
odo mundo sabe que a leitura só traz benefícios,
Ela aprimora o vocabulário, amplia os conhe-
cimentos gerais, "abre a cabeça" e retarda o en-
velhecimento da memória, entre outros. Mesmo

assim, quem lê com certa freqüência representa uma mi-
noria em nosso país. A pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil , realizada em 2008 pelo Instituto Pró-Livro, apontou
que cada pessoa lê uma média de 4,7 livros por ano. Em paí-
ses mais desenvolvidos, o número salta para 15 tí tulos no mes-
mo período.

O levantamento acusa ainda que estudantes lêem cerca de 3,4
livros, geralmente indicados pela escola. M em os professores, de modo ge-
ral, se salvam. Amparados por argumentos como falta de tempo, dinheiro e
bibliotecas perto de casa, há quem atinja a incrível média de apenas um livro
por ano.

Para o Ministério da Cultura, falta de acesso não é desculpa: quase 90% das
cidades brasileiras contam com pelo menos uma biblioteca. O que acontece é
que elas não são muito utilizadas, pois o brasileiro prefere outras formas de
lazer, como assistir televisão, ouvir música ou descansar - principalmente
se tiver mais de 30 anos. Outro dado importante levantado pela pesquisa
é que, em 49% dos casos, a mãe é quem influencia a criança a ler. Pais ou
homens responsáveis respondem pelo hábito em 30% do público.

A renda familiar também pesa. Na população com renda superior a
10 salários mínimos, a porcentagem de quem não consome livros regu-
larmente é mínima, e praticamente nula entre os que se enquadram
na classe A. Fazendo uma comparação entre os sexos, pode-se afir-
mar, também, de acordo com a pesquisa, que as mulheres leem mais
do que os homens.

Esses resultados, além de revelarem que o comportamento do pú-
blico leitor, seus gostos e preferências, evidenciaram o papel fun-
damental das escolas: 33% dos entrevistados disseram ter sido in-
fluenciados pelo professor. Mas quem pode influenciar o professor
a ler mais?

A resposta se encontra nas próprias instituições de ensino. As
que mais se destacam no mercado são as que buscam fórmulas e
esbanjam criatividade se o assunto é o consumo de livros entre pro-
fessores. Algumas criam clubes de leitura e programas, enquanto
outras realizam palestras com a participação de autores famosos
no meio educacional. Duas vezes por ano, durante as semanas
pedagógicas, o colégio curitibano Novo Ateneu realiza en-
contros com autores da área educacional. De acordo com
a diretora Vera Julião, o colégio busca utilizar, nesses
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eventos, publicações que auxil iam o
professor em sua rotina, trabalhan-
do a motivação papa levantar o astral.
Também serve como pontapé inicial
para a prática da leitura, e a intenção é
que o professor mantenha o hábito, co-
nhecendo novos estilos.

Com dois anos de programa, a es-
cola conta com leitores de perfis varia-
dos, sendo que os mais vorazes lêem até
dois livros por semana. A ação tam-
bém tem trazido resultados entre os
alunos, que passaram a [requentar
rnais a biblioteca. Para Vera, o motivo
seria a própria imagem do professor,
que é uma pessoa que eles admiram,
carregando livros e lendo.

O colégio procura trazer algo di-
ferente em cada semana pedagógica.
Segundo Vera Julião, os docentes nun-
ca sabem com antecedência qual o l i -
vro ou ator a que terão acesso. "O ele-
mento surpresa é parte do processo".
A diretora não tem certeza se o livro
apresentado no primeiro encontro foi
realmente lido por todos, mas a partir
do segundo, ela afirma que sim.

"COM A LEITURA, O
PROFESSOR SE TORNA

UMA PESSOA MAIS
INTERESSANTE E PASSA A

TER FACILIDADE EM
ENTRAR NO UNIVERSO

DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E CRIAR
UMA AULA MAIS RICA"

Um autor que fez sucesso entre
os docentes foi Simão de Miranda, de
Brasília (DF), arte-educador com muita
experiência em "chão de sala". Ele este-
ve no Novo Ateneu no início do ano pas-
sado, quando apresentou o livro Professor,
não deixe a peteca cair. Na ocasião, parti-
lhou com o público suas experiências e
dinâmicas acumuladas no ensino bási-
co e em cursos de graduação. Antes do
evento, a escola envolveu seus educado-
res em trabalhos variados, como a mon-
tagem de uma peteca, sem que eles sou-
bessem o que viria em seguida.

Além do conhecimento adquiri-
do, que pode ser convertido em qua-

lificação profissional, a prática traz
ao professor maior bagagem c u l t u -
ral e a possibilidade de fazer links
da matéria dele com outros conheci-
mentos. "O leitor assíduo tern urna vi-
são mais aberta sobre tudo", expli-
ca ela. Consequentemente, o professor
se torna uma pessoa mais interessan-
te e passa a ter facilidade em entrar no
universo da criança e do adolescente e
criar uma aula mais rica.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Trabalho similar é realizado pelo
Colégio Andrews, no Rio de Janeiro,
que duas vezes ao ano promove encon-
tros e palestras com autores e teóricos.
Tais atividades envolvem leituras espe-
cíficas, sempre sobre educação,
pedagogia e psicopedagogia.
A escola subsidia parte
do custo dos livros,
de maneira a tor-
nar rnais acessí-
vel sua aquisição
para os professo-
res. Sua política
é de constante in-
centivo à leitura e for-
mação continuada do professor.

Segundo o diretor pedagógico
Pedro Flexa Ribeiro, algumas palestras
são abertas também a familiares dos
alunos. "A escola quer difundir den-
tro da instituição e na sociedade que a
cerca os pressupostos teóricos e corren-
tes de pensamento que acredita serem
importantes". Participam da escolha a
equipe de professores, pedagógica e a
direção. No ano passado, foi feita en-
quete envolvendo os pais. Seguindo es-
sas diretrizes, o colégio estabeleceu pa-
ra 2009 o terna "A Condição Humana",
que busca levar todos a refletirem so-
bre o que consiste ser uma pessoa nos
dias de hoje.

No ano em que estudaram al-
gumas l inhas da psicopedago-
gia, foi escolhida obra da professo-
ra Maria Cecília de Almeida e Silva:
Psicopedagogia: Em busca de uma for-
mação leórica. Educadores de todas as
disciplinas leram a publicação e fi-
zeram um debate com a presença da
autora. A intenção não era expor as
idéias do livro, mas sim responder a



questões amadurecidas pelo corpo do-
cente. Em 2007, o estudo teve corno
protagonista a psicopedagoga argen-
tina Alicia Fernández, que também
esteve no colégio para palestra.

E os alunos? Para os do primei-
ro segmento do ensino fundamen-
tal, a escola realiza a Ciranda do
Livro, exposição de grande varieda-
de de livros paradidáticos c de lite-
ratura. A principal característica é

o intercâmbio entre alunos, fugin-
do da receita tradicional que obri-
ga iodos a lerem um mesmo título.
"Assim, em vez quatro, nossos a lu -
nos lêem entre 30 e 40 obras", expli-
ca o diretor pedagógico. E, na me-
dida em que participa da escolha
dos títulos, o professor é o primeiro
a lê-los. É ele quem pesquisa os ti-
pos de obras e autores que po-
dem, de alguma forma, servir

para ilustrar e enriquecer a reflexão
que a escola pretende desenvolver ao
longo do ano. Pelo formato do proje-
to, os títulos atravessam a escola to-
da, passando por funcionários c alu-
nos, costurando uma disciplina com
a outra. G
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