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Modelo ENEM 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO NO BRASIL 
 
 

TEXTO DE APOIO I 

 
Fome, sede e vontade de ler 

 

Os biólogos, cientistas, cientificistas – enfim, qualquer estudioso do corpo humano – não cansam de 
afirmam e reafirmar a perfeição do corpo humano. A mais completa máquina já criada. O complexo sistema de 
células, órgãos, substâncias que sintetizam a perfeição. Pois tratemos de discordar. O corpo necessita de 
combustíveis. Se precisamos de água, temos sede. De comida, temos fome. Nunca paramos de respirar. Por que nos 
falta uma necessidade de ler? Aliás, não há sequer um nome pra isso. Simplesmente “a necessidade de ler”. Algo 
como a manutenção da intelectualidade, ou da saúde do cérebro. Ler. Ler como quem mata a sede. Como quem 
avança sobre um prato de comida. Um copo de água bem gelada e uma Clarice. Uma lasanha e um Machado. Para 
todos os dias, arroz, feijão e Allan Poe. 

A falta de leitura deveria ser retratada em fotografia premiada pela National Geographic. Concorrentes do 
“Foto do ano de 2004”: O menino faminto da Etiópia, a baleia encalhada da Antártida e o Sem-livro do Brasil. 
Deveria estar estampado na cara do sujeito: “Sou subletrado”. Não se justifica com a situação do nosso país. Não se 
trata aqui da falta de incentivo e de educação, já notória e discutida. Mas de atitude. 

Os jovens - ah, sempre os jovens – não conseguem, ou não querem, enxergar o benefício da leitura. 
Qualquer leitura. E os jovens crescem, ou já cresceram, subletrados. Daí a pergunta: E se houvesse uma 
necessidade física? Penso que ainda há o que mudar na estrutura humana. Que tal essa dica? Hein! Na falta de uma 
terminologia melhor, fica a “fome de leitura”, ou a FOMURA. O menino grita: “Manhêêê, tô com uma fomura 
danada”. E ela vem correndo com a Ruth Rocha que é pro menino parar de reclamar. O pai, no meio da noite, acorda 
com o choro do bebê. Dá a mamadeira, troca a fralda e lê o Ziraldo enquanto o neném não consegue sozinho. O casal 
de namorados vai sair a noite. Jantar, choppinho ou leitura? O rapaz mais afoito sugeriria um João Ubaldo. O 
divorciado um Nabokov. O mais esperto um Vinícius (sim, elas ainda adoram). E a combinação vinho, massa e 
Drummond? Irresistível. 

O sonho enfim se concretizaria com o obeso-literato. Aquele que, de madrugada, assalta a estante. Acha 
que não faz mal um Parnasianismozinho durante as refeições. Vai ao médico, o letricionista, que lhe passa uma dieta 
a base de romance. Nada muito pesado. Depois das 20 horas, só Sidney Sheldon. Mas cai em tentação e é flagrado 
com “Crime e Castigo” nas mãos. A família se preocupa. Tornou-se um livrólatra. Só o L.A. poderá salvá-lo. Nas 
reuniões com o grupo de viciados em literatura, ele conta sua saga: “Bem, comecei aos 10 anos. Como todo mundo. 
Fadas, chapéus, narizes que cresciam. Depois eu parti pros livros menores. Mas quando você menos espera, já está 
devorando um Jorge Amado numa sentada só”. Um “ooh” ecoa na sala. Senhoras comentam entre si. “Tão novinho 
e tão letrado né!” 

Bibliotecas lotadas. Um silêncio ensurdecedor. Filas enormes para entrar. É muita gente morrendo de 
fomura. Consegue uma mesa, pede o menu. 

- Por favor, me vê duas Cecílias. E pro menino pode ser um Lobato, que ele adora!! 
- Senhor! Nossas Cecílias acabaram. 
- O quê? E o que você sugere? 
- Nosso Eça é legítimo, senhor! E temos Camões 
- É que os portugueses são caros né! E meu médico me proibiu Camões durante a semana. 
- Algum Andrade? 
- Não sei. Não sei. Tô indeciso ainda. 
Depois de alguns minutos pensando e testando a paciência do rapaz que lhe servia... 
- Ah, vou de Paulo coelho mesmo que é só pra matar a fomura. 

(Fabiana Cambota) 
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TEXTO DE APOIO II 
 

 
 
 

 
"Se tem alguém que lê no Brasil são os jovens, e 
não só porque estão na escola. A pesquisa 
mostra que se lê menos com o aumento da faixa 
etária, e esse é um dado desastroso", afirma. 

Crianças e adolescentes concentram as maiores 
proporções de leitores na população. Na faixa de 
5 a 10 anos, 67% são leitores. O topo do índice 
está na faixa de 11 a 13 anos, com 84%, e diminui 
para 75% entre os jovens de 14 a 17 anos. 

A partir dos 18 anos, a taxa de leitores cai 
continuamente, até ser ultrapassada pela 
proporção de não leitores na faixa de 40 a 49 
anos, em que 52% da população se declara como 
não leitora.  

