabalha com a criatividade e curiosidade das crianças e a
ação de leitura “Empréstimos de Livros”, da Biblioteca Comunitária
Wagner Vinicio do Rio de Janeiro que revela a formação leitora da
comunidade.
Os vencedores do “I Prêmio Interno Cantos de Leitura” foram
contemplados com livros e quantia monetária conforme previsto em
regulamento.
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Também em 2019, ações de voluntariado
foram incorporadas ao projeto numa
forma de criar vínculos entre empresas
patrocinadores com as comunidades.
Foram realizadas cerca de sete ações
de voluntariado durante o ano em que
funcionários das empresas ajudaram na
criação do espaço e trocaram por meio do
Cantos de Leitura suas vivências com o
público beneficiado.
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PANORAMA CANTOS 2019
Em 2019, foram entregues 16 unidades de Cantos de
Leitura em todo o Brasil, que possibilitou a doação de
mais de 19.200 livros no período e aproximação dos
patrocinadores com as comunidades e o encontro do
projeto que tem como base a educação com as políticas
públicas locais.
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O Cantos de Leitura 4ª edição foi entregue em:

05
instituições/
cooperativas
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16

11

Cantos

escolas

Atendendo cerca
de 5.400
crianças, jovens
e adultos.
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ANTES

EMEIF Cantinho do Céu

ANTES

Escola Municipal Cândido
Arantes Carvalho

Cidade: Promissão - SP
Cidade: Frutal - MG
Data de inauguração: 30/05
Data de inauguração: 19/11
Atendidos: 294
Atendidos: 270
Patrocinador: AES
Eletropaulo

Patrocinador: Ball

DEPOIS
ANTES
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DEPOIS
EMEF Profª Salete
Maróstiga

DEPOIS

ANTES

Escola Profª Isabel
Coutinho Couto

Cidade: Boraceia - SP

Cidade: Pouso Alegre - MG

Data de inauguração: 28/08

Data de inauguração: 01/10

Atendidos: 370

Atendidos: 700

Patrocinador: AES
Eletropaulo

Patrocinador: Ball

Acessar Vídeo

DEPOIS

Acessar Vídeo
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ANTES

Escola Estadual Henrique
Kruger

ANTES

Cidade: Uberaba - MG

Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos - Achilles dos
Reis

Data de inauguração: 13/08

Cidade: Tibiriça - SP

Atendidos: 600

Data de inauguração: 27/08

Patrocinador: Duratex

Atendidos: 110

DEPOIS

DEPOIS

Patrocinador: Duratex
Acessar Vídeo

ANTES
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Escola Alceu Gomes da
Silva

DEPOIS

ANTES

Escola Municipal Gregório
Bezerra

Cidade: Itapetininga - SP

Cidade: Olinda - PE

Data de inauguração: 02/08

Data de inauguração: 08/06

Atendidos: 191

Atendidos: 600

Patrocinador: Duratex

Patrocinador: Novelis

Acessar Vídeo

DEPOIS

Acessar Vídeo
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ANTES

Espaço Cultural Alagados

ANTES

Cidade: Salvador - BA

Cidade: São Paulo - SP

Data de inauguração: 10/06

Data de inauguração: 19/09

Atendidos: 600

Atendidos: 60

Patrocinador: Novelis

Patrocinador: Novelis

DEPOIS
ANTES

Cooperativa Fenix Agápe

DEPOIS
Lar Irmã Maria

ANTES

Escola Municipal Oscarlina
Oliveira da Silva

Cidade: Santo André - SP
Cidade: Brumado - BA
Data de inauguração: 28/10
Data de inauguração: 30/08
Atendidos: 400
Atendidos: 227
Patrocinador: Novelis
Patrocinador: Rhi
Magnesita
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DEPOIS

DEPOIS

Acessar Vídeo
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ANTES

Projeto Meninos e
Meninas

ANTES

Escola Municipal Branca de
Neve

Cidade: Uberaba - MG

Cidade: Nova Iguaçú de
Goiás - GO

Data de inauguração: 28/08
Data de inauguração: 09/10
Atendidos: 716
Atendidos: 112
Patrocinador: Rhi
Magnesita

Patrocinador: Yamana

DEPOIS
ANTES
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DEPOIS
CMEI Wanda Rita de Jesus

