Bibliotecas
Comunitárias
Ecofuturo

Bibliotecas Comunitárias
como elemento de transformação
da paisagem social, cultural e
ambiental da comunidade.

Reflexão Inicial
Após duas décadas trabalhando pela promoção de leitura no Brasil, atingimos
números significativos, cobrimos diversas regiões e tocamos a vida de muitas
pessoas. Refletindo sobre nossa trajetória, as conquistas e os desafios,
percebemos que estamos no início de uma nova jornada - mais ousada,
complexa e ainda mais apaixonante.
Desbravamos muitos caminhos, inovamos em alguns
conceitos e queremos cada dia mais ir além e fazer do Brasil
um país de leitores. Sabemos que essa não é uma tarefa fácil,
mas acreditamos que o acesso aos livros e a promoção de
leitura são as bases dessa jornada. E para essa construção,
convidamos a todos a mergulharem conosco no que fizemos
até aqui e nas nossas buscas para o futuro.

Um olhar sistêmico para os impactos,
desafios e oportunidades do projeto.
Acesso

Alcance das Bibliotecas Comunitárias Ecofuturo
e formato atual do projeto.

Leitura

Impactos na promoção de leitura e na educação.

Paisagem

Impactos no contexto social, cultural e ambiental
da comunidade.

Construimos uma das maiores
redes de bibliotecas no Brasil
+110

660 mil

140 mil

Bibliotecas

Atendimentos por ano

Livros nos acervos

4 mil

18

60

Parceiros do setor
privado

Municípios parceiros
em 12 estados
ACESSO

Pessoas formadas

ACESSO

Bibliotecas Comunitárias
O processo de implantação
Nossa rede é composta por uma grande diversidade de contextos em diferentes regiões.
Muitas são localizadas em áreas rurais, pequenas cidades, aldeia indígena e até penitenciária.

Investimento da
iniciativa privada
para viabilização
do projeto

Articulação com
Poder Público e
assinatura do Acordo
de Cooperação

Veja aqui onde encontrar uma BC!

Diagnóstico e
Mobilização
Comunitária

Formações
Gestão e
Sustentabilidade,
Auxiliar de Biblioteca,
Promoção de Leitura
e Educação Ambiental

Infraestrutura
mobiliário,
equipamentos
eletrônicos, de
informática e acervo

Inauguração

Monitoramento da Rede
Supervisão, sistema de
monitoramento on-line,
Prêmio Ecofuturo de
Bibliotecas

ACESSO

Principais características da Biblioteca e o processo de implantação.

* Cálculo com base no “Levantamento sobre déficit de bibliotecas em
escolas no Brasil” do Todos Pela Educação. Ver levantamento

ACESSO

Nossa busca
Com uma demanda
mais de100 vezes maior*
que a nossa rede atual,
qual seria o modelo para
ganhar escala?

PROMOÇÃO DE LEITURA

O projeto é um laboratório
em rede para experimentar,
pesquisar e gerar conhecimento
sobre os impactos da leitura
e das ações realizadas nas
bibliotecas.

2 Pesquisas

Acervo “Inteligente”

Metodologias e pesquisas
estruturadas sobre os impactos da
biblioteca nos indicadores educacionais.

140 mil livros fazem parte do
acervo inteligente e dinâmico.

+300 Projetos

Inteligência de Dados

Um banco com boas práticas de
promoção de leitura registradas e
avaliadas por meio do Prêmio
Ecofuturo de Bibliotecas.

Sistema de Monitoramento on-line com
80 bibliotecas participantes

PROMOÇÃO DE LEITURA

Laboratório de impactos

PROMOÇÃO DE LEITURA

Pesquisas sobre
impactos na educação
de educação dos municípios, estruturamos duas pesquisas que avaliaram a
relevância das Bibliotecas Comunitárias da nossa rede no desempenho escolar
das cidades que estamos presentes.

