




ALFABETIZADOS
COM NÍVEL RUDIMENTAR
lêem apenas títulos e frases; localizam
informações bem explícitas

30% DOS ENTREVISTADOS

39% têm entre 15 e 34 anos

64% pertencem às classes D e E

49% têm de 4 a 7 anos de estudo

Entre as políticas públicas para o
setor, uma das principais apostas é a
instituição do Plano Nacional do Livro

e Leitura (PNLL), articulado pelos mi-
nistérios da Educação e da Cultura em
conjunto com diversos organismos da

sociedade civil com vistas a integrar di-
versas iniciativas já existentes (veja tex-

to na página 42). Uma das metas ini-
ciais do PNLL é reduzir a zero, até o
final de 2008, a cota de municípios bra-

sileiros que não contam com nenhuma
biblioteca. Hoje eles são 595.

Letramento entra em cena
Houve também uma significativa

mudança conceituai com a entrada em

cena da idéia de letramento ou níveis de
alfabetismo, a partir da década de 80.

Trocando em miúdos, deixou-se de lado
a divisão entre indivíduos alfabetizados
(capacitados para codificar e decodificar

os elementos lingüísticos) e analfabetos.
O letramento implica associar escrita e
leitura a práticas sociais que tenham sen-

tido para aqueles que as utilizam, além
de pressupor níveis de domínio das
práticas que exigem essas habilidades.

Experiências que investiram na alfa-
betização apenas visando dotar os indi-

víduos do domínio dos códigos, deixan-
do-os depois à própria sorte, naufraga-
ram. No Brasil, o grande exemplo foi o

Mobral, programa de alfabetização de
adultos levado a cabo nos governos mili-

tares, que teve alto grau de reversão do
processo de alfabetização dos participan-
tes. Recentemente, a China anunciou fra-
casso similar em programa desenvolvi-

do entre 2000 e 2005. Os quase 10 mi-
lhões de beneficiários da ação viram as

escolas fecharem após serem dados como
alfabetizados. Acabaram por esquecer o
que haviam aprendido.

A professora Magda Soares, pesqui-

sadora do Centro de Alfabetização,
Leitura e Escrita (Ceale), da

UFMG, lembra que a entrada no
mundo da escrita se dá por meio

de dois passaportes. "Um é a tecnologia,
que é aprender a codificar e decodificar,

saber que a escrita representa os sons da

língua, as relações de fonemas e grafemas
etc. O outro é o uso dessa tecnologia. Ape-

nas com um desses passaportes não se
entra no mundo da escrita."

Subjacentes à idéia de letramento,
existem no campo da educação duas

correntes distintas, a liberal e a radi-
cal. A primeira adota o conceito de

letramento funcional, voltado à
integração do indivíduo à sociedade e
ao mundo do trabalho, por meio dos

desenvolvimentos cognitivo e econô-
mico. A segunda, fortemente influen-

ciada pelo educador Paulo Freire, acre-
dita que leitura e escrita são meios de
conscientização e transformação das

realidades sociais.
Reflexo disso está presente no cru-

zamento dos resultados da prova do

Pisa com as entrevistas. Há países em
que a leitura é pragmática, mas os lei-
tores declaram não gostar de ler, como

na Coréia do Sul, que ficou em 7° lu-
gar na prova. Já os brasileiros, apesar

da sofrível capacidade leitora, estão
entre os que declaram maior gosto pela
leitura. "Ainda que se minta sobre o
fato de gostar de ler ou de ganhar um

livro de presente, a leitura é um valor

de reconhecimento social, o que pode

ser um ponto de partida", diz Vera

Masagão, coordenadora de projetos da

ONG Ação Educativa.
Hoje, não são poucos aqueles que,

mesmo mais afeitos à idéia radical,

consideram o modelo funcional como
um avanço. "Chegar ao modelo

adaptativo, para funcionar bem com
uma sociedade global, não é uma con-
quista pequena, se for bem feita", acre-
dita Roxane Rojo, lingüista da

Unicamp. Mas alerta que a escola está

distante das culturas locais e juvenis.
"Há uma cisão radical entre o que é
da escola e o que é da vida", diz.

O problema, no entanto, tem uma

face mais complexa e não se restringe
ao Brasil ou a países em desenvolvimen-
to. "Vivemos uma crise da linguagem

escrita. No final dos anos 80, estive no
Centro de Estudo da Leitura, na Uni-
versidade de Urbana-Champaign, nos

EUA, e verifiquei que as deficiências na
leitura eram uma grande preocupação

para os americanos e que havia progra-
mas de intervenção e pesquisa", diz a
educadora portuguesa Isabel Alarcão.

