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1. Leitura e literacia  
 
A leitura é um bem essencial. Graças a esse maravilhoso poder, tão simples para quem 
o consegue dominar e tão complexo e misterioso para quem ainda não o adquiriu, a 
pessoa tem acesso às mais estimulantes e saborosas viagens pelo universo da ciência, 
da cultura e da fantasia.  
 
Na nossa época, no nosso espaço geográfico e cultural, pressupõe-se que o código da 
leitura se tornou acessível a todos, que as crianças o aprendem obrigatoriamente na 
escola e que, pelo menos a partir da adolescência, passam a ter um domínio total.  
No entanto, a expectativa de que a escolarização universal asseguraria a todos o poder 
de ler veio a revelar-se difícil de concretizar.  
 
A acepção que se passou a dar ao conceito de leitura tornou-se mais ampla e exigente. 
Há duas décadas, pensava-se apenas em termos de alfabetização. Hoje, na chamada 
sociedade do conhecimento, usa-se preferencialmente o termo literacia, para salientar 
que a competência leitora deve permitir a todos uma utilização plena da informação 
escrita. E verifica-se que as práticas tradicionais de ensino da leitura e da escrita, 
oferecidas pela escola, se têm revelado bastante ineficazes não assegurando a todos um 
verdadeiro domínio.  
 
Para os mais novos, o deficiente domínio da leitura impede a execução das tarefas 
escolares e a aquisição de novos saberes. Para os adultos, transforma-se num 
obstáculo, muitas vezes intransponível, no acesso à informação presente nos textos 
escritos que em número cada vez maior marcam presença na vida quotidiana. 
 
 
2. Estudos sobre literacia 
 
Nas últimas décadas, a literacia tem sido uma das áreas de incidência da Sociologia da 
Educação. De uma maneira geral os estudos revestem a forma de comparações 
extensivas quantificadas, usando como instrumentos testes aplicados a nível nacional e 
internacional que permitem obter distribuições de níveis de literacia e fazer 
comparações entre países, regiões, grupos. Este tipo de estudos não inclui a pesquisa 
das causas dos problemas. Para efectuar essa pesquisa e para aprofundar a descrição 
dos problemas, realizam-se análises qualitativas localizadas, que são estudos 
monográficos descritivos mas não permitem comparação de resultados entre vários 
grupos ou populações. 
 
De uma maneira geral, toda a investigação na área da literacia tem vindo a demonstrar 
que, apesar dos progressos na escolarização, muitos portugueses alfabetizados não 
conseguem compreender o que lêem e que as crianças, como aliás os jovens e os 
adultos do nosso país, ainda estão longe dos níveis europeus.  
 
No estudo realizado entre 1994 e 1996, para avaliar os níveis de literacia dos 
portugueses, coordenado por Ana Benavente, verificou-se que apenas 7,9 % da 
população maior de 15 anos revelou uma total capacidade de processamento da 
informação escrita na vida quotidiana.  
 
Estudos internacionais como o PISA 2004 e o relatório da OCDE Education at Glance: 
OCDE indicators 2004 tornaram ainda mais evidente o baixo nível de literacia dos 
portugueses. Verificou-se por exemplo que 25% da população de 16-25 anos atingiu 
apenas o nível mínimo de literacia e que só 10% atingiu o nível máximo. Entre os 
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estudantes que concluíram com êxito o 9ºano de escolaridade 25% apresentavam um 
domínio precário da leitura o que, em grande medida, explica a taxa de 47% de 
abandono escolar no 10º ano.  
 
Os resultados das provas nacionais de aferição, realizadas no final do 1º ciclo, não são 
mais animadores no que respeita ao domínio da língua, demonstrando que a passagem 
para o 2º ciclo se realiza sem as competências necessárias ao sucesso no 
prosseguimento de estudos. 
 
Face a um panorama tão desolador, torna-se por demais evidente que a questão do 
desenvolvimento da literacia tem que ser encarada como uma prioridade nacional.  
 
À semelhança do que acontece em muitos países da União Europeia ou nos EUA, para 
começar de facto a lutar contra a iliteracia, deveriam estudar-se as múltiplas dimensões 
do problema e lançar-se programas específicos de incentivo à leitura e à escrita, quer de 
iniciativa política, governamental e autárquica, quer de iniciativa cívica ou seja da 
sociedade civil. 
 

 
 
 
3. Factores explicativos da iliteracia  
 
Para equacionar os factores explicativos da iliteracia é necessário ter em conta que se 
trata de uma questão que envolve principalmente o sistema educativo e a acção da 
escola, mas em que estão presentes vários outros factores de ordem individual e social. 
Para os detectar seria necessário responder a um vasto leque de questões.   
 
