
O apagao 
da leitura 

Ler e não entender é chaga que afeta 
até a elite bem formada do país: o que você pode fazer 

para interpretar melhor os textos que lê 
POR A D R I A N A N A T A L I 

0Brasil vive prosperidade mendiga na leitu-
ra. A escolaridade média do brasileiro me-
lhorou como nunca na última década, assim 

como a inclusão no sistema de ensino. O brasileiro 
comprou mais de 469 milhões de exemplares de li-
vros em 2011. O Plano Nacional do Livro e Leitura 
mapeou 900 atividades listadas pelo Estado para in-
centivo à leitura. Mas os sintomas do avanço pare-
cem a ponta do iceberg do atraso: se é verdade que 
nunca se leu tanto no país como na era da internet, 
também é fato que nossa qualidade da leitura, histo-
ricamente ruim, ganhou agora precisão de pesquisa. 

O Indicador do Alfabetismo Funcional 2011-
2012, do Instituto Paulo Montenegro em parceria 
com a ONG Ação Educativa, mostra que só 1 em 
cada 3 brasileiros com ensino médio completo é de 
fato alfabetizado (35%), e 2 em cada 5 com forma-
ção superior (38%) têm nível insuficiente em leitu-
ra. E gente que ocupa o refinado nicho das pessoas 
qualificadas do país. Parcela significativa da popu-
lação, elas simplesmente não entendem o que leem. 

Sinal vermelho 
A pesquisa mostra que só 1 em 4 brasileiros 

(26%) é mesmo alfabetizado, idêntico patamar ve-
rificado em 2001, quando o indicador foi calculado 
pela primeira vez. Os analfabetos funcionais repre-
sentam 27% do país e menos da metade da popu-
lação (47%) tem nível de alfabetização considera-
do básico. A maioria não sabe o elementar para ser 
entendida ao rascunhar, se muito, um mero bilhete. 

Há uma crise da escrita, a incapacidade de ex-

pressão por meio de um texto, que tem relação direta 
com o apagão da leitura no país. Para Fernanda Cury, 
consultora de projetos do Instituto Paulo Montenegro, 
a série de dez anos dos levantamentos nacionais da or-
ganização revela melhorias no alfabetismo do país, que 
retratam a ampliação do acesso à escolarização. 

- Os progressos localizam-se na transição do analfa-
betismo absoluto ou da alfabetização rudimentar para 
um nível básico de habilidades de leitura e matemáti-
ca. Por outro lado, mantém-se em pouco mais de 14 da 
população a fração dos que atingem um nível pleno de 
habilidades, aquele que seria, em princípio, esperado ao 
se completar os nove anos do fundamental - analisa. 

Passividade 
Segundo Fernanda, os dados demonstram que o Bra-

sil avançou nos níveis iniciais da alfabetização, mas não 
conseguiu progressos visíveis nos níveis mais altos, que 
são a condição para inserção plena na cultura letrada. 

- Apesar dos avanços, tornam-se cada vez mais agu-
das as dificuldades para fazer com que os brasileiros atin-
jam patamares superiores de alfabetismo. Este parece 
um dos desafios brasileiros na próxima década - diz ela. 

Para pesquisadores como Fernanda, muita gente 
nem tem consciência de que a água bateu no seu joe-
lho e ignora a necessidade de melhorar sua capacida-
de de interpretação e escrita. Não basta, portanto, ficar 
de braços cruzados até que as atuais políticas de Estado 
deem resultado. É necessário fortalecer o próprio alfa-
betismo, considerando o desenvolvimento das habili-
dades de leitura e escrita quando já estamos formados. 

Linguistas consideram os dados do Inaf alarmantes. A ut
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- O que chama a atenção nos re-
sultados é que, apesar dos anos de es-
colaridade, a maior parte deixa a es-
cola sem compreender os textos que 
circulam socialmente e sem saber re-
digir um parágrafo sequer para aten-
der os requisitos de trabalho quali-
ficado. Veja o índice de reprovados 
nos exames da OAB e dos testes pa-
ra obtenção de empregos - diz Leo-
nor Scliar Cabral, da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 

Iniciativa própria 
Manolo Florentino, do Departa-

mento de Historia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
considera impressionante a coerên-
cia dos dados: uma formação básica 
ruim se expressa na graduação, 
tornando-a, em geral, muito ruim. 