Entre os brasileiros de 70 anos ou mais, apenas 
27% afirmam ler livros.  
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Ceccantini argumenta que há uma cultura escolar estabelecida de incentivo à leitura nos primeiros anos do ensino 
fundamental, mas que a partir do 6º ano as aulas de português costumam se tornar mais teóricas e distantes dos 
interesses dos alunos. 

"É muito comum falar da língua e não praticar. Vejo todos os dias os professores gastarem uma aula inteira para 
explicar o uso da crase", diz. 

Para ele, a escola ignora o que os estudantes gostam de ler, como best-sellers, prejudicando sua formação autônoma. 
"Nunca vou ser contra a leitura de obras canônicas, mas há um divórcio muito grande entre cultura de massa e cultura 
erudita. Quanto mais você afastar o cânone e aproveitar o imaginário da criança e do jovem para estabelecer pontes 
com a cultura erudita, melhor." 

Já que parcela importante dos pais e mães não são leitores e crianças são alfabetizadas com pouco contato com a 
literatura, é preciso promover um trabalho de base, defende Roberta Estrela D'Alva, pioneira no país dos slams, 
batalhas de poesia falada. 

"Não adianta impor autores clássicos goela abaixo na garotada. Eles acham que literatura não é para eles." 

Em sua opinião, "os slams possibilitam encontros literários que abrem portas primeiro para a literatura e depois voos 
para outros universos", afirma. 

"Talvez não se tenha na escola esse encontro entre a pessoa e a literatura", completa Roberta. 

Para desatar os nós dos hábitos de leitura de jovens, especialistas concordam que é imprescindível investir na 
formação de professores e outros profissionais que conectam leitores e livros. 

Mas 16% dos professores não leem no Brasil, e a média de livros lidos é de 5,21. 

"No Brasil, os professores não são provocados a ler em sua formação. Se você próprio não lê, não incentiva a leitura 
em seus alunos", afirma Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação. 

"Para achar os livros que possam interessar ao jovem e promover conexão com outras atividades culturais, precisa ter 
um professor mergulhado no mundo da cultura. A gente compra livros e põe nas escolas públicas, mas não tem 
mediador, biblioteca, sala de leitura com alguém formado", afirma Ceccantini, da Unesp. 

Esse cenário tem também impactos sobre o setor editorial, de acordo com Zoara Failla. A baixa taxa de leitores 
mantém o tamanho reduzido do mercado consumidor e aumenta os custos de editoras. 

O presidente do Snel (Sindicato Nacional de Editores de Livros), Marcos da Veiga Pereira, destaca a ausência histórica 
de políticas educacionais no Brasil nesse contexto.  

"Para a criação de um mercado editorial forte e saudável, são necessárias duas condições essenciais, que são papel do 
Estado: educação e renda", diz Pereira. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/09/jovens-leem-mais-no-brasil-mas-habito-de-leitura-diminui-
com-a-idade.shtml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/flip-homenageia-hilda-hilst-e-consolida-tendencia-ao-destacar-autores-de-fora-do-canone-literario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/slam-se-torna-movimento-efervescente-na-literatura-e-seduz-editoras-e-a-flip.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/slam-se-torna-movimento-efervescente-na-literatura-e-seduz-editoras-e-a-flip.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/nao-podemos-constitucionalizar-a-ineficiencia-na-educacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/proposta-para-fundo-de-educacao-preve-gasto-maior-da-uniao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/09/jovens-leem-mais-no-brasil-mas-habito-de-leitura-diminui-com-a-idade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/09/jovens-leem-mais-no-brasil-mas-habito-de-leitura-diminui-com-a-idade.shtml
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TEXTO DE APOIO III 
 

https://www.google.com/search?q=h%C3%A1bitos+de+leitura+no+brasil&sxsrf=ALeKk039OGszzX6J0ajiKVmNUkhbLwI
8jQ:1599066948222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAs67L_MrrAhXAJrkGHX_3CiUQ_AUoAXoECA0QA
w&biw=1522&bih=688&dpr=1.25#imgrc=0C7JSpShmKkUbM 
 

TEXTO DE APOIO IV 
 

 
 
 

https://www.google.com/search?q=h%C3%A1bitos+de+leitura+no+brasil&sxsrf=ALeKk039OGszzX6J0ajiKVmNUkhbLwI8jQ:1599066948222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAs67L_MrrAhXAJrkGHX_3CiUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1522&bih=688&dpr=1.25#imgrc=0C7JSpShmKkUbM
https://www.google.com/search?q=h%C3%A1bitos+de+leitura+no+brasil&sxsrf=ALeKk039OGszzX6J0ajiKVmNUkhbLwI8jQ:1599066948222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAs67L_MrrAhXAJrkGHX_3CiUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1522&bih=688&dpr=1.25#imgrc=0C7JSpShmKkUbM
https://www.google.com/search?q=h%C3%A1bitos+de+leitura+no+brasil&sxsrf=ALeKk039OGszzX6J0ajiKVmNUkhbLwI8jQ:1599066948222&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAs67L_MrrAhXAJrkGHX_3CiUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1522&bih=688&dpr=1.25#imgrc=0C7JSpShmKkUbM
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NESTE SITE, HÁ UM INCRÍVEL DOSSIÊ SOBRE A LEITURA NO BRASIL COM VÁRIOS INTERTEXTOS! CLICA AQUI E DÁ UMA 

OLHADA! 

