
LITERATURA INFANTIL,
BIBLIOTECAS ESCOLARES E LITERACIA'
ISABEL ALÇADA

Numa assembleia maioritariamente composta por pro
fessores, educadores e bibliotecários a importância da literatura 
infantil e das bibliotecas escolares no desenvolvimento do nível 
de literacia dos portugueses é de tal forma indiscutível que 
muitos dos presentes gostariam certamente que nos centrásse
mos apenas num debate estratégico, ou seja, sobre as orienta
ções mais adequadas para as nossas iniciativas.

No entanto, a análise do modo como actualmente se 
coloca a problemática da leitura e da literacia pode ajudar-nos 
a reflectir e a perspectivar a nossa intervenção. Tentarei por isso 
apresentar algumas questões que considero relevantes e alguns 
exemplos de estudos e de medidas que têm sido desenvolvidos 
em Portugal e em outros países.

Questões prévias

• Qual a relação entre leitura, literatura infantil, bibliotecas es
colares e literacia?

• rv literacia constitui um problema para professores, educado
res, bibliotecários e animadores?

Comunicação apresentada com auxílio de pozuer point.
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Para responder a estas questões torna-se indispensável 
precisar alguns conceitos relativamente complexos como o de 
leitura e o de literacia.

Conceito actual de Leitura

O acto de ler mobiliza portanto, operações, cogniti- -as a brios 
ní\ eis. Que é caber ler?

1. Descodificar cignos impressos: dominar um código 
complexo e aplicá-lo para decifrar mensagens escritas.

2. ° Compreender: associar os signos impressos com ima
gens e ideias construídas na mente do próprio leitor. 

3 o Personalizar a leitura: o leitor implica-se no processo, 
atribuindo significado pessoal ao conteúdo dos textos 
e usando a informação quer para mergulhar mais pro
fundamente no mundo que o rodeia, quer para mergu
lhar num mundo alternativo.

A importância assumida pela leitura em todos os aspectos da 
vida quotidiana suscitou o desdobramento de acepções e 
significados atribuídos ao conceito:

1. Leitura = nlfabetização
2. Leitura = Literacia
3. Leitura = Hábito cultural

Para identificar, compreender e procurar soluções para 
os problemas relacionados com o nível de leitura da população 
portuguesa é indispensável analisar os problemas que se colo
cam em cada uma destas acepções.
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1.a Acepção: Leitura = Alfabetização

Problemas:
• ^pesar da escolarização unf ersal há crianças que não 

aprendem a ler no 1.° ciclo.
• f luitoc adultos não sabem ler de ido a insuficiente ou de

ficiente escolarização.
• Quantos?
• Porquê?

Para responder a estas perguntas é indispensável recor
rer a estudos sobre alfabetização e sobre aprendizagem da lei
tura.

Exemplo de indicadores de Alfabetização 
Percentagens de analfabetos (adultos, mais de 15 anos)

UNESCO — estimativas para 2000

Portugal Espanha Itália Grécia
H M H M H M H M

5.2 10. 1.4 3.2 1.1 2.0 1.5 4.0

As estatísticas demonstram que em Portugal ainda exis
te analfabetismo na população adulta. No entanto, verifica-se 
que praticamente desapareceu entre as crianças e jovens em 
idade escolar pois a taxa de analfabetismo para estes grupos 
de idade é de 0,2 % (semelhante à dos outros países da União 
Europeia). Podemos portanto considerar que a escolarização 
universal da população portuguesa resolveu a questão da alfa
betização, situando-se os maiores problemas que actualmente 
enfrentamos no domínio da literacia.
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2.a Acepção: Leitura = Literacia

Conceito de Literacia: Capacidade básica de utilizar a leitura, a 
escrita e o cálculo para resolver questões da '/ida quotidiana.

Problemas:
• Apesar de conseguirem descodificar palavras, frases e 

até textos, muitas crianças e muitos adultos não conse
guem usar a informação escrita contida em livros, jornais, 
folhetos, etc.