ALFABETIZADOS
COM NÍVEL BÁSICO

lêem textos curtos, localizam informações
explícitas ou que exijam pouca inferência

38% DO TOTAL

53% são mulheres

40% pertencem à classe C

40% têm de 4 a 7 anos de estudo

Novas métricas
A própria existên-

cia do Inaf, rea-
lizado em con- -

junto pela Ação Educativa e pelo Insti-
tuto Paulo Montenegro, é reflexo des-
sas mudanças no campo teórico. O Inaf

é o primeiro instrumento voltado a
medir o uso social da leitura em con-
texto não escolar. Como lembra Mag-

da Soares, avaliações como o Saeb



medem apenas o letramento escolar,
avaliando os alunos por meio de ques-
tões de múltipla escolha. Já o Inaf vê,
por meio de entrevistas, como o indi-
víduo se relaciona com o texto de uma
revista - se e como busca as informa-
ções, como as relaciona etc.

Mesmo assim, ainda é um instru-
mento com limitações, alerta Vera
Masagão. "O Inaf mede a dimensão
cognitiva da leitura, e não a capacida-
de de leitura literária, por exemplo."
Ou seja, para um diagnóstico mais pre-
ciso, seria necessário pesquisar mais
a fundo as habilidades daqueles que
hoje são considerados leitores plenos.

Para Magda Soares, da UFMG, três
aspectos são centrais para desaguar nos
baixos índices: ambiente familiar com
escasso acesso ao livro, concorrência
dos meios audiovisuais e formação ina-
dequada dos professores. Quanto à in-
fluência familiar e dos meios audio-
visuais, a escola pouco pode fazer, a
não ser ampliar a noção de letramento,
incorporando novos tipos de alfabeti-
zação (digital, audiovisual etc.). "A in-
terferência que se pode fazer imediata
e diretamente é a mudança na forma-
ção do professor. É difícil entender por
que se faz isso tão lentamente ou não
se faz", diz Magda.

Para outro militante histórico,
Ezequiel Theodoro da Silva, presidente
da Associação de Leitura do Brasil e ex-
secretário de Educação de Campinas, o
ais avançou nos planos teórico,
istemológico e acadêmico desde o pri-

meiro Congresso de Leitura (Cole), em
1980. "Há muitas obras e grupos de pes-
quisa dedicados à reflexão. O que não
muda é a falta de infra-estrutura física e
humana. A metade da rede escolar pú-
blica não tem biblioteca", afirma.

Leitura e literatura
Um fator histórico que distorce a

noção de leitura no país é a identifica-
ção do leitor apenas como leitor lite-

rário, letrado, na acepção original da
palavra. A identificação dos gêneros
textuais de uso social - aqueles que o
cidadão comum lê cotidianamente,
como jornais, revistas, letreiros, legen-
das de filmes etc. - e sua introdução
no universo escolar nas últimas déca-
das são essenciais para dar sentido
social às práticas de leitura e escrita.

"Ler é mais do que ler literatura, é
inserir o indivíduo na sociedade. A li-
teratura tem exigências que outras es-
feras não têm. É preciso identificar o
que alunos trazem de seu ambiente para
ensiná-los a narrar, expor, argumentar.
Isso é dever da escola", defende Paulo
Mendes, consultor do PNLD.

Magda Soares lembra que os
aprendizados de leitura e escrita, ape-
sar de paralelos, são diferentes, seja
do ponto de vista lingüístico, psicoló-
gico ou social. E que a leitura é mais
presente e exigida do que a escrita. Cita
como momento mais crítico de vazio
conceituai, na época em que se come-
çava a adotar a idéia de letramento, que
muitas escolas exageraram na dose da
diversidade de gêneros textuais. "An-
daram botando as crianças na escola

para escrever rótulo e bula de remédio.
São gêneros que têm de ser lidos, mas
não se tem de aprender a escrever isso
na escola", pondera.

Outro equívoco que a introdução
de novos gêneros trouxe é o de deixar
o texto literário para quando os alu-
nos estiverem maduros. O melhor ca-
minho é o de diversificar as experiên-
cias. "Colocar a literatura no meio de
outras produções é muito bom. É pre-
ciso dessacrilizar certos produtos em
relação a outros. Idolatrias, às vezes,
mais afastam do que ajudam", ponde-
ra Regina Zilberman, professora de li-
teratura, pesquisadora do CNPq e au-
tora de A Literatura Infantil na Esco-
la (Global, 2006).

Em meio a outras produções, a lite-
ratura pode criar diálogos importantes,
diz a autora. "Apesar de termos todas
as marcas da diversidade, sempre pen-
samos a partir de uma perspectiva
homogeneizadora, a partir do centro,
uma coisa meio narcísica. A literatura
dá a possibilidade de lidar com a idéia
do outro, com o pensamento do outro,
com a alteridade."

A caminho de Bom Jesus do Norte,
a Dora, de Central do Brasil, usa uma
metáfora sobre os meios de transporte e
as relações amorosas para responder a
Josué que, cansado, diz preferir viajar
de táxi: "Melhor o ônibus. O ônibus tem
um caminho certo. O táxi, não. Toma
um rumo qualquer e depois se perde",
fala em alusão aos que trocam de amo-
res. No caso dos caminhos da leitura no
Brasil, a melhor solução parece ser per-
correr os caminhos do táxi. Porém,
ofertando os lugares dos ônibus.
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