DEPOIS

ANTES

Casa Yamana

Cidade: Alto Horizonte - GO

Cidade: Jacobina - BA

Data de inauguração: 09/10

Data de inauguração: 16/12

Atendidos: 105

Atendidos: 80

Patrocinador: Yamana

Patrocinador: Yamana

DEPOIS
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VOLUNTARIADO
Algumas empresas patrocinadoras do projeto como RHI Magnesita,
Duratex, Ball e AES Tietê reuniram seus times de voluntários para que
pudessem colaborar com as escolas e instituições por meio do Cantos
de Leitura.
Os voluntários participaram da montagem dos espaços, realizando
pintura das paredes, montagem dos móveis, ambientação,
catalogação e organização dos livros. Além disso, nas inaugurações
os voluntários estiveram presentes para que pudessem criar uma
vivência com os beneficiados pelo projeto com contação de história,
ajudando nos jogos e brinquedos e indicando livros para o público.
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MATÉRIA IMPRENSA
44
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Maior aterro sanitário da América
Latina dá lugar à biblioteca

Portal Recicla Sampa
São Paulo - SP
24/01/19

Acessar Matéria

Pesquisa mostra que 44% da
população brasileira não lê

Projeto Cantos de Leitura cria centros
de convivência e leitura

Diário do Nordeste
Fortaleza - CE
21/02/19

Acessar Matéria

Programa Fátima Bernardes
Rio de Janeiro - RJ
30/01/19

Projeto leva espaço de cultura
e convivência para locais de
vulnerabilidade

Jornal O Estado de Minas
Belo Horizonte - MG
21/02/19

Acessar Vídeo
Acessar Matéria
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Portal Diário De Pernambuco

Ilha de Santana, em Olinda,
recebe projeto de estímulo à
leitura

Recife - PE

TV Aratu

Programa Sarau

Salvador - BA

06/03/19

11/06/19

Acessar Vídeo
Acessar Matéria

Espaço de leitura com 1,2
mil livros é inaugurado
em Olinda

Globo Recife -Telejornal NE 2 Edição
Olinda - PE

TV Aratu

Programa Sarau

Salvador - BA

06/06/19

11/06/19

Acessar Site
Acessar Vídeo
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Telescópio -Teresa Carvalho

TV Itapê
Itapetininga - SP
02/08/19

Doação de livros beneficia
alunos do CIEM São Geraldo e
comunidade

TV Prefitura Municipal
Pouso Alegre - MG
02/10/19

Acessar Vídeo
Acessar Vídeo

Escola municipal ganha projeto
‘Cantos da Leitura’ a partir desta
terça em Pouso Alegre, MG
Acessar Matéria
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Portal G1/ Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG
01/10/19

Pouso Alegre recebe projeto
“Cantos de Leitura” Atraves da
Acampa

Rede América de Televisão
Pouso Alegre - MG
03/10/19

Acessar Vídeo
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A história da Dona Leni com o
Cantos de Leitura - PGM 560

Program Ressoar - Record News
São Paulo - SP
30/12/19

Acessar Vídeo
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DESTAQUES DO ACERVO
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Box Harry Potter

A parte que falta

As Cientistas: 50
Mulheres que
Mudaram o Mundo

A montagem do acervo é um dos pontos centrais para o Projeto. A
partir das indicações feitas pelas cidades: faixa etária e principais
interesses de leitura, a equipe da Educare propõe um acervo
específico para cada local onde será implantado o Projeto. As
indicações são sempre de um acervo publicado nos últimos dois anos
e com a oferta mais diversificada possível: Histórias em quadrinhos,
livros clássicos, “Best Sellers”, Coleções de Sagas, poesias, romances,
livros informativos e audiobooks e livros em braile (que constituem
10% do nosso acervo).
O nosso esforço é que a constituição do acervo traduza o espaço
enquanto um lugar de acesso à cultura, a arte, a ciência e ao
entretenimento.
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Cacuí - o curumim
encantado
(Editora Paulinas)

Meu Crespo é de
Rainha

O Corvo em
quadrinhos

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, deste modo a partir da entrega do espaço a
comunidade beneficiada fará a gestão de seus materiais e a partir
de doações receberá novos títulos;
• Demanda: atender à procura e às sugestões por parte dos usuários
e acompanhar as novidades editoriais de grande repercussão junto
à opinião pública;
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Sejamos todos
feministas

Tio Flores: Uma história às margens
do rio São Francisco

A invenção de
Hugo Cabret

O Guia dos
Curiosinhos. Folclore

O amuleto perdido
e outras lendas
africanas

Somos Todos
Extraordinários

• 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 de Cantos de Leitura,
devemos ter um acervo de autores locais;