Análise da Sustentabilidade
das Bibliotecas Comunitárias,
2010

Avaliação de Impacto Social do
Projeto Biblioteca Comunitária
Ecofuturo, 2017

Realização IPEA

Realização Metas Sociais

Acessar Pesquisa

Acessar Pesquisa

PROMOÇÃO DE LEITURA

Para mensurar os impactos das bibliotecas e da promoção de leitura nos índices

Impactos na educação
Dados dos impactos nos indicadores relacionados aos Ensino Fundamental II, com base na pesquisa de 2017.
Acesse o Relatório Completo

+7,8%
3.8

Impacto na Taxa de Aprovação, EF II
+4,2%

4.1
72,3

3.0

Ideb 2005

+7,8%
38%

Ideb 2015
se não tivessem
bibliotecas

Ideb 2015 real
em municípios
que receberam
biblioteca

aumento adicional do Ideb nos municípios
com BCs
aumento do potencial de melhoria do Ideb nos
municípios com BCS (aceleração da progressão
natural do indicador)

Inep 2005

+4,2%
39%

81,1

Inep 2015
se não tivessem
bibliotecas

84,5

Inep 2015 real
em municípios
que receberam
biblioteca

aumento adicional da Aprovação nos municípios
com BCs
aumento do potencial de melhoria da
Aprovação nos municípios com BCS (aceleração
da progressão natural do indicador)

PROMOÇÃO DE LEITURA

Impacto no Ideb, EF II

Acervo “inteligente”
Como formar um acervo para promover leitura de qualidade, estimular o
interesse, atender e engajar leitores, dos iniciantes aos mais avançados, e ainda

70%

Inclusão

Complexidade
Diversificada

com foco em literatura e
selecionado em parceria técnica
com a Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ)

de públicos e necessidades
diferentes com foco no
infanto-juvenil.

30%

Temática
Ambiental

Formação

títulos de literatura sobre
meio ambiente e a conexão
com a natureza.

do profissional da biblioteca
e de outras pessoas da
comunidade local.

composto com a participação da
comunidade para contemplar
demandas locais e características
culturais da região.

com livros de literatura para
diferentes perfis de leitores.

PROMOÇÃO DE LEITURA

considerar e valorizar a cultura local?

Disseminação de boas práticas
de promoção de leitura
Em um contexto no qual ainda não há uma solução perfeita que proporcione um
PROMOÇÃO DE LEITURA

salto na leitura no Brasil, como podemos estimular a experimentação, captar e
disseminar as melhores práticas?

7 Edições do Prêmio

+200 mil leitores

Ecofuturo de Bibliotecas realizadas,
reconhecendo o esforço e disseminando
ações de promoção de leitura.

alcançados em mais de 300 projetos de
promoção de leitura registrados.

+30 Projetos

4 mil pessoas

reconhecidos e divulgados como
melhores práticas.

formadas nos cursos de Gestão e
Sustentabilidade, Auxiliar de Biblioteca,
Promoção de Leitura e Educação Ambiental.

Premiados
pelo Pró-Livro

Inteligência de dados:
Sistema de Monitoramento
diversos lugares e contextos para gerar conhecimento sobre comportamentos e
fatores que impactam na leitura desses públicos?

Plataforma
on-line
do Sistema de Monitoramento,
com 2 anos de funcionamento.

70%

Monitoramento

das bibliotecas monitoradas
por meio da pesquisa digital, cobrindo
80 bibliotecas com mais de 400 mil
leitores.

5 principais eixos monitorados:
infraestrutura e suporte para o
funcionamento; atividades realizadas;
acervo; livros mais lidos; e acessibilidade.

PROMOÇÃO DE LEITURA

Como podemos usar a base crescente de mais de 660 mil atendimentos nos

Parceiro-investidor da iniciativa privada

PROMOÇÃO DE LEITURA

Garantir o acesso à leitura tem se tornado um desafio cada vez maior.
A dificuldade em se cumprir a Lei 12.244 representa um dos grandes
obstáculos na melhoria da educação no Brasil. O Instituto Ecofuturo
contribui positivamente para a inserção desta agenda, garantindo
implementações de qualidade por meio do diálogo de diferentes atores.
Entendemos que nossa contribuição com essa agenda é imprescindível
e por esta razão investimos na construção de várias bibliotecas
nas localidades onde estamos. O acesso à leitura e por meio dele, ao
desenvolvimento da capacidade crítica do cidadão, podem auxiliar na
construção de um futuro repleto de oportunidades e de desenvolvimento.