• Apesar de conhecerem os números uma grande parte 
das pessoas não consegue fazer cálculos simples.

• Quantos?
• Porquê?

Para responder a estas questões é também indispensável 
recorrer a estudos, neste caso sobre literacia.

Cronologia breve de alguns estudos portugueses 
sobre Literacia

-  (1993) Sim-Sim, I., Ramalho, G. Como Lêem as nossas Crian
ças?, Lisboa, GEP.

Parte portuguesa do estudo internacional 
da IEA — Reading Literacy

-  (1996) Benavente, A. (coord.), Estudo Nacional de Literacia, 
Lisboa, FCG/CNE,
-  (2000) Delgado-Martins, R. e outros Literacia e Sociedade, 
Caminho.



ISABEL ALÇADA 35

Cronologia breve de alguns estudos internacionais 
sobre Literacia

Estudos internacionais e de outros países 
(1990-91) Reading Literacy Study — Int. (IEA) * *

(1993) National Adult Literacy Survey USA

(1995) Internacional Adult Literacy Survey (IALS) -  OCDE. 
(2000) Literacy in the Information Age — OCDE.
(2000) Measuring Adult literacy. The international Adult Literacy 

Study (IALS) in the European Context. *

‘ Portugal participou nestes estudos o que permite comparar ní.eis de literacia 
portugueses com os dcs outros paír-f'  participante..

Resultados de estudos sobre literacia: a situação 
de Portugal

• Parte portuguesa do estudo internacional do IEA — Reading 
Literacy

• Participaram 32 países.
• Foram avaliados níveis de leitura de crianças com 9 e 14 anos.
• Os resultados colocaram Portugal em 25. lugar.
(1993) Sim-Sim, I, Ramalho, G. Como Lusm as nom.ar Criam 3S?, Lisboa, GEP.

Resultados do Estudo Nacional de Literacia (1994/95)
• l èrificou-se que a maior parte da população adulta portugue

sa (maiores de 15 anos) atingiu níveis de literacia bastante re
duzidos: 10,3% não conseguiu usar leitura nem escrita, cerca 
de 70% só conseguiu usar estas competências para resolver 
tarefas simples e apenas 7,9% dos inquiridos demonstrou um 
domínio completo da leitura e da escrita.

(1996) Bena' ente, Ana (coord.), A Literacia em Portugal, Lisboa, Fundação Ca-
louste Gulbenkian.
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É natural que os baixos níveis de literacia tenham conse
quências nos hábitos culturais dos portugueses. Mas a existência 
de uma prática quotidiana de leitura não depende exclusivamen
te desse factor. A situação merece ser analisada para se identifi
carem as causas dos problemas e para se poder avaliar o impacto 
de medidas importantes, tais como criação da rede de leitura 
pública e da rede de bibliotecas escolares.

3.a Acepção: Leitura/Hábito cultural

Problema:
• Apesar de conseguirem compreender textos escritos, muitas 

crianças e muitos adultos não reservam momentos do seu 
quotidiano à leitura de jornais, livros, re istac.

• Quantos?
• Porquê?

Exemplos de estudos relevantes 
sobre Leitura -  Hábito cultural

• Estudos do Observatório de Actividades Culturais (1 linistério 
da Cultura)

• Estatísticas de edição que permitem comparar a situação de 
Portugal e de outros países:

Exs.: -  Número de livros por 100 mil habitantes 
-  Número de livros por habitante •

Quais serão as razões dos problemas relacionados 
com os baixos níveis de literacia, da insuficiente 
generalização do hábito de ler, da baixa procura 

de bibliotecas detectados nos estudos?

1. Onde de''em procurar-se?
• Noc próprios indivíduos?
• Na família e no envolvimento social?



• Na escola?
• No acesso aos livros e aos materiais de leitura?
• Nas obras disponh eis para as diferentes idades e para os 

diferentes tipos de interesses?