- No plano mais amplo da vida, 
os dados revelam uma enorme in-
capacidade de expressão. No plano 
acadêmico, distorcem em cadeia as 
funções do ensino básico, de gra-
duação e pós-graduação, que ten-
ta tapar os buracos de formação das 
etapas anteriores - diz o professor. 

Para Florentino, os dados sinali-
zam nossas mazelas. 

- O grave é que uma pessoa 
com semelhante perfil comprome-
te a sua capacidade de simboliza-
ção no tempo e no espaço. Não 
somos educados para a leitura, para 
cultivar vocabulário e compreensão 
Não temos o hábito de frequentar 
bibliotecas e o livro-mercadoria é 
caro, um problema sério para um 
estudante padrão - diz. 

Em nota, o Ministério da Educa-
ção avalia que o resultado é reflexo 
da exclusão histórica do brasileiro, 
dos séculos de não investimento no 
acesso popular à educação. 

"O investimento amplo em uni-
versalização do acesso e incentivo à 
permanência é recente. Os sistemas A ut
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de ensino municipais e estaduais, res-
ponsáveis pela oferta da educação bá-
sica, vêm buscando organizar a oferta 
de educação de jovens e adultos, mas 
enfrentam dificuldades em mobilizar 
o público devido, principalmente, à 
falta de atratividade da modalidade. 
Anteriormente, o desafio era univer-
salizar, hoje, o foco é a melhoria da 
qualidade do ensino." 

Os índices mostram a precarie-
dade da alfabetização plena no país, 
pelo ensino público e particular. Pa-
ra além das ações de governo e setor 
privado, cada brasileiro se vê premi-
do a buscar soluções para as próprias 
deficiências e a dar um passo além 
do que paralisar-se na acusação da 
qualidade, da eficiência e do alcan-
ce das políticas públicas. 

Tudo porque é difícil hoje pensar 
o analfabetismo como um bloco de 
problemas homogêneo. O problema 
parece estar, por exemplo, em vários 
lugares e contextos (na cultura, na 
política, na escola, na mídia e nas 
instituições) e o papel da escola mu-
dou na sociedade contemporânea. 

- Como o acesso à in-
formação ocorre em dife-
rentes espaços, a cultura 
digital está redefinindo o pa-
pel da escola como espaço 
para socializar a informa-
ção e o conhecimento. Mui-
tos tipos de aprendizagem na expe-
riência de crianças e jovens ocorrem 
de modo informal, e não nas salas de 
aula, o que aumenta a responsabili-
dade da mídia e das produções cultu-
rais ligadas ao lazer e ao tempo livre 
- avalia Monica Fantin, do Centro 
de Ciências da Educação da UFSC. 

Saídas pessoais 
A professora do departamento 

de português da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, Lilian 
Passarelli, considera que a formação 
continuada de professores é o gran-
de fator para a mudança do atual 
quadro de analfabetismo funcional. 

- Há uma série de procedimen-
tos que pode ajudar as pessoas a atri-
buir mais significação ao que leem, e 
é nisso que precisamos investir, para 

que nossos professores possam ensi-
nar a ler para além da superfície do 
texto e a escrever com adequação à 
situação comunicativa - diz Lilian. 

O problema de leitura se agrava 
com as dificuldades pessoais provo-
cadas pelo desenvolvimento inade-
quado de habilidades metacogniti-
vas, as que ajudam a pessoa a dar-se 
conta e a controlar seu processo de 
aprendizagem. Para Luciana Velli-
nho Corso, professora da Faculdade 
de Educação da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, essas difi-
culdades podem ser sanadas por uma 
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prática de estudo voltada para es-
tratégias de compreensão de texto. 

- Por volta dos 4° e 5o anos do 
fundamental, a escola espera que o 
aluno seja capaz de identificar a ideia 
principal de um texto, mesmo que 
não em detalhes, e conectar ideias 
de diferentes partes da história. No 
entanto, muitas crianças não ultra-
passam a fase de decodificação de 
símbolos e não usam estratégias pa-
ra que a compreensão do que leem 
se dê de forma mais efetiva - explica. 

Estratégias 
Pesquisas mostram, diz Luciana, 

que os bons leitores usam mais es-
tratégias cognitivas e de forma mais 
adequada. Os bons leitores realizam 
uma série de ações: 

• Ler e checar se entendeu; 
• Fazer perguntas sobre o texto; 
• Ler novamente quando o tex-

to deixa de ser entendido; 
• Destacar as ideias principais; 
• Repetir o que foi lido usando 

suas próprias palavras; 
• Grifar termos desconhecidos. 
- Com essas estratégias, o leitor 

passa a "controlar", dando-se con-
ta de quando a leitura deixa de ter 
significado, e a "regular" sua leitura, 
reparando o problema, pois ele sa-
berá como agir diante de uma situa-
ção-problema - explica a professora. 