• 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”;

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

• Acessibilidade: respeitar o mínimo 5% de materiais de leitura em
formato acessível (livros em Braille, áudio-livros, livros digitais,
entre outros), conforme recomendação da ABNT – NBR 9050, que
atendam a critérios de qualidade na adaptação das obras.
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59

Este é Van Gogh

Amoras (Emicida)

Erinlé, o caçador
e outros contos
africanos

Critérios básicos para a composição dos acervos

O Senhor dos
Aneis

Maracatu
(Editora Paulinas)

Eu produzo menos
lixo!

etc., sobre a região ou escritas por autores locais (veja história
local);

• Conhecer a comunidade local para poder atender a todas as suas
necessidades de informação;

• Consulta aos catálogos das editoras e distribuidoras;

• Levar assuntos sobre da atualidade: drogas, AIDS, ecologia,
medicina natural, auto-ajuda, computação entre outros;

• Visitas às livrarias para conhecer as novidades e lançamentos
editoriais;

• Formar coleções relativas à história, geografia, folclore, literatura,

• Sugestões dos leitores, professores e especialistas do projeto.

Trabalho de criança,
não é brincadeira,
não

60

O clube da troca

Sua majestade, o
elefante - contos
africanos ( Editora
Paulinas)

Histórias de
Ninar para
Garotas
Rebeldes

A girafa do pescoço curto

Falando Tupi

61
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DEPOIMENTOS
62

63

“O Cantos de Leitura dentro da
Reciclazaro que fica no espaço Cefopeia
foi um divisor de águas porque pode
proporcionar para a escola ao lado,
para a comunidade, para a cooperativa
que temos lá de reciclagem ter acesso
aos livros , conhecer escritores, e
isso faz com que a pessoa aprenda
e cresça mais como ser humano e
profissionalmente também, O livro
agrega muito para o ser humano e para
a gente foi um grande marco na história
do Cefopeia ter o Cantos de Leitura
presente.”

- Viviane Gonçalves
CEFOPEA - Associação Reciclázaro (São Paulo)
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“Considerando a perspectiva de que a leitura é fundamental e que
nós, educadores, possuirmos papel importante no processo de
criar hábitos de leitura nas crianças e adolescentes, pois através da
contação de histórias elas entram em um mundo de magia, brincando
com palavras, expressando seus sentimentos, deixando por alguns
instantes, de ser ela mesma para entrar no mundo dos personagens
desenvolvendo assim o prazer pela leitura .É importante proporcionar
a essas crianças e adolescentes situações de leitura para descoberta
e compreensão do mundo vivenciando tudo que as narrativas
provocam em quem as ouve e construindo assim uma consciência
reflexiva e questionadora. A Rede Educare por atuar como produtora
cultural desenvolvendo ações voltadas na criação de projetos de
impacto social nos proporcionou através do projeto Cantos de Leitura
a possibilidade de oferecermos as crianças, adolescentes e idosos da
nossa organização um espaço agradável e lúdico para socialização,
convivência e integração social tendo acesso gratuito ao acervo de
livros e disponibilizando materiais necessários para a realização de
experiencias criativas a uma comunidade de vulnerabilidade social.”
- Rita de Cássia
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
vínculos- Achilles dos Reis (Tibiriça)
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“O Cantos de Leitura para nossa escola que fica no interior do Estado
de São Paulo, na cidade de Promissão, em uma área de assentamento
do INCRA, na zona rural, foi um sonho realizado. A nossa escola
chama EMEIF Cantinho do Céu e Cantos de Leitura veio para deixar
ela mais encantada do que ela era e era um sonho que a gente tinha
, porque nunca conseguiríamos um espaço como aquele, daquele
jeitinho, com livros e coleções que podemos escolher, ou iindicadas
pela Rede Educare. Nós podemos contemplar desde nossas crianças
de 3 anos até nossas queridas crianças de 80 anos que temos. E ela
contemplou também todas as pequenas escolas da educação de
jovens e adultos que ficam em cada agrovila, e contemplou a escola
agrovila Tiete, que fica um pouco distante, que faz parte também da
nossa gestão. Então veio só a agregar, realizar sonhos, fazer crescer a
nossa imaginação, a imaginação das nossas crianças, dar um suporte
de que o mundo é grande, é extenso, ele é um mundo palpável, e que
através da leitura a gente consegue viajar mesmo sem sair do lugar. O
Cantos de Leitura juntamente com o Cantinho do Céu tonou a nossa
vida mais prazerosa e mais feliz e eu agradeço do fundo do coração
vocês terem nos enxergado e proporcionado essa realização de um
sonho.”