 

https://medium.com/@dulcelino/por-que-o-brasileiro-n%C3%A3o-l%C3%AA-e-um-pouco-
mais-al%C3%A9m-disso-c1f1d229acf8  

 

TEXTO DE APOIO V 

 

 

Caminhos para aumentar e desenvolver o hábito da leitura 
Conheça os benefícios e a importância de ler e adquirir conhecimento e saiba 
como pequenos hábitos leitores podem indicar grande evolução pessoal 

 

POR ENTRETANTO 

De acordo com dados do IBGE, cerca de 11,3 milhões de brasileiros permanecem sem saber ler e escrever. O 
analfabetismo resiste à era da superinformatização em que a comunicação se faz por mensagens de texto e a 
informação chega através de notícias escritas, por exemplo. Um problema que não reflete apenas nos indicie de 
pessoas que não leem, mas que, por não lerem, são incapazes de se adaptar às mudanças sociais e culturais. 

 

“Uma pessoa que não adquire capacidades leitoras fica em situação desigual em relação àquelas que praticam leitura. 
Se eu não me desenvolvo como cidadão crítico e reflexivo, por exemplo, como interagir e me posicionar diante das 
situações cotidianas? Como interpretar a realidade? Como lutar pelo exercício de direitos? Um leitor não apenas 
decodifica um texto. Mas compreende o que se lê para agir e transformar o próprio conhecimento – e assim poder 
contribuir para uma sociedade melhor”, disse a coordenadora pedagógica do time da Pearson, Caroline Raniro Lima. 

 

De acordo com Caroline, no âmbito escolar, é um engano acharmos que a leitura impacta apenas no componente 
curricular de língua portuguesa. Mas impacta também e diretamente na relação com os demais componentes, como 
matemática, ciências, história e geografia. Se um aluno não lê e, portanto, não desenvolve a capacidade de interpretar 
fatos, como se dar bem ao resolver um problema matemático ou estabelecer relações para diferentes situações 
históricas? Como opinar criticamente sobre uma experiência científica ou posicionar-se sobre uma suposta guerra 
civil“O universo leitor transcende os muros da escola. Se a prática é bem-sucedida no contexto escolar, ela vai ser 
refletida nos demais espaços que o leitor frequenta. Se ele adquire competências leitoras no ambiente escolar, as 
chances de ser competente também na vida aumentam: vai ser capaz de dialogar criticamente, vai ser capaz de 
resolver problemas reais, vai ter criatividade para enfrentar desafios, vai ter mais condições de protagonizar situações 
e outras tantas possibilidades”, disse. 

 

https://medium.com/@dulcelino/por-que-o-brasileiro-n%C3%A3o-l%C3%AA-e-um-pouco-mais-al%C3%A9m-disso-c1f1d229acf8
https://medium.com/@dulcelino/por-que-o-brasileiro-n%C3%A3o-l%C3%AA-e-um-pouco-mais-al%C3%A9m-disso-c1f1d229acf8
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É assim que também pensa a engenheira de alimentos e ex-aluna 
do Colégio Instituto Educação Milênio COC, de Santa Rosa de 
Viterbo (SP), Maria Clara Queirós, que experimentou, em seu 
cotidiano, os benefícios de evolução oferecidas pela leitura.  “A 
criatividade ao ler me abriu novos horizontes para enfrentar os 
desafios diários, porque eu consigo aplicar muito do que li em 
situações reais.”, disse. 

 

Leitura e escrita 

 

Além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, a 
leitura também aprimora a escrita. Isso ocorre porque a escrita se 
configura como um registro visual que se relaciona às palavras 
ditas ou lidas. Neste sentido, uma pessoa que lê, apresenta maior 
repertório para representar em palavras escritas aquilo que deseja 
expressar. “Uma pessoa leitora também escreve melhor – uma vez 
que assimila a grafia das palavras e seu repertório de palavras é 
ampliado”, explicou Caroline. 

 

Ou seja, quanto mais se lê, maior a capacidade de acesso ao 
conhecimento – que quando adquirido, pode ser registrado. 
Quanto maior a convivência em ambientes letrados, em que 
pessoas leem e se relacionam com a cultura escrita, maior também 
o conhecimento que as crianças terão das palavras as 
propulsionando para a escrita impressa – quando assim lhes for 
ofertada essa possibilidade. “As capacidades de leitura e escrita 
devem caminhar juntas e logo se adquire uma, se promove outra”, 
completou a coordenadora. 