REVISTA LÍNGUA 
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O fim do analfabetismo funcional não depende só de governo e setor privado, dizem especialistas 

Já os leitores que encontram 
mais dificuldade, diz Luciana, não 
percebem a possibilidade de parar a 
leitura e avaliar a própria compreen-
são; têm dificuldade de resumir um 
texto, pois não sabem que informa-
ção selecionar; não usam o contexto 
para descobrir o significado de pa-
lavras novas; acreditam que a ideia 
principal do parágrafo é a primeira 
frase e que resumir é descrever tudo 
o que é possível lembrar da história. 

Capacitação 
Saber que o ensino superior não 

melhora a condição intelectual de 
universitários é um dado preocupan-
te para Antonio Xavier, professor de 
português e linguística da Universi-
dade Federal de Pernambuco. 

- Isso não é em si mesmo um 
problema. Passa a sê-lo se a meta 
for competir com outras nações ten-
do como critério técnico saber fa-
zer abstrações. Nem sempre o cres-
cimento informacional representa 
crescimento humano. Não há rela-
ção direta entre alta escolaridade e 
sensibilidade aguçada para viver eti-
camente - explica Xavier. 

Daí a necessidade de que a-capa-

citação interpretativa venha da ini-
ciativa do Estado e da iniciativa pri-
vada, claro, mas também do próprio 
cidadão afetado. Para Anete Abra-
mowicz, do departamento de teo-
rias e práticas pedagógicas da Uni-
versidade Federal de São Carlos, é 
só parte do problema o aumento do 
PIB para a educação, a reformula-
ção de currículos, a criação de uma 
carreira para docentes da escola bá-
sica e a garantia de infraestrutura 
na escola. Não há como exercitar 
a língua senão lendo e escrevendo. 

- O português é uma língua so-
fisticada. Os livros no Brasil são 
caros e há que se criar uma cultura 
onde o livro seja importante. 

Por parte do Estado, Fernanda 
Cury, que ajudou a produzir o Inaf, 
vê a necessidade de modelos flexí-
veis que permitam a qualquer bra-
sileiro ampliar os estudos quando 
desejar, em distintas fases da vida. 

- A qualidade não se refere só à 
quantidade de horas de estudo ou à 
ampliação do volume de conteúdos 
estudados, mas a um conjunto mais 
amplo de fatores, como a adequação 
das escolas e currículos, a políticas 
intersetoriais que favoreçam a per-
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manência dos alunos nas escolas, 
a criação de modelos flexíveis que 
permitam ao brasileiro ampliar seus 
estudos quando desejar, em diferen-
tes momentos de sua vida - avalia. 

Para Luiz Antonio da Silva, pro-
fessor de sociolinguística da USP, a 
solução oficial será sempre comple-
xa e lenta, mas passa pelo estímulo 
à leitura e à valorização do estudo. 

- Atualmente, a boa educação 
deixou de ser um valor na socieda-
de. Enquanto isso permanecer, será 
difícil reverter a situação - aponta 
o professor. 

Graduação 
Manolo Florentino, da UFRJ, 

avalia que é necessário investimento 
em leitura no ensino básico. 

- Como estratégia imediata es-
pecífica para as graduações, vislum-
bro só uma saída: a intensificação de 
português instrumental nos semes-
tres básicos. Cada área tem especi-
ficidades discursivas, é certo; mas 
também plataformas-padrão. Assim, 
independentemente de tratarmos 
de humanidades ou de áreas "du-
ras", é possível introduzir, via por-
tuguês instrumental, treinamentos 
específicos para a produção de escri-
tos acadêmicos, focados na produ-
ção textual do objeto, na constru-
ção dos argumentos e no estabele-
cimento de conclusões - diz. 

Estimular a interpretação de tex-
tos é praticar cidadania, diz Luciana 
Corso, da UFRGS. 

- As estratégias deveriam ser usa-
das não como medida excepcional 
quando as pessoas fracassam ou expe-
rimentam dificuldade para aprender, 
mas nas atividades cotidianas, pelas 
próprias pessoas - diz a professora. 

A interpretação de textos é 
um desafio de desenvolvimento 
que não cabe, afinal, só a gover-
nos e escolas. A ut
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 83, p. 40-45, set. 2012.




