
E stá em pleno curso, na educação
brasileira, um ciclo perverso que

alimenta o atraso. Por razões que atri-
buem à escassez de tempo, à falta de
dinheiro e a uma dificuldade de aces-
so aos livros, os professores da rede
pública de ensino admitem que não
cultivam o hábito da leitura. Como a
maioria não lê, acaba não estimulan-
do nos alunos a busca de novos co-
nhecimentos nos livros. O fenômeno
é estudado há anos por vários especia-
listas. Em uma dessas investigações,
a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação (CNTE) che-
gou a um número preocupante - a pro-
porção de professores do ensino pú-
blico fundamental que lêem apenas
eventualmente ou não costumam ler
chega a 51,7%.

A pesquisa da CNTE, que é
intitulada "Retrato da Escola", e está
prestes a ganhar uma edição mais atua-
lizada, já havia relacionado o hábito de
leitura dos professores ao maior grau
de proficiência dos alunos. O Indicador
Nacional de Alfabetismo Funcional, ela-
borado em 2005 pelo Instituto Paulo

Montenegro (IPM) e pela ONG Ação
Educativa, revela que 33% dos brasilei-
ros que gostam de ler afirmam que o
hábito foi adquirido por influência de
um professor. "Em geral, o aluno das
escolas públicas não tem livros em casa
e a formação do hábito de ler recai com
mais peso sobre o professor", avalia
Juçara Vieira, presidente da CNTE. Em
2006, a entidade pediu a 200 crianças
de cada Estado brasileiro que desenhas-
se "A Escola Que Queremos". "A maio-
ria dos desenhos tinha quadras, salas
de aula, piscinas. Pouquíssimas crian-
ças desenharam uma biblioteca na es-
cola ideal", diz. Não porque não haja
bibliotecas, mas porque uma minoria
de alunos e professores tem o hábito
de emprestar livros.

"Não tenho dúvida de que foi mi-
nha professora de Português que me
levou aos livros", garante a médica Lú-
cia Ramos, que fez o ensino fundamen-
tal em Ribeirão Preto (SP), na década
de 1970. O economista Pascoal lanni,
de Porto Alegre, estudou no Colégio
Júlio de Castilhos, na década de 60.
"Eram poucas as escolas na época tão

voltadas ao hábito da leitura", lembra.
Incentivado por um professor, o pra-
zer de ler pode influenciar até a esco-
lha da carreira. Guilherme Men-
diccelli hoje cursa Letras na UFRGS
e se apaixonou pelos livros na 81 sé-
rie. "O professor indicou Dom Cas-
murro. Eu li, gostei muito e ele de-
pois me deu uma lista de outros que
eu poderia ler", conta.

Os mestres dizem - "Eu gostaria
de ler mais, mas minha extensa jor-
nada de trabalho me sobrecarrega",
lamenta Wanderlei Ferreira, profes-
sor de Geografia do Instituto de Edu-
cação Erasmo Pilotto, no Paraná.
Quando consegue uma brecha de tem-
po para ler, escolhe livros relaciona-
dos à profissão. "A leitura não é vista
como um lazer, mas como obrigação.
Se o professor tem tempo, procura um
livro que ajude a preparar a aula", ex-
plica Juçara. A pesquisa O Perfil dos
Professores Brasileiros, feita pela
Unesco em 2004, confirma: quando
lêem, 49% dos professores escolhem
livros sobre pedagogia e educação.

Os baixos salários da categoria são
uma dupla alegação para explicar a fal-
ta de leitura. Os livros são caros para a
faixa salarial dos professores que são
obrigados a ter dois ou mais empregos
para aumentar a remuneração. Com
isso, alegam, faltam tempo e dinheiro
e sobra estresse em sala de aula. "Na
rede estadual catarinense, por exem-
plo, os professores tiram cerca de mil
licenças por mês", estima Danilo Ledra,
diretor do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação de Santa Catarina. "Esta
é uma categoria doente", conclui.

Há também entre os dirigentes da
categoria a percepção de que, enquan-
to os professores públicos não lêem
porque são mal pagos e estão cansa-
dos, os das escolas privadas lêem para
não perder o emprego - não porque
gostem. "Eles se sentem obrigados a
se aprimorar. Se alguém fica fora de
padrão, é simplesmente demitido",
opina Cecília Farias, diretora do Sin-
dicato dos Professores (Sinpro/RS). A
falta de leitura é o resultado do entre-
cruzamento desses e de outros fato-
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rés, na opinião de Eliane Andrade, que
coordenou a pesquisa da Unesco. "O
livro é caro e não cabe no orçamento.
Os professores não têm tempo e es-
tão cansados. A leitura é também um
hábito que se cultiva desde pequeno",
analisa.

Além dos problemas inerentes à
profissão, os professores são atingidos
por todos os males comuns à popula-
ção do país. Apenas 25% dos brasileiros
podem ser considerados plenamente
alfabetizados. Até as décadas de 50 e
60, os professores do ensino básico vi-
nham da elite intelectual do país. Apes-
quisa da Unesco revela que atualmen-
te menos de 6% dos professores do ensi-
no público básico têm pais com nível su-
perior completo. E certo, portanto, que
a maioria vem de famílias em que o
hábito da leitura pouco foi incentivado.

Outra explicação é que a cultura
da imagem vem substituindo a dos tex-
tos desde a década de 70, com a amplia-
ção da presença da televisão e, mais
tarde, com o surgimento dos compu-
tadores. É comum também entre os
docentes alegar que o acesso aos livros
é difícil: além de caros, não seriam ade-
quadamente distribuídos às bibliotecas
das escolas públicas. Alguns especia-
listas da área, porém, discordam. "As
bibliotecas aumentaram, o acervo está
de melhor qualidade e são oferecidos
cursos de especialização em todo o
país", observa Ana Lúcia, do IPM. Só
as campanhas com promoção de livros
mais baratos, porém, não garantem a
formação de novos leitores. Célio da
Cunha, assessor especial de educação
da Unesco no Brasil, não considera o
preço a questão mais relevante. "O
mesmo professor que não compra li-
vros, compra discos", diz e assegura
que vê obras clássicas vendidas a pre-
ços irrisórios em sebos. Nem a distri-
buição gratuita e irrestrita de livros,
na sua opinião, seria a solução. "O
MEC já manda pilhas de livros para as
escolas. A solução é reeducar para a
leitura e poucos professores fazem
isso." E, por enquanto, ninguém faz
isso com os professores. •

Com reportagem de Luiza Piffero
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