 

Leitura x Tecnologia 

 

Você é do time que acha que as tecnologias têm feito com que as 
pessoas se interessem menos pela leitura ou que tecnologia e 
leitura se convergem? Antes de mais nada, saiba que tecnologias 
vêm apresentar outra forma de as pessoas se comunicarem com o 
mundo. “É um engano acharmos que crianças e jovens, por 
exemplo, não leem. Eles leem. Só que não leem da forma como 
talvez, nós adultos gostaríamos que eles lessem. Eles escrevem 
também; praticam a escrita. Porém talvez não da forma como nós 
consideramos que eles devessem escrever”, lembrou Caroline. 

 

A forma de se comunicar mudou no século XXI – mas a 
comunicação acontece. A coordenadora lembra que é preciso 
evitar armadilhas na internet, já que estamos vivenciando uma 
época em que o volume de informações e, sobretudo textos, é 
imenso. As redes sociais são exemplos disso. A informação está 
disponível e o acesso é viável a grande parte da população. Não 
sentimos mais a mesma necessidade de anos atrás de irmos até a 
uma biblioteca, por exemplo, para pesquisar sobre algum assunto. 

 

Se por um lado isso é bom, por outro é arriscado. “Há muitos 
equívocos nas publicações atuais e esses precisam ser 
identificados. A informação disponível pela internet não é 
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suficiente para aquisição de conhecimento. Quantidade nem sempre significa qualidade. É preciso estar atento e 
buscar boas referências”, disse. 

 

https://entretantoeducacao.com.br/educacao/caminhos-para-desenvolver-o-habito-da-leitura/ 

 

TEXTO DE APOIO VI 

 

A cura pela palavra 
A boa poesia acende clarões no cérebro 

José Eduardo Agualusa 
 

Há dois anos, surgiu na Inglaterra um curioso objeto literário, "The novel cure", que poderíamos traduzir 
como "A cura pelo romance". O livro, da autoria de Susan Elderkin e Ella Berthoud, tem como subtítulo "An A-Z of 
literary remedies", ou seja, "Um receituário literário de A a Z". A ideia é muito boa: receitar literatura para um vasto 
leque de males, da melancolia e depressão ao excesso de peso. 

O livreiro português José Pinho, um dos proprietários da bonita e extravagante livraria lisboeta Ler Devagar 
inspirou-se no livro de Susan Elderkin e Ella Berthoud para criar um projeto ainda mais arrojado: uma farmácia 
literária. A farmácia deverá funcionar no átrio de um futuro centro de medicinas alternativas, a instalar num velho 
hospital de Lisboa, atualmente desativado. O paciente dirige-se ao farmacêutico literário (biblioterapeuta), dá conta 
das suas queixas, e recebe o remédio ou remédios, dois ou três livros, que poderá utilizar ali mesmo, comodamente 
instalado num dos quartos da instituição, ou levar para casa. Parece o devaneio feliz de um sonhador, e é, com a 
diferença de que José Pinho leva os sonhos a sério. Foi dele a ideia louca de transformar Óbidos, pequena e 
belíssima povoação histórica, cercada de muralhas, a 70 quilômetros de Lisboa, numa vila literária, com 11 livrarias, 
instaladas nos locais mais insólitos, desde uma antiga igreja a um mercado de frutas. Os principais compradores são 
os milhares de turistas brasileiros que visitam a vila e ficam encantados com as livrarias. 

Há alguns anos publiquei um conto numa revista literária sobre uma senhora que receitava poesia como 
tratamento para todo o tipo de males. Serviu-me de modelo para a personagem uma vizinha belga que, quando eu 
era criança, lia versos, em voz alta, para as flores do seu jardim. Eu via-a, em certos fins de tarde incandescentes, 
passear ao longo do muro, com um livro aberto entre as mãos. Detinha-se aqui e ali, para recitar, debruçada sobre o 
fulgor das rosas, sonetos em francês e português. Ao vê-la, ao escutar o eco misterioso daqueles versos, eu intuía ali 
uma força antiga. Talvez as flores dela não crescessem mais frescas nem com mais vigor, mas eu acreditava que sim. 

Circula pelas redes sociais um estudo da Universidade de Liverpool segundo o qual a poesia é muito mais 
estimulante para o cérebro, e mais útil na resolução de problemas, do que a chamada literatura de autoajuda. 
Mesmo ignorando a legitimidade do documento em causa, acredito nas suas conclusões. Livros de autoajuda 
costumam ser — os menos ruins — simples compilações enfadonhas de lugares-comuns. A boa poesia surpreende, 
acende clarões no cérebro, provoca e desafia. 

A poesia, é sempre bom lembrar, começou por ser uma especialidade da magia. Magos declamavam os 
seus versos para convocar espíritos, acordar remotas forças, criar acontecimentos através do verbo. A palavra vento 
era o próprio vento. O som que enche a palavra sombra encheria de penumbra o coração dos inimigos — e por aí 
afora. 