- Cristiane Cássia
EMEIF Cantinho do Céu (Promissão)

“A Biblioteca Vagner Vinícius, localizada em Jacarepaguá, Rio de
Janeiro, é um Cantos de Leitura desde 2018 e recebeu em 2019
um incremento de livros, um acervo bem bacana, além de temos
participado do Prêmio Cantos de Leitura e ser agraciado com o
terceiro lugar e dessa forma recebemos mais livros. É importantíssima
essa parceria com o Cantos de Leitura porque possibilita pra gente a
renovação de um acervo que é muito importante, tenho em vista que
livro é um material caro, de difícil acesso a pessoas de baixa renda.
Então é muito importante a formação de Cantos de Leitura no nosso
país para que o incremento da formação eleitores seja cada vez mais
alto. Nesse sentido o nosso muito obrigado ao Cantos de Leitura por
contribuir com a formação de leitores em Rio das Pedras.”

- Luzia de Seta
Biblioteca Wagner Vinicio (Jacarepaguá - RJ)
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Esse trabalho foi uma benção, o Cantos d e Leitura apareceu na
nossa comunidade através do Canapet, que é uma cooperativa
de reciclagem de plástico. Eles não tinham um espaço onde é sua
reciclagem, e a Rede Reprotai que é uma rede que tem 10 grupos
culturais filiados a ela ,vinha desenvolvendo um trabalho de arte
e educação e tinha um chamado gibiteca, que eram só gibis.
Livros sempre aparecer, tinha livros na área eterna e as crianças se
adaptam a leitura de uma forma muito gostosa, sem foçar a barra,
desenvolvendo um trabalho, incentivando a tocar e conhecer o livro.
Porque nesse bairro, a maioria são meninos filhos de mães solteiras,
praticamente moram em pequenos barracos e tem uma ocupação
que cresce até hoje. Esses apartamentos foram feitos pelos governo
do estado para que cada família pudesse sair da Maré para morar
nessas casas, e essas crianças convivem com esse espaço que é
perto, bem perto de linha do Uruguai onde habitam esse número de
crianças, adolescentes e jovens que tem uma força, uma vontade de
ler, uma vontade de produzir, mas que não tinha tanto espaço para
eles e quando fizemos a gibiteca foi pensando nisso , foi através de
mim porque aprendi a ler com gibi e amava. Amava ir para aquela
barraca, recolher os gibis que um senhor me dava e esse espaço era
vida, ele sempre foi mais do que o teatro. E quando chegou o Cantos
de Leitura, foi lindo demais, foi uma festa, porque proporcionou para a

gente um repensar o lugar também do livro, que tem o gibi e o livro. E
as crianças se prontificaram a colocar um nome e hoje chamamos Gibi
Cantos de Leitura, porque foi dado as crianças os gibis e tem os livros
e tem também o Cantos de Leitura que é diverso e que também somos
parceiros, então a marca ficou e amamos, porque só não trabalhamos
com a questão do livro e do gibi no espaço. O livro e o gibi estão
voando, viajando e foi o Cantos de Leitura que nos proporcionou isso.
Então quero agradecer a rede e aos parceiros que estou sempre vendo
as novidades, as vezes copiamos o que o outro faz dentro da nossa
realidade e isso que nos faz ser rede, nos faz estar junto. E eu acho
que não é só a questão do livro e da sala, mas a proporção gigante
que o Cantos de Leitura trouxe para toda a rede, que nos conhecemos
através da rede e a gente se vê nela, porque estou vendo as fotos,
estou vendo o trabalho de todos com muito carinho, amando esses
espaços de vocês, porque tem que haver espaço para a leitura, tem
que ter Cantos de Leitura. Porque o Cantos de Leitura não é só uma
sala, é uma área externa, é um espaço onde as crianças produzem.
Sou apaixonada por esse Cantos, sou apaixonada pelo que faço, essa
Rede Reprotai que tem 15 anos de existência e sempre trabalhou
com arte e educação e queria agradecer a todos, e principalmente,
o Cantos de Leitura, Rede Educare e todos que contribuíram. Muito
obrigada por existirem!