Questões relativas ao sistema educativo e à acção das escolas: 
 

• Haverá deficiências/insuficiências graves? Onde se encontram? 
• Nos currículos, nos programas, nos métodos de ensino dos 

professores? 

Identificação de 
Problemas de literacia

Pesquisa de factores  
Explicativos (multiplicidade) 

Reacções face aos 
resultados dos estudos 

Iniciativas/Medidas 
para resolver os problemas

Organizações 
internacionais 

Governos 
Autarquias

Organizações 
da sociedade  
civil- grupos,  
indivíduos 
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• Nos recursos de aprendizagem? 
• No modo como são feitos os diagnósticos dos problemas de 

aprendizagem? 
• Na formação de professores? 
 

• Em que fase do sistema serão mais determinantes as insuficiências? 
• Na fase de iniciação? 
• Na fase de consolidação da aprendizagem? 
• Na fase de promoção de hábitos de leitura? 

 
Questões relativas às famílias: 
 

• Em que medida os problemas resultam de: 
• handicap sociolinguístico? 
• desvalorização da leitura? 
• limitados hábitos de leitura?  
• falta de investimento familiar? 
 

Questões relativas às próprias crianças:  
 

• Em que medida são afectadas por problemas específicos de aprendizagem como 
dislexias, ou por outros problemas sócio-cognitivos? 

 
Questão relativa sociedade civil: 
 

• Não será necessário questionar o hábito de remeter toda a intervenção para a 
escola e a total ausência de iniciativas da parte da sociedade civil? 

 
 
4. Programas e Iniciativas no combate à iliteracia 
 
Para actuar perante uma situação que em Portugal parece crónica e irresolúvel, vale a 
pena analisar as medidas que têm sido tomadas em outros países, sobretudo aqueles 
que apresentando situações bastante mais favoráveis, não deixam de considerar a 
iliteracia um problema global e uma responsabilidade social.  
 
Nesta como noutras questões é útil ganhar distância para compreender melhor o que 
está perto. E basta consultar a Internet para se ter informação sobre múltiplos 
programas de combate à iliteracia que decorrem nas mais variadas partes do mundo.  
 
A título de exemplo indicam-se algumas iniciativas de organizações internacionais, de 
governos, autarquias, fundações, ONGs, associações de professores, de pediatras, de 
pais, de editores, etc. 
 

• Para conseguir que os professores incentivem as crianças e treinem a 
competência leitora têm surgido programas que tomam a forma de orientações 
curriculares destinadas a reforçar o tempo dedicado à leitura na sala de aula, 
aproveitando o poder de atracção da literatura infantil. O programa do Reino 
unido é particularmente interessante. 
http://www.standards.dfes.gov.uk/literacy/about/ 
Em Espanha o Programa nacional SOL (envolve entidades públicas e entidades 
privadas): 
http://www.sol-e.com/index.php 
 

• Para apoiar crianças que apresentam mais resistência à leitura ou que não 
conseguem ler sozinhas, alguns programas recorrem a voluntários da 
comunidade ou a estudantes do ensino superior, que se deslocam um ou dois 
dias por semana às escolas para aí funcionarem como tutores de leitura 
individual.  
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Nos EUA – 
Rolling Readers:  
 http://www.midnet.sc.edu/rollingreaders/ 
The Reading Connection: 
http://www.thereadingconnection.org/ 
Em França - 
Lire et Faire Lire:  
http://www.lireetfairelire.org/ 

 
• Algumas organizações oferecem livros a escolas e a crianças de comunidades 

desfavorecidas. 
Nos EUA - First Book: http://www.firstbook.org/index.shtml 
 

• Outras organizações procuram envolver as famílias no processo de aprendizagem 
e treino com objectivos múltiplos que visam a conquista de autonomia na leitura 
por parte das crianças, e vão do desenvolvimento de hábitos de convívio entre 
pais e filhos com livros de permeio, até ao aprofundamento do domínio da língua 
e da leitura entre os elementos da família.  
Nos EUA: Nacional Center for family Literacy: http://www.famlit.org/ 
Em França: Agence nationale de lutte contre l’illetrisme 
http://www.anlci.fr/html/index.htm?2002_2003.htm~centre 
 

• Muitas organizações focalizam-se no desenvolvimento das bibliotecas escolares 
entendidas como centros de recursos aliciantes ao serviço da comunidade 
escolar. 
Nos EUA: Coalition of Essencial Schools 
http://www.essentialschools.org/cs/resources/view/ces_res/147 
School libraries Org. 
http://www.school-libraries.org/resources/ 
 

 
3. As bibliotecas escolares no quadro de uma estratégia nacional de incentivo à 
leitura e à escrita 
 
No caso português, uma estratégia nacional neste domínio deverá ter como meta o 
enraizamento e interiorização de hábitos leitores na sociedade portuguesa, através de 
medidas de promoção do livro, dos hábitos de leitura e de escrita, em particular entre a 
população escolar. 
  