Quase todos os meninos são poetas. Manoel de Barros confessou, em várias entrevistas, ter roubado versos 
prontos aos próprios filhos. Nada que surpreenda um pai ou uma mãe. Quem quer que tenha filhos pequenos 
conhece a experiência de redescobrir o brilho da língua através da poesia involuntária que os baixinhos praticam 
todos os dias. Infelizmente, o que a generalidade dos sistemas de ensino faz é tirar a poesia de dentro das crianças. 
Crescer é, assim, perder poesia. Talvez por isso temos tendência a adoecer à medida que nos afastamos da infância 
— e da poesia. Acredito que a exposição prolongada à poesia é suscetível de provocar alterações irreversíveis no 
espírito de qualquer pessoa. Crianças que crescem ouvindo dizer poesia correm o risco de nunca se transformarem 
inteiramente em adultos, ou, pelo menos, em adultos conformados (e doentes). Eventualmente, continuam sendo 
poetas a vida inteira. 

As versões em português (portuguesa e brasileira) do livro de Susan Elderkin e Ella Berthoud devem chegar 
nos próximos meses às livrarias e serão distintas uma da outra, pois incluem receitas próprias, adaptadas às 
diferentes realidades nacionais. A tentação de prolongar o jogo é enorme. Cada um de nós pode criar o seu próprio 
receituário. Por exemplo, para prevenir e tratar a intolerância religiosa, epidemia em crescimento no Brasil, eu 
recomendaria Jorge Amado. Para escritores que estejam sofrendo um surto de bloqueio criativo, ao invés de “I 
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capture the castle”, de Dodie Smith, proposto pelas inglesas, aconselho “O livro do desassossego”, de Bernardo 
Soares. Sei, por experiência própria, que funciona muito bem. 

 
(http://oglobo.globo.com/cultura/a-cura-pela-palavra-
16586606#ixzz3fiqKyl6E) 

 

TEXTO DE APOIO VII 
 

'É uma vergonha o índice de 1,7 livro por ano' , diz ministro da Cultura Para Juca, é preciso realizar campanhas para 
ampliar a leitura 

 
LÍGIA FORMENTI - O ESTADO DE S. PAULO 30 Junho 2015 | 20h 25 

 
BRASÍLIA O ministro da Cultura, Juca Ferreira, classificou nesta terça-feira, 30, como “vergonha” o índice de 

leitura apresentado no País: 1,7 livro, em média, por ano. 
“É uma média que está abaixo de países vizinhos”, observou. Além de lamentar a quantidade, o ministro fez 

uma referência à qualidade das obras escolhidas. “Muitos chegam à leitura pela periferia, com livros de autoajuda”, 
disse, durante a abertura do seminário internacional realizado para discutir uma proposta, em tramitação no Senado, 
para fixar o preço de livros recém-lançados no País. 

De autoria da senadora Fátima Bezerra (PTRN), o projeto propõe o fim de uma prática que se tornou 
corriqueira no Brasil, a concessão de descontos na compra de livros. “No passado, isso ocorria para professores, 
bibliotecários e nunca excedia 10%”, recorda o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Marco 
Pereira. Agora é uma prática disseminada para lançamentos e para clássicos. Ele conta que, na lista dos 500 livros 
campeões de venda no País, o desconto médio é de 23,3%. A prática de descontos, que à primeira vista parece 
beneficiar tanto leitores quanto empresários, foi criticada nesta terça-feira, 30, por convidados do seminário. 

Eles garantem que a política reduz o acesso da população a obras, sufoca pequenas livrarias e é uma das 
responsáveis pela estagnação do setor. A proposta em análise no Senado prevê que livros recém-lançados devam 
ter preço único durante o primeiro ano no mercado. O desconto máximo permitido no período é de 10%. Passado 
esse prazo, as promoções ficam liberadas. 

Atualmente, o preço do livro é fixado pelo editor. São levados em consideração aspectos como os custos do 
direito autoral e de produção. A senadora argumenta, no entanto, que grandes redes, com poder de barganha, 
acabam negociando descontos muito significativos algo que livrarias de menor porte não conseguem. Ao 
mesmo tempo, editoras acabam colocando uma “gordura” no valor cobrado, justamente para ser cortada no 
momento da negociação. A proposta da senadora é apoiada pelo governo federal e por empresários reunidos no 
seminário. Para Ferreira, o preço único tem reflexos não apenas no acesso aos livros. A proposta ajuda a preservar 
lojas de rua e livrarias que atendem às demandas locais. “É um recurso para impedir que o monopólio não se 
estabeleça.” Ferreira observou ainda que a medida tem um impacto muito significativo na vida das cidades. “Veja 
as livrarias francesas. Elas são parte da vida da cidade.” 

A França foi o primeiro país a adotar uma medida semelhante à que agora é discutida no Senado. A 
mudança, de 1981, provocou um aumento das livrarias. Naquele país, as regras são ainda mais rígidas. O prazo para 
o preço fixo é de dois anos. Alemanha, que adota política semelhante, descontos somente são permitidos depois de 
18 meses do lançamento do livro. 