2. Para explicar oc baixos níveis de literacia são frequentemen
te referidos os seguintes factores:
• Insuficiente treino da leitura.
• Insuficiente contacto com livros e outros materiais escritos.
• Insuficiente experiência de prazer no contacto com livros.
• Insuficiente autonomia na leitura.

3. Frequentemente atribui-se à escola uma grande parte da res
ponsabilidade, referindo-ce nomeadamente:
• Insuficiente trabalho de leitura, escrita e cálculo.
• Insuficiente desenvolvimento das bibliotecas escolares.
• Ausência de relacionamento entre a escola e a família.
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Os resultados de estudos sobre esta temática surgem fre
quentemente na imprensa, em tons mais ou menos alarmistas, 
por vezes tornam-se objecto de polémica e, mais raramente, são 
tomados como referência para se encontrarem soluções e para 
se tomarem medidas. É interessante equacionar os vários tipos 
de reacções e conhecer iniciativas lançadas em Portugal e em 
outros países.

Reacções aos resultados dos estudos

• rv comunicação social reage?
• A opinião pública é afectada?
• Os profissionais da leitura tomam posição? (professores, bi

bliotecários, escritores, editores, livreiros, investigadores, etc.)
• As reacções traduzem-se em iniciatr as governamentais, au

tárquicas, da sociedade civil ou dcs profissionais?
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Exemplos de iniciativas destinadas a desenvolver 
os níveis de literacia da população

Iniciativas governamentais:
Em Portugal -  Rede de Leitura Pública (Ministério da Cultura) 

-  Rede de Bibliotecas Escolares 
Nos EU/-\ -  America Reads Challenge 
No Reino Unido -  Literacy Hour

Iniciativas da Sociedade Civil:
Nos EUA -  Rolling Readers

-  Reading is Fundamental
-  First Book
-  Time to Read

America Reads Challenge
(http , . ,3d.gc 'init-j americaread. 1ndex.html)

Iniciativa do presidente Clinton
• Programa para 5 anos lançado em 1906.
• Resposta a estudo sobre literacia que demostrou insuficien

te domínio da leitura por parte de 40°ó das crianças do 4.° 
ano de escolaridade.

• Investimento de 2,75 mil milhões de dólares para mobilizar:
-  1 milhão de tutores (pais, estudantes, reformados, profes

sores, bibliotecários, empresários) para darem apoio indi
vidual na leitura a 3 milhões de crianças.

-  Assistência aos pais que queiram ajudar os filhos.
-  ampliação de apoio à Educação de Infância.
-  Financiamento da colaboração de cem mil estudantes do 

ensino superior.
-  Avaliação de resultados.
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Literacy Hour(UK) Programa lançado em todas as escolas 
do 1.° ciclo (crianças entre 5 e 11 anos)

• Objectivo central: melhorar os níveis de literacia.
• Diáriamente, todas as turmas fazem sessões de leitura de

uma hora, seguindo o mesmo esquema de trabalho:
-  Escolhem um livro e lêem-no na turma, por partes.
-  Depois conversam sobre o conteúdo e fazem exercícios de 

compreensão.
-  Segue-se trabalho individual ou em grupo durante 20 mi

nutos, sendo os alunos distribuídos por níveis de domínio 
da leitura.

-  Finalmente \oltam a fazer trabalho colectivo.

Rolling Readers: http17 M/vw.rollingreaders.org/index2.html 
Reading is fundamental RIF http:/; ywww.rif.org/
First Book: http-7 www.firstb00k.0 rg '
Time to Read. http /  www.time-to-read.com/

Organizações não governamentais destinadas a apoiar crianças 
em idade escolar proporcionando-lhes tutores de leitura e livros 
que lhes dêem prazer de ler.