- Jamira Muniz
Espaço Cultural Alagados (Salvador)

68

69

“Agradeço muito a Rede Educare por ter nos proporcionado a
nossa unidade escolar Emef Profa Salete Marostiga e aos nossos
alunos dessa unidade a possibilidade de hoje ter nessa unidade
o projeto Cantos de Leitura e qual a importância desse espaço
para nossas crianças. Porque nossas crianças vivem no mundo
hoje das tecnologias, vivem em frente ao computador, ao
notebook, celular e muitas vezes os livros ficam esquecidos nas
prateleiras. E esse espaço é tão importante para eles que é um
momento onde eles possam viajar em um mundo distante dos
livros, do mundo da imaginação, onde eles possam desenvolver
suas capacidades criativas, promover as habilidades
linguísticas, trabalhar suas emoções, ajudar a aprimorar suas
habilidades comunicativas. Então essa é a grande importância
desse espaço Cantos de Leitura. É o momento onde nós,
educadores, podemos proporcionar aos nossos alunos um
espaço adequado para que eles possam ter contato com muitos
livros, aonde ele possa escolher, escolher aquilo que leve ele
além da imaginação.”

“Para mim é uma felicidade muito grande fazer parte de
tudo que envolve o projeto. O Cantos de Leitura trouxe para
minha cidade um ambiente aconchegante, um ponto de
encontro, onde pessoas de todas as faixas etárias buscam e
fazem trocas socias e literários de experiencias maravilhosas,
que eu enquanto expectadora posso assistir e fazer parte de
tudo isso. Uma característica muito legal é que geralmente as
pessoas que em trazem uma pessoa nova para conhecer para
conhecer o projeto e em uma próxima visita, essas pessoas
costuma trazer uma nova pessoa, e esse ciclo segue crescendo
e formando uma rede de leitores muito maior. O projeto tem
uma estrutura física muito legal, o acervo é indescritivelmente
fantástico, são títulos novos, atraentes. Todas as pessoas que
visitaram a casa saem satisfeitos, dispostos e sempre voltam.
Então aqui na minha cidade temos conseguido estabelecer um
perfil novo de pessoas que gostam da leitura, se descobrindo.
É muito lega fazer parte dessa revolução, digamos assim,
que vem acontecendo dentro da nossa cidade em função do
Cantos de Leitura.”

- Aparecida Andréa Herreira
Emef Profa Salete Marostiga (Boracéia)
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- Paula Jane
Casa Yamana (Jacobina)
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“O Cantos de Leitura veio acrescentar
alegrai, motivação a leitura, onde aqueles
olhinhos brilham de emoção ao verem
aqueles livros, aquela sala maravilhosa e que
sempre os encanta. São livros diferenciados,
escolhidos por eles, atuais, modernos. A
sala é fascinante, os alunos se envolvem
em um ato prazeroso em ler. Desperta para
uma viagem pelo mundo das emoções, da
ficção, da imaginação, do inesquecível. A
sala com seus livros veio com seus múltiplos
benefícios apresentando uma importância
vital como estratégia de melhoria do processo
de ensino e aprendizagem. Muito obrigada
por esse acervo que veio acrescentar
cultura e conhecimento aos alunos e toda a
comunidade escolar.”
- Ildete Meira
Escola Alceu Gomes da Silva
(Itapetininga)
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METODOLOGIA
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O projeto objetiva intervir mais precisamente nos espaços, assim
denominados como “Cantos de leitura”, localizados o interior de
cooperativas e escolas situadas nas periferias dos Centros Urbanos e
no Norte e Nordeste. O ´projeto têm por principais ações:

A tecnologia social do Cantos de Leitura
O Projeto Cantos de Leitura objetiva criar espaços físicos e simbólicos
de emancipação social através da formação do leitor, da educação e
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 da formação
para os mediadores do espaço, dentro de uma lógica de dinamização
de práticas de leitura e formação leitor.
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1
2

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

Formação dos mediadores de
leitura no sentido de ampliar
as possibilidades de práticas
de leitura no espaço;
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3
4
78

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 de Leitura;