O presidente da Câmara Brasileira do Livro, Luís Torelli, foi um dos que garantiram que o mercado de livros 
no País está estagnado. O preço dos livros, descontada a inflação, não se alterou. E o número de leitores é metade 
do que o apresentado na Espanha e menor do que Argentina e Chile. Para o ministro, além de medidas para facilitar 
o acesso, é preciso criar campanhas para ampliar a leitura. “O País ainda não conseguiu firmar a leitura como uma 
porta para o deleite estético e o crescimento intelectual. É preciso reconstruir desde os primórdios, 1,7 per capita 
ano é muito baixo para que a gente não fique preocupado.” 

 
 
 
 
 
 
 

http://oglobo.globo.com/cultura/a-cura-pela-palavra-16586606#ixzz3fiqKyl6E
http://oglobo.globo.com/cultura/a-cura-pela-palavra-16586606#ixzz3fiqKyl6E
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TEXTO DE APOIO VII 
 

Brasileiro não gosta de ler? 
Lya Luft 

 
Não é a primeira vez que falo nesse assunto, o da quantidade assustadora de analfabetos deste nosso 

Brasil. Não sei bem a cifra oficial, e não acredito muito em cifras oficiais. Primeiro, precisa ser esclarecida a questão 
do que é analfabetismo. E, para mim, alfabetizado não é quem assina o nome, talvez embaixo de um documento, 
mas quem assina um documento que conseguiu ler e... entender. A imensa maioria dos ditos meramente 
alfabetizados não está nessa lista, portanto são analfabetos – um dado melancólico para qualquer país civilizado. 
Nem sempre um povo leitor interessa a um governo (falo de algum país ficcional), pois quem lê é informado, e vai 
votar com relativa lucidez. Ler e escrever faz parte de ser gente. 

Sempre fui de muito ler, não por virtude, mas porque em nossa casa livro era um objeto cotidiano, como o 
pão e o leite. Lembro de minhas avós de livro na mão quando não estavam lidando na casa. Minha cama de menina 
e mocinha era embutida em prateleiras. Criança insone, meu conforto nas noites intermináveis era acender o 
abajur, estender a mão, e ali estavam os meus amigos. Algumas vezes acordei minha mãe esquecendo a hora e 
dando risadas com a boneca Emília, de Monteiro Lobato, meu ídolo em criança: fazia mil artes e todo mundo achava 
graça. 

E a escola não conseguiu estragar esse meu amor pelas histórias e pelas palavras. Digo isso com um pouco 
de ironia, mas sem nenhuma depreciação ao excelente colégio onde estudei, quando criança e adolescente, que 
muito me preparou para o mundo maior que eu conheceria saindo de minha cidadezinha aos 18 anos. Falo da 
impropriedade, que talvez exista até hoje (e que não era culpa das escolas, mas dos programas educacionais), de 
fazer adolescentes ler os clássicos brasileiros, os românticos, seja o que for, quando eles ainda nem têm o prazer da 
leitura. Qualquer menino ou menina se assusta ao ler Macedo, Alencar e outros: vai achar enfadonho, não vai 
entender, não vai se entusiasmar. Para mim esses programas cometem um pecado básico e fatal, afastando da 
leitura estudantes ainda imaturos. 

Como ler é um hábito raro entre nós, e a meninada chega ao colégio achando livro uma coisa quase 
esquisita, e leitura uma chatice, talvez ela precise ser seduzida: percebendo que ler pode ser divertido, 
interessante, pode entusiasmar, distrair, dar prazer. Eu sugiro crônicas, pois temos grandes cronistas no Brasil, a 
começar por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, além dos vivos como Verissimo e outros tantos. Além disso, 
cada um deve descobrir o que gosta de ler, e vai gostar, talvez, pela vida afora. Não é preciso que todos amem os 
clássicos nem apreciem romance ou poesia. Há quem goste de ler sobre esportes, explorações, viagens, 
astronáutica ou astronomia, história, artes, computação, seja o que for. 

O que é preciso é ler. Revista serve, jornal é ótimo, qualquer coisa que nos faça exercitar esse órgão tão 
esquecido: o cérebro. Lendo a gente aprende até sem sentir, cresce, fica mais poderoso e mais forte como 
indivíduo, mais integrado no mundo, mais curioso, mais ligado. Mas para isso é preciso, primeiro, alfabetizar-se, e 
não só lá pelo ensino médio, como ainda ocorre. Os primeiros anos são fundamentais não apenas por serem os 
primeiros, mas por construírem a base do que seremos, faremos e aprenderemos depois. Ali nasce a atitude em 
relação ao nosso lugar no mundo, escolhas pessoais e profissionais, pela vida afora. Por isso, esses primeiros anos, 
em que se aprende a ler e a escrever, deviam ser estimulantes, firmes, fortes e eficientes (não perversamente 
severos). Já se faz um grande trabalho de leitura em muitas escolas. Mas, naquelas em que com 9 ou 10 anos o 
aluno ainda não usa com naturalidade a língua materna, pouco se pode esperar. E não há como se queixar depois, 
com a eterna reclamação de que brasileiro não gosta de ler: essa porta nem lhe foi aberta. 
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TEXTO DE APOIO IX 
 

Como a taxação de livros pode afetar os mais pobres 
Projeto de reforma tributária do governo Bolsonaro prevê o fim da isenção para livros e taxação de 12%. Além de 

agravar crise do mercado editorial, mudança pode aprofundar desigualdades no país. 
 