Neste quadro, as bibliotecas escolares têm um papel essencial uma vez que contribuem 
para a mudança das representações dos professores, dos alunos e dos pais acerca da 
importância da leitura e do modo como esta deve ser ensinada e incentivada.  
 
As bibliotecas escolares desenvolveram-se em Portugal, com uma qualidade assinalável, 
embora infelizmente a um ritmo relativamente lento. (Cabe aqui lembrar que o 
programa Rede de Bibliotecas Escolares, quando foi lançado, em 1996, previa um 
investimento público que permitisse dotar todas as escolas com bibliotecas, num prazo 
de 10 anos). 
 
Apesar de tudo, e graças ao esforço dos professores e dos responsáveis pela 
coordenação do programa, existem hoje nas escolas dos vários níveis de escolaridade 
centenas de bibliotecas modernas, bem equipadas, actuantes.  
O site da Rede de Bibliotecas Escolares é elucidativo: http://www.giase.min-
edu.pt/rbe/index.htm 
 
Estas bibliotecas têm permitido que as escolas: 

• assumam cada vez mais o papel de instituições privilegiadas no desenvolvimento 
das competências de leitura e de aquisição de hábitos de leitura   
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• criem entre alunos, professores e pais um ambiente social favorável à prática da 
leitura e à mudança de paradigma no ensino e na aprendizagem da leitura e da 
escrita  

• disponibilizem livros atraentes e outros recursos informação actualizados, 
ajustados ao nível etário, cobrindo um leque de interesses variados e de 
qualidade de forma a criarem um público leitor entre as crianças e jovens  

• suscitem na prática lectiva dos professores momentos de leitura diária ou de 
consulta de livros na sala de aula 

• estimulem a frequência da biblioteca por professores com as suas turmas como 
uma das actividades próprias da prática curricular   

• estimulem a leitura domiciliária entre crianças e jovens por vezes com o apoio 
das famílias 

• utilizem as novas tecnologias da informação e da comunicação como uma área 
propiciadora do desenvolvimento de competências leitoras 

• proporcionem experiências significativas de leitura às crianças e jovens que 
despertem ou reforcem o prazer de ler, induzam a aquisição de hábitos leitores e 
através deles o desenvolvimento da literacia. 

 
 
 
4. Bibliotecas, literacia e prazer de ler 
 
Estimular o prazer de ler é pois a pedra de toque do esforço pedagógico que procure 
desenvolver a literacia. E é também o ponto fulcral da actividade das bibliotecas 
escolares. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Treino de leitura: 
•orientada 

•autónoma    

•(tempo) 

Acesso a obras  
sedutoras e  
adequadas:  

•Ao nível de leitura 

•Ao interesse pessoal  

Prazer de ler

Progressiva  
autonomia de  
leitura 

Literacia Hábito de ler

Nas Bibliotecas  
Na Sala de aula 
Em Casa 

Animação 
de leitura  
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Um domínio pleno da competência leitora só se atinge após um longo processo de várias 
etapas, que envolve horas e horas de treino, dia após dia. É evidente que num mundo 
com tantos estímulos fáceis, acessíveis, aliciantes, uma criança dificilmente se sujeitará 
ao esforço exigido pelo treino da leitura, a não ser que o faça por gosto.  
 
Quando a leitura é apenas uma obrigação, a criança não atinge o nível desejado.  
 
O papel do educador, do professor ou do responsável pela biblioteca é portanto simples 
e evidente: 

• Em primeiro lugar há que promover o encontro das crianças com livros que as 
possam seduzir, pois são esses livros que podem conquistar leitores. A biblioteca 
deve oferecer grande variedade, para que cada um possa aí encontrar o livro que 
lhe desperte o prazer de ler. 

• De seguida é necessário facilitar o amor aos livros, com actividades de leitura 
orientada na sala de aula e com animações.  

• A certa altura, o mais cedo possível, cada um partirá em busca do que mais lhe 
agrada, sendo de encorajar a autonomia no desenvolvimento do amor pelos 
livros. No entanto é bom não esquecer que o amor carece de alimento e que 
durante todo o percurso escolar é importante a escola continuar sempre a 
desenvolver a competência leitora.  

 