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

5
6

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 1 ano,
compreendendo que os
espaços já possuem atividades
culturais/educacionais
desenvolvidas.
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O projeto Cantos de Leitura se instala em
espaços sociais (associações, escolas,
cooperativas) situadas em locais com alta
vulnerabilidade social. A triagem desses
espaços responde a esse critério e a
disponibilização, por parte da instituição,
de um espaço físico de no mínimo 12m²
para a implantação do Cantos.
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Desse modo, a partir de uma orientação de municípios
que receberão o Projeto, fazemos um estudo das
regiões de maior vulnerabilidade social e contatamos
as organizações atuantes nesses territórios. Na visita
técnica avaliamos a possibilidade da instituição nos
oferecer a contrapartida mínima da cessão do espaço
físico e do acompanhamento de um de seus membros
nas ações do Projeto.
Após referências da área/instituição é marcada uma vista
local, onde busca-se constituir uma rede de parceiros
para a implantação do Projeto 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 ação e levantar possibilidades de articulação e
interdependências de ações.
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RESULTADOS PARCIAIS
INDICADORES
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O Projeto Cantos de Leitura 16 cidades brasileiras. Trata-se de cidades
de pequeno e médio porte, a maioria dessas cidades localizadas no
interior do país e muitas em áreas rurais. A eleição dos municípios
ficou sob responsabilidade da empresa. No caso de ambas as
cidades a circulação de livros e impressos é bem restrita à Bibliotecas
municipais e às escolas.
Esse é o cenário que justifica e encoraja essa ação. Sabemos que em
muitos casos, o diferencial está no acesso não só a livros mas a um
acervo diversificado e atual, que seria inviável através de escolas e
bibliotecas públicas, dadas as condições em que, de uma forma geral,
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é encarada a leitura no Brasil. Sendo assim, os espaços de leitura
chamaram a atenção de outras escolas e da comunidade em geral,
tornando-se, naturalmente um espaço de referência para a leitura e
formação de leitores.
Após no mínimo 6 meses da inauguração do Projeto em cada escola/
instituição, avaliamos o seu funcionamento, receptividade e alcance.
Nesse caso dado ao tempo de inaugurações entramos em contato
com as diretoras das escolas parceiras e ambos espaços estão em
funcionamento e realizando o empréstimo de livros.
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Vocês estão realizando empréstimos
de livros?

20%

80%

Sim

Não

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 comunidade escolar,
sobretudo quando o espaço de leitura não tem um funcionário cedido
para esse trabalho.
Aqui, as comunidades apontam, para o 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 nas escolas: número de alunos, faixa etária, principais
interesses. Nessa etapa contamos com a participação efetiva da escola
que pode sugerir e sinalizar temas ou títulos. Acreditamos que esse
diálogo prévio garanta a seleção de um acervo contextualizado e
próximo dos leitores.

Sendo assim, o da carência de um trânsito de livros e impressos
nas cidades, entendemos que o Projeto Cantos de Leitura é, desde
cedo, um espaço de empréstimos e compartilhamento. Sobre as
estratégias de empréstimos traçaram-se várias perspectivas que
dinamizassem o espaço e que aproximassem os leitores, dando a cada
escola a autonomia para a construção de suas regras e fluxos para
empréstimos.
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Com relação a catalogação do acervo por cores, temos também
uma resposta positiva com relação ao entendimento e a “gestão”
do acervo:
A comunidade escolar considerou adequada a classificação do
acervo por cores?

Com relação ao mobiliário e a disposição do espaço temos a
seguinte representação :
Você considerou o mobiliário adequado para a comunidade
escolar?
Sim, muito adequado

Sim, muito adequada

100%

Sim, mas não fazemos
tanto uso

100%

Sim, mediadamente
adequado
Não, inadequado

Não, inadequada
Aqui percebe-se que a sinalização facilita a busca pelos títulos/temas
de forma clara e eficaz. Sem dúvidas a catalogação e a construção
coletiva de estratégias para o uso do espaço, que sejam funcionais
para a comunidade escolar, se adequando a cada realidade sócio
cultural, contribui para a dinamização das ações de formação de
leitores.
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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?
10%

90%

Alta frequência,
diariamente
Média frequência, de 2 a 3
vezes na semana
Pouca frequência, menos
de 2

Nesse caso temos uma efetiva adesão da comunidade escolar. Os
espaços de leitura, uma vez reestruturados ou em muitos casos
inaugurados com o Projeto, se impõem como uma referência para
estudos, atividades em grupos, experiências lúdicas, contação
de histórias, desenvolvimento de Projetos. No depoimento dos
professores e gestores, 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:
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Com relação ao engajamento de
professores na proposição de atividades
de leitura?