Proposta de taxar livros tem gerado forte 
repercussão no mercado editorial, que encolheu 
mais de 20% em uma década 
 
Quando recebeu seu primeiro salário, aos 15 anos, 
Amaury de Sousa se dirigiu a uma loja da livraria 
Saraiva e comprou O Abusado, obra do jornalista 
Caco Barcellos. "Foi um dos dias mais felizes da 
minha vida", lembra. Ele finalmente poderia ler à 
vontade, sem o prazo que sua mãe estipulava para 
devolver os livros que tomava emprestado em uma 
das casas onde trabalhava como cuidadora de 
idosos. Tão recheadas eram as estantes, que um 

vão entre os títulos passava despercebido. 
"Eu achava interessante aquelas prateleiras gigantescas e sempre gostei de livros, mas naquele tempo a gente não 
tinha condição de comprar. Ela me dava uma semana para ler, antes de devolver sem que ninguém notasse", conta o 
jovem de 24 anos que foi criado e reside até hoje com a mãe na favela Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio de 
Janeiro. 
Cumprir o prazo era difícil, já que a mãe trazia para o menino de 12 anos clássicos como Microfísica do Poder, de 
Michel Foucault. "Eram livros muito técnicos. Às vezes eu não entendia nada, ficava voltando na mesma página várias 
vezes. Mas tinha uma curiosidade incontrolável para entender o mundo, os outros e eu mesmo", recorda. 
Rapidamente, a leitura tornou-se a janela para o mundo que não existe no quarto onde dorme, sem luz natural. 
Os livros representam para Amaury uma plataforma de transformação social. A bagagem cultural o colocou em 
vantagem no processo seletivo para atendente na Livraria da Travessa, onde trabalhou por dois anos e intensificou o 
mergulho literário. Hoje, ele cursa Cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF) e trabalha em projetos 
audiovisuais. 
Os saberes absorvidos e interpretados pelas lentes de sua realidade fizeram com que, desde cedo, despertasse a 
atenção de produtores internacionais. Ele acaba de roteirizar e filmar um documentário sobre a pandemia nas favelas 
do Rio para a emissora de televisão japonesa NHK. 
Hoje, devido à situação financeira mais confortável, falta espaço na casa apertada para empilhar novos títulos. Toda 
vez que se depara com um curso que gostaria de fazer e não pode pagar, ele busca um livro que integre as referências 
bibliográficas. É assim que está aprendendo francês sozinho no momento. 

 
"Valor dos livros cria distanciamento entre o jovem periférico e a literatura", diz Amaury de Sousa, morador de Santa 
Marta 

https://www.dw.com/pt-br/como-a-taxa%C3%A7%C3%A3o-de-livros-pode-afetar-os-mais-pobres/a-54619040
https://www.dw.com/pt-br/como-a-taxa%C3%A7%C3%A3o-de-livros-pode-afetar-os-mais-pobres/a-54619040
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Escapar das estatísticas graças à leitura já seria um feito e tanto. Mas, uma vez sobrevivente, restava o desafio de não 
deixar a alma morrer, em uma realidade na qual o homem não pode chorar. Eis que surge a poesia, sua grande paixão. 
"Sou um homem nu, vestido por dentro, que paga todo dia o preço por sentir demais", define-se. 
Nos eventos poéticos que ajuda a organizar em favelas cariocas, Amaury sempre achou curioso que jovens de grande 
talento não tivessem as referências que o despertaram para o valor dessa arte, como Carlos Drummond de Andrade. 
A fonte comum de inspiração é o rap, em especial o grupo Racionais MC's. 
Morador do Morro do Vidigal, o escritor Geovani Martins é uma das principais revelações da literatura brasileira nos 
últimos anos. Até outubro do ano passado, seu livro de estreia, O Sol na Cabeça, publicado pela Companhia das 
Letras, tinha vendido 40 mil exemplares e havia sido lançado em dez países. Os direitos da obra para o cinema foram 
adquiridos pelo diretor cearense Karim Aïnouz. 
Fã do escritor contemporâneo, Amaury tinha sede de conversar sobre os contos de Geovani com os colegas das rodas 
de poesia. Mas rapidamente observou que a maioria não tinha lido o livro, enquanto amigos "playboys" não paravam 
de o procurar para comentar a obra. 
"Livros custam de 30 a 40 reais, em média. Com esse dinheiro, dá para comprar cinco quilos de feijão, dois quilos de 
arroz e um pouco de frango no supermercado. Esse valor cria um distanciamento muito grande entre o jovem 
periférico e a literatura", constata. 
 