PROMOÇÃO DE LEITURA

Nossa busca
Quais inovações podemos
implementar para gerar e
compartilhar ainda mais
conhecimento, além de novas
experiências de impacto?

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

A chegada da BC na
comunidade cria experiências
que abrem novas perspectivas,
aumentam o repertório, mudam
as dinâmicas das relações, geram
oportunidades e novas conexões.

Leitura

Integração
da comunidade com
a vida escolar.

O universo da leitura permite novas

Conservação

experiências, e essas experiências

por meio da conexão
com o tema natureza
e meio ambiente.

reforçam a cultura da leitura em

Diálogo
entre comunidade,
poder público
e setor privado.

todos os níveis: individual,
coletivo e institucional.

Empoderamento
dos indivíduos e
fortalecimento da
economia local.

Experiências

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Círculo
Virtuoso

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Promover maior integração
entre comunidade e escola
separam. Com Bibliotecas que são ao mesmo tempo escolares e comunitárias,
como criamos espaço e promovemos ainda mais o envolvimento e diálogo das

*Lei 12.244 e levantamento do Todos Pela Educação.

famílias com a educação e com os atores locais?

40 bibliotecas

Contribuição para a Lei*

comunitárias e dentro de escolas da
rede pública, sendo este modelo
nossa prioridade desde 2010.

por meio de um modelo eficiente de bibliotecas comunitárias
dentro de escolas, buscamos reduzir o déficit de 65% de
escolas no Brasil que ainda não possuem bibliotecas.

Risco 70% menor

Participação dos pais

de descontinuação para bibliotecas
dentro das escolas.

evidências de aumento de 15% na participação nas
atividades escolares dos filhos.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Abrindo as portas das escolas, quebramos os muros que muitas vezes nos

Gerar empoderamento da
comunidade e dos indivíduos
biblioteca é também uma conquista da comunidade e que este é um espaço
onde se pode sonhar e buscar seus sonhos?

Mobilização

Participação

por meio da campanha Eu Quero Minha
Biblioteca desde 2010.

da comunidade nas decisões sobre nome, acervo
e decoração da biblioteca: mais de 400 pessoas
engajadas em cada projeto.

Economia Local

Acesso Livre

fortalecida com a contratação de fornecedores da
região para mobiliário e outros produtos/serviços.

às formações, com até 20% das vagas abertas
à comunidade local.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Como conscientizar as pessoas que a implantação e sustentabilidade da

Melhorar o diálogo
Muitas vezes o que falta é iniciar um diálogo. Como, por meio de um projeto
colaborativo, podemos criar relações de confiança e cuidado, abrindo
comunidade?

+ 2 mil pessoas

60 Prefeituras

mobilizadas por todo País.

parceiras do Ecofuturo com o
Acordo de Cooperação assinado.

18 Investidores Privados

R$ 22 Mi

envolvidos em mais de 50 projetos.

investidos pela iniciativa privada.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

possibilidades para outras conversas entre Poder Público, iniciativa privada e

Conexão com
meio ambiente
consciência ambiental?

Oficina de Educação
Ambiental
em 100% das implantações a partir de 2017

10% do acervo
inicial com a temática ambiental em
livros de literatura.

Ilhas de Cuidado

2 publicações

que muitas vezes ultrapassam os muros das
bibliotecas com a revitalização do entorno.

próprias sobre a natureza como espaço
educador.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Como promover a cultura do cuidado unindo o universo da leitura com a

Diretora Pedagógica no Rio de Janeiro

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Eu vejo que os alunos estão mais interessados. Aumentamos muito o
empréstimo de livros, inclusive os pais de alunos têm frequentado a
biblioteca aos sábados e alguns adultos têm vindo à noite.
Eu gostei muito desse movimento, da empolgação de todos da comunidade
com a leitura. A biblioteca veio definitivamente para contribuir com a
construção cultural da escola e de toda a cidade.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

Nossa busca
Como reforçar o círculo
virtuoso da transformação
gerada pela leitura, valorizando
as interações e conectando
iniciativas e recursos?
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Qual paisagem
vamos sonhar
e criar juntos?
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www.ecofuturo.org.br/bc