Iniciativas de Editores/Livreiros com potenciais efeitos 
no desenvolvimento da literacia

• Estratégias de marketing dirigidas a diferentes públicos:
-  Informação sobre as obras: resumos, imagens, recensões.
-  Sugestões de trabalho para professores, incluindo progra

mações de aulas a realizar com base nos livros, adequa
das às disciplinas e aos níveis de escolaridade.

-  Informação e sugestões de jogos e outras actividades lú
dicas relacionadas com livros para crianças e jovens e 
para pais.

http://www.rif.org/
http://www.time-to-read.com/
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Iniciativas de professores destinadas 
a desenvolver a leitura/literacia

• Leitura orientada nas aulas de obras de literatura infantil.
Os livros para crianças -  contos e hiotórias tradicionais, fic
ção, poesia, obras de divulgação científica, etc. -  tornam-se 
especialmente atraentes para treinar as diferentes competên
cias associadas à leitura e para estimular o prazer de ler.

• Organização e animação de bibliotecas escolares:
-  Colocando livros, re istas e jornais sedutores ao alcance da 

crianna,
-  Incentr ando a criança a escolher o que mais lhe agrada.
-  Treinando o hábito de ler de diferentes maneiras.
-  Lendo por prazer todos os dias.
-  Convf ando com Matos de permeio.

• Recurso a • ários tipos de actividades para estimular o prazer 
de ler e formar crianças leitoras.
-  Critério principal: livros que agradem aos potenciais leito

res. Deixar que ac crianças se habituem a escolher, sem 
forçar.

-  Habituá-las a descobrir o conteúdo, obser ando a capa, 
obser ando as imagens, ou' indo ler algumas partes.

-  Incentivá-las a procurar obras de ários tipos:
-  Livros-Brinquedo, livros para colorir ou recortar.
-  Livros de histórias.
-  Poemas e lengalengas.
-  Livros de ciência -  de informação e de experiências.

Diferentes tipos de leitura usadas pelos professores

• Leitura de imagens, de legendas, de títulos, de capas, de tex
tos, leitura zaping de re istas, etc
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• Partir da imagem para o conteúdo, do conteúdo para o tex
to, do texto para a imagem, etc.

• Ler para descobrir:
-  o acsunto, as ideias principais, a informação toda (ler obras 

de ciência para crianças, revistas, jornais)
-  a história (ler ficção, narrativas)
-  maneiras de exprimir o que pen°amos e 'entimos (ler poe

sia, teatro, conto, romance)

Possibilidade de associar as famílias 
ao desenvolvimento da leitura

Exemplo de sugestões a entregar ao^ paio.

Para os pais de crianças que ainda estão a começar:
• Leia uma história ao seu filho e depois peça-lhe que a conte. 

(Será que a crianna consegue ouvir e prestar atenção? Já 
consegue seleccionar os elementos centraL da história? 
Compreendeu bem a história?)

• Tente ler histórias quase todos os dias (à medida que for len
do mais histórias .ai ' endo que a criança oo e e compreen
de cada ■ ez melhor. Se lhe pedir que vá contando algumas 
das histórias ■■ ai contribuir para que se deseo ot a ainda 
mais).

Para os pais de crianças que já sabem ler:
• Tente ler com o seu filho Ir tos que lhe agradem (por exem

plo, aos fins-de-semana, quando há mais tempo li' Te).
• De ■ ez em quando interrompa a leitura e pergunte: «O que é 

que isto te lembra?» (Procure que fale ''obre as imagens men
tais sugeridas pela leitura.)

• Tente escre- er histórias a meias (escreva as primeiras frases, 
peça-lhe que escre' a as seguintes e continue assim até ao 
fim da história. Guarde as histórias como recordação.)
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• Leia com ele títulos de jornais ou re- istas, peça-lhe que adi
vinhe o assunto e depois que leia o artigo para ' er se tinha 
razão.

• Ofereça-lhe livros que lhe possam interessar (aproveite para 
conversar sobre esses livros).

• Não force. Procure que o con.ivio à volta dos livros seja sem
pre agradável para os dois!
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