Projeto de taxação 
Tal dificuldade de acesso aos livros pode se intensificar ainda mais devido a um projeto enviado pelo governo de Jair 
Bolsonaro ao Congresso. O mercado livreiro é isento de tributação desde 2004, mas a equipe econômica federal 
pretende modificar esse quadro por meio da reforma tributária. A proposta prevê a taxação de livros em 12%, por 
meio da criação de uma Contribuição Social sobre Operações de Bens e Serviços (CBS). 
A proposta tem gerado forte repercussão nas redes sociais e, sobretudo, no mercado editorial, que encolheu mais de 
20% em uma década, com perdas que somam 1,4 bilhão de reais. O cenário é resultante das transformações digitais e 
agravado pela recessão econômica iniciada em 2015, além da falência de grandes redes do setor livreiro, como 
Livraria Cultura e Saraiva, em recuperação judicial. 
O fechamento de lojas físicas durante a pandemia, devido às medidas de restrições sanitárias, afetou ainda mais o 
setor. Em abril, o mercado livreiro registrou uma perda de 47% no faturamento em comparação ao mesmo mês em 
2019, segundo o levantamento Painel Varejo de Livros no Brasil, feito pela Nielsen Bookscan. 
"É preciso considerar que esse imposto tem um efeito cascata sobre a cadeia econômica do livro. Estimamos que a 
mudança possa aumentar o preço final em até 20%", afirma Bernardo Gurbanov, presidente da Associação Nacional 
de Livrarias e proprietário da editora Letraviva. 
Gurbanov destaca que o encarecimento dos livros não terá impactos meramente econômicos. "Não é somente o ato 
de compra, mas o que o livro significa como veículo de transmissão de informações, conhecimento e produção 
cultural. Não só do Brasil, mas de todos os países. Os efeitos colaterais serão muito graves, e o Brasil vai pagar muito 
caro se esse projeto for aprovado", avalia. 
 
O argumento de Guedes 
Para defender a mudança, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem defendido a ideia de que livros são consumidos 
por camadas de maior renda da população. Nesse sentido, a isenção não se justificaria. Para compensar o impacto 
sobre os mais pobres, Guedes defende a realização de doações pelo governo — sem explicar como isso seria feito — e 
a ampliação do Bolsa Família para essa finalidade. 
"Vamos dar o livro de graça para o mais frágil, para o mais pobre. Eu também, quando compro meu livro, preciso 
pagar meu imposto. Então, uma coisa é você focalizar a ajuda. A outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, 
na verdade, isentar gente que pode pagar", disse o ministro durante audiência na Comissão Mista da Reforma 
Tributária. 
Ao defender a ampliação dos programas de transferência de renda, Guedes argumentou que as camadas de menor 
renda estão mais preocupadas em comprar comida do que livros. "Num primeiro momento, quando fizeram o auxílio 
emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos", 
declarou Guedes. 
Em artigo publicado recentemente na Folha de São Paulo, Luiz Schwarz, editor da Companhia das Letras, contestou a 
tese do ministro. Ele destacou que na última edição da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, realizada no ano passado, 
parte expressiva dos 600 mil participantes era de jovens da classe C. 
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"Na Flup [Festa Literária das Periferias], os dados são ainda mais eloquentes: do público total do evento, 97% se 
declaram leitores frequentes de livros, 51% têm entre 10 e 29 anos, 72% são não brancos, e 68% pertencem às classes 
C,D e E", ressaltou. 
 
Visão de curto prazo 
A economista Juliana Damasceno, pesquisadora da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), afirma que a reforma tributária deve priorizar uma redistribuição de tributos que 
vise a correção de distorções que penalizam a economia brasileira atualmente. 
"A carga é o ponto final da reforma. A justiça social e estratégia econômica do sistema deveria ser o ponto de partida. 
Dentro dessa questão estratégica, fomentar educação deveria ser prioridade", avalia. 
Damasceno lembra que os retornos da educação para a economia no longo prazo são amplamente documentados. E 
defende que é preciso reconhecer a importância do setor de livros, ainda que represente uma parcela mais restrita da 
educação após os avanços da digitalização. 
"Incentivar esse setor vai na direção contrária de aumentar sua carga, o que pode resultar em aumento do preço pro 
consumidor final. Governos tendem a ter visões mais 'curto-prazistas' quando a situação fiscal se aperta. Antes de um 
plano de recuperação desse forte desequilíbrio fiscal, é difícil pensar no longo prazo, e isso acaba penalizando áreas 
estratégicas como a educação", analisa a especialista. 
 

https://www.dw.com/pt-br/como-a-taxa%C3%A7%C3%A3o-de-livros-pode-afetar-os-mais-pobres/a-54619040 
 

TEXTO DE APOIO X 
 

A falácia de Paulo Guedes sobre a taxação de livros 

Ministro diz, com apoio do tributarista Bernard Appy, que livro é produto para elite, mas pobres também querem 
escolher o que ler 

10.ago.2020 às 23h15 
Luiz Schwarcz 

Recentemente, o ministro Paulo Guedes veio a público defender sua reforma tributária e a taxação dos livros. Seu 
argumento é mais ou menos o seguinte: o livro é um produto de elite, logo, quem compra pode pagar um preço 
maior. 
O tributarista