100%

Mostram-se bastante satisfeitos e propõem ações dentro do
espaço de leitura
Satisfeitos, mas não propõem ações que envolvam a leitura
Insatisfeitos e não interagem com o espaço
Através do monitoramento das ações e do compartilhamento de
dados e registros sobre projetos realizados dentro do espaço de
leitura temos um panorama qualitativo de como o espaço vem sendo
utilizado. Mais de 15 Projetos foram desenhados e desenvolvidos
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a partir do Projeto Leitura no Campo nas escolas: Projetos sobre
diversidade e inclusão, leitura de clássicos, ciranda de livros, reforços
de alfabetização dentre outras atividades.

Com relação ao tempo de capacitação, assim fomos avaliados:
Quanto ao tempo de duração da capacitação de professores, você
considera?

Sobre a capacitação em escolas, item já avaliado esse ano por
todas as instituições que estivemos, temos os seguintes dados:
Você considerou adequada a capacitação para o uso do espaço de
leitura?
Muito adequada

100%

Razoavelmente adequada
Inadequada

Dos 14 espaço 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 escolares. Todas as
escolas também acharam que a capacitação trouxe exemplos de uso
e estratégias pertinentes ao contexto das escolas o que valida a nossa
abordagem teórico-prática, mostrando um caminho de capacitação a
ser reforçado nos próximos anos.
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Curto, é necessário mais
tempo
100%

Ideal, foi o tempo suficiente
para desenvolvermos as
questões necessárias
Longo, poderia ser mais
objetivo

Aqui vemos reflexo das questões acima levantadas: o tempo que as
escolas e 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.
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS
CANTOS DE LEITURA
O monitoramento e avaliação dos Cantos de Leitura foram realizados
através de estudo qualitativo com questionário semi-estruturado e
entrevista. Os contatos foram telefônicos ou por Whatsapp e sempre
direcionados aos responsáveis pelo projeto em cada local.
Os dezesseis Cantos de Leitura foram contatados neste ciclo de
avaliação, tendo em vista os três eixos que compõem o Projeto:

1
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o eixo Espaço Físico com
o objetivo de avaliar a
adequação do espaço à
estrutura institucional
existente;

2
3

o Eixo Acervo com o objetivo
de perceber a aplicabilidade
das normas de catalogação e
empréstimo;

o eixo Mediação, com o
objetivo, embora ainda inicial,
de medir a participação/
engajamento de pessoas nas
ações propostas por cada
instituição.
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RESULTADOS
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São dezesseis espaços em funcionamento
desde a inauguração, os responsáveis os
consideram adequados e estão atentos
à organização e catalogação por cores
proposta pela Rede Educare. Eles recebem
algumas doações de livros e no caso da
Reciclázaro, a mediadora Viviane aponta
para a colaboração de dois voluntários
responsáveis pela organização do acervo.

Diante desse cenário, é possível tangibilizar um dos propósitos do
projeto que é utilizar “a leitura como atrativo e ponto de encontro”.
A oferta de um espaço sempre disponível, bonito, limpo, organizado
e confortável garante um ambiente propício para a mediação de
leitura e implicitamente convida e convence o leitor, sendo novo
ou não, a usufruir, conforme coloca Nancy, mediadora responsável
pela Camapet – Reprotai Salvador quando relata que tem “oferecido
aos professores o empréstimo dos livros para eles enriquecerem
as atividades de contação de histórias e outras atividades, além de
levarem de 4 em 4 livros emprestados para a sala de aula”, e também
a mediadora Simone, responsável pelo espaço do Cantos- Recife,
que conta sobre “as reuniões de associados dentro do espaço,
onde também ocorrem pesquisas, palestras e dinâmicas sobre
sustentabilidade”.

Importante pontuar que estes Cantos de Leitura ativos possuem
pessoas que trabalham constantemente no espaço, responsáveis
pelo planejamento de atividades, pela mediação, pela organização
dos livros e/ ou pelo controle de empréstimos. Mais de uma vez
a Rede Educare pontuou durante o processo de implantação dos
espaços a necessidade real de um agente que se aproprie destas
responsabilidades e estes espaços patrocinados pela Ball foram muito
felizes nesse sentido.
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Os Cantos de Leitura apresentaram uma agenda simples de
atividades para o ano de 2019. Dentre as atividades citaram:
•
•
•
•
•

contação de histórias;
rodas de leitura;
auxílio para pesquisas;
temáticas mensais e datas comemorativas;
palestras e dinâmicas.

