
s causas apontadas 
são várias e vão da fal
ta de cultura letrada 
em casa à concorrên
cia com a televisão e 
outras mídias digitais, 
mas a diminuição do 

porcentual de leitores no País pode ser
vir de alerta para a eficácia das estratégias 
que escolas e professores estão utilizan
do para atrair crianças e jovens para os l i 
vros. Foi essa a conclusão do Ministério da 
Educação quando da divulgação da tercei
ra edição da pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil, pelo Instituto Pró-Livro, que re
velou que, entre 2007 e 2011, o índice de 
leitura no País caiu de 55% para 50%. Em 
outros números, significa dizer que o bra
sileiro lê quatro obras por ano, apenas me
tade delas na íntegra. Significa também 
que as escolas não estão cumprindo o pa
pel de formar leitores, como reconheceu 
a representante do MEC Suelly Teixeira 
Mello, em audiência pública na Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara. 

A ressalva encontra ecos nos números. 
Baseada em 5.012 entrevistas domicilia
res em 315 municípios de todo o Brasil, o 
estudo demonstrou que o acesso aos l i 
vros nas escolas e bibliotecas caiu de 34% 
para 26%, e, além disso, lê-se menos na sa
la de aula (queda de 2 pontos porcentuais) 
apesar de este ser o segundo lugar onde os 
brasileiros mais têm contato com livros. 

Por outro lado, a população com idade 
entre 5 e 17 anos lê o dobro dos demais gru
pos etários. No geral, os brasileiros decla
raram ter lido 1,85 livro no total nos últi
mos três meses, ante 2,4 em 2007. A média 
sobe consideravelmente, para 3,41 obras, 
quando são considerados apenas estudan
tes. A cifra é em parte impulsionada pe
las indicações escolares (2,21 títulos, dos 

quais 1,72 são didáticos), que ocupam o se
gundo lugar na lista de gêneros mais lidos, 
atrás apenas da Bíblia. A exigência escolar 
ou acadêmica é a terceira maior motivação 
para ler, e perde para a atualização cultu
ral e para o prazer. Ou seja, o hábito da lei
tura está intimamente ligado à escola. 

Daí a necessidade, alerta Tania Rösing, 
professora da Universidade de Passo Fun
do, criadora e coordenadora das Jornadas 
Literárias de Passo Fundo, de medidas 

que vão além do incentivo à atualização 
de acervo de bibliotecas ou a megaeven-
tos literários. "Há muitos anos, o proble
ma não vem sendo tratado como deveria 
pelo MEC, pelo Ministério da Cultura e 
por outras lideranças educacionais e cul
turais. A atividade de comprar livros não 
está sendo acompanhada da medida ne
cessária e responsável que é formar pro
fessores leitores e mediadores de leitura. 
Enquanto não houver um programa sério 
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nesse sentido, essa prática de só comprar 
livros vai apenas enriquecer as editoras." 

De modo geral, o estudo confirma a 
correlação da leitura com escolaridade, 
classe social e ambiente familiar. Ainda 
assim, chovem aparentes contradições. 
Por exemplo, lê-se menos, mas, segun
do o presidente da Fundação Biblioteca 
Nacional (FBN), Galeno Amorim, o Bra
sil é o 11° mercado de livros do mundo, 
com perspectiva de crescimento. 

Ou ainda: apesar de a maioria dos entre
vistados reconhecer no hábito o potencial 
de aquisição de cultura geral e de melho
ria de vida, 99,3 milhões dizem nunca ter 
comprado um livro na vida, mais da meta
de diz não ter tempo para ler e, 78% se di
zem desinteressados. Para Maria de Fáti
ma Cruvinel, professora de Língua Portu
guesa e Literatura do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação e professora 
colaboradora do Programa de Pós-Gradu-

ação em Letras e Linguística da Universi
dade Federal de Goiás, os dados refletem a 
circulação do discurso positivo da leitura. 
Significa dizer que o brasileiro acredita no 
valor dos livros, mas não leva essa verdade 
para o seu cotidiano. "É preciso que a es
cola não só veicule essa ideia, mas também 
fomente a prática, que provoque seus alu
nos. Se ler se tornar algo frequente na sala 
de aula, o estudante levará isso para o seu 
dia a dia, mas não como imposição ou co
mo atividade a ser avaliada, e sim como al
go cotidiano. Como disse Antonio Candi
do, como um direito e bem necessário pa
ra a constituição desse sujeito." 