Em relação aos empréstimos, os espaços o fazem com certo receio,
somente aos funcionários das cooperativas e professores que
frequentam. A CooperRei ressalta que sua principal atividade no
espaço é o empréstimo.
Com relação a perda de acervo, ainda é baixo o índice de perda
em todos estes Cantos de Leitura, seja por livros danificados pelos
usuários (principalmente crianças menores) ou por contratempos
naturais (alagamento).
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IMPACTO E ALCANCE DOS PROJETOS
CANTOS

PATROCINADOR

ANO

CIDADE

IMPACTADOS

Espaço
Cultural
Alagados

Novelis

2019

Salvador - BA

Cooperativa

83

Escola
Municipal
Gregório
Bezerra

Novelis

2019

Recife - PE

Escola

600

Lar Irmã
Maria

Novelis

2019

Santo André SP

Instituição

400

Fênix Agápe

Novelis

2019

São Paulo - SP Cooperativa

700

EMEF Profª
Isabel
Coutinho
Couto

Ball

2019

Pouso Alegre MG

Escola

270

Escola
Municipal
Cândido
Arantes
Carvalho

Ball

2019

Frutal - MG

Escola

270
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CMEI Wanda Rita
de Jesus

Lundin Mining

2019

Alto Horizonte
- GO

Escola

105

Casa Yamana

Yamana

2019

Jacobina - BA

Instituição

80

Escola Municipal
Branca de Neve

Lundin Mining

2019

Nova Iguaçú
de Goiás - GO

Escola

112

Escola Estadual
Henrique Kruger

Duratex

2019

Uberaba - MG

Escola

600

Escola Alceu
Gomes da Silva

Duratex

2019

Itapetininga SP

Escola

191

Serviços de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos Achilles dos Reis

Duratex

2019

Tibiriça - SP
MG

Instituição
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EMEIF Cantinho
do Céu

AES
Eletropaulo

2019

Promissão - SP

Escola

294

AES
EMEF Profª
Salete Maróstiga Eletropaulo

2019

Boraceia - SP

Escola

370

Escola Municipal
RHI Magnesita
Oscarlina
Oliveira da Silva

2019

Brumado - BA

Escola

227

Projeto Meninos
RHI Magnesita
e Meninas

2019

Uberaba - MG

Instituição

716
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CAPACITAÇÃO DE
MEDIADORES DE
LEITURA
104

105

As 16 instituições participantes do Projeto Cantos de Leitura 2019
receberam a capacitação de mediadores de leitura. Entende-se por
mediação de leitura, a elaboração de 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, líderes 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.
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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, cooperativa, 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
frequentadores do espaço, etc.

107

As capacitações duraram em média 2:00
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
o turno e por isso, fazemos as adequações
necessárias a cada espaço.
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No caso de Cooperativas e ONGs, fazemos sempre o
esforço prévio de aproximar instituições, entidades e
outros atores interessados na ativação do espaço, até
porque essa não é a atividade fim das cooperativas.
De certo modo, as cooperativas são compostas por
um público de baixa escolaridade mas que vê a
leitura e a educação como importantes pilares para o
desenvolvimento das comunidades.
Desde as inaugurações, a Rede Educare mantém
constante diálogo sobre as atividades e/ou intenções
de atividades de leitura. São grupos de Whatsapp que
semanalmente se abastecem de registros fotográficos
ou testemunhais sobre as atividades que cada espaço
realiza.
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CONCLUSÃO
Para concluir este relatório é importante pontuar que os valores
propostos pelo projeto Cantos de Leitura se fundamentam em
ser atual, transformador e acessível. A partir dos resultados
dessa nova rodada de avaliação foi possível constatar a presença
destes valores, mesmo que em sua fase inicial. O que de fato
se mostra como força para estes projetos é o fato dos espaços
se associarem a instituições no entorno, esse é um movimento
interessante para cooperativas que passam a ser vistas também
como espaços de conhecimento e de informação.
O contato com os espaços de leitura continua, sendo frequentes
e nos apontam a importância do Projeto em sua longevidade e
as novas perspectivas de ativação e funcionamento.
Ainda, os espaços de Leitura mostraram, nesse ano
atípico a força que a Leitura e o acesso à informação
têm em suas comunidades, se constituindo
como um espaço de colaboração e de difusão de
informações sobre a Pandemia e sobre alternativas
pedagógicas para as crianças.
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