O contraste entre o que é valorizado e 
a prática se expressa também nas prefe
rências, afirma Tânia Rösing: "A lista de 
escritores mais admirados traz Monteiro 
Lobato, Machado de Assis e Paulo Coelho. 
Entendo que os dois primeiros estão aí não 
pelo texto, mas pela publicidade (na esco
la) que é feita em cima deles. Não acredi
to que todas essas pessoas sejam leitoras 
de Machado, assim como não o são de Lo
bato. São telespectadores que veem o Sítio 
na tevê como se fosse a leitura do texto im
presso, basta ver a lista de últimos livros l i 
dos da própria pesquisa, em que predomi
nam os religiosos e de autoajuda". 

O LUGAR DO LIVRO 
O papel essencial dos professores na mu
dança dessa realidade ampara-se tam
bém na inversão nos influenciadores do 
hábito da leitura: os docentes se torna
ram os principais incentivadores para 
45% dos entrevistados, tomando o lugar 
que antes era ocupado pelas mães (43%) 
- no mesmo período, esses disseram ver 
a mãe lendo com menor frequência que 
na pesquisa anterior. 

"A escola tem papel fundamental de 
apresentar a criança e o jovem ao livro. Se 
esse livro está guardado nas prateleiras, e 
ele está, se o professor não lhe dá signifi
cados, a criança não se interessará por ele. 
Não vai sentir a necessidade de ampliar seu 
imaginário, de conhecer a vida de outros 
personagens, de construir valores e, conse
quentemente, não teremos sujeitos trans
formadores. Para se tornarem leitoras, as 
pessoas precisam estar sensibilizadas pa
ra o valor da escrita, para o que ela agrega à 
autoestima e à construção de um futuro de 
sonhos e utopias", afirma Rösing. 

Ou seja, as iniciativas governamentais 
de fomento dos acervos das bibliotecas 
são importantes, até porque a biblioteca 
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escolar ou universitária é a mais utiliza
da por 64% dos leitores que frequentam 
esses estabelecimentos, todavia, retorna 
a importância da figura do mediador pa
ra garantir que o livro, mais do que che
gar às escolas, chegue às mãos dos alunos. 
Isso se torna ainda mais urgente quan
do se observa que apesar de impulsiona
rem o número de livros lidos pelos brasi
leiros, crianças e jovens estão lendo menos 
as obras feitas para elas: houve uma queda 
de 35,4 milhões, em 2007, para 22 milhões, 
em 2011, no número de leitores de infantis. 
O gênero é citado como favorito por 11% 
dos entrevistados (ante 15%, em 2007). 

A diminuição causa estranheza, espe
cialmente quando consideramos as cam
panhas e o marketing feito em torno des
ses títulos. "Apesar de termos políticas 
públicas de leitura acanhadas, o espera
do seria termos observado uma manu
tenção nos achados da pesquisa anterior, 
até porque a produção apenas aumenta. 
Voltamos, assim, a pensar no problema 
do acesso, da escola como espaço por ex
celência da mediação de leitura e da for
mação do professor e do bibliotecário pa
ra fazer com que esse material chegue às 
mãos dos jovens leitores", explica Maria 
de Fátima Cruvinel. 

Mais do que tudo, é preciso uma mu
dança na proposta de abordagem do livro, 
ainda muito pautada na obrigatoriedade. 
Segundo Maria de Fátima, são necessárias 
mudanças na formação dos docentes e nas 
políticas de leitura que visam a escola e a 

biblioteca. "A relação do sujeito com o texto 
não pode ser obrigatória, pois ler exige um 
movimento do leitor para acessar o texto, 
decodificá-lo e construir sentido. Essa não 
é uma atividade imposta, daí a importân
cia de criar no jovem a expectativa de en
contro com essa vivência. A literatura co
mo disciplina fracassa, ela precisa ser abor
dada como experiência." 

Assim, afirma, o quadro geral que esses 
números formam demonstram que é ur
gente que sejam pensadas e de fato implan
tadas medidas que favoreçam a ampliação 
dos acervos das escolas e da formação dos 
profissionais mediadores. "Bartolomeu 
Campos de Queirós dizia que a maior di
ficuldade de a literatura vingar na escola é 
que esta lida o tempo todo com a verdade, 
enquanto a literatura é ficção. Não se pode 
esperar o mesmo tipo de relação do aluno 
com as duas, e cabe ao professor ou ao bi
bliotecário fazer a mediação entre o sujei
to e os discursos literário e científico, de 
fomentar a relação dele com o texto, que 
não virá por imposição." 

Mais do que formação, retorna-se ain
da mais uma vez, e também nesse uni
verso, à revalorização do magistério, diz 
Rösing. "Preocupa a situação de abando
no do professor, uma vez que não lhe são 
oferecidas oportunidades de formação 
ou de salários melhores. Quando não há 
condições nem para suprir suas necessi
dades básicas, o livro não será uma prio
ridade pessoal. Além disso, vemos um 
grande desânimo a ser combatido." 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 66, p. 16-18, maio 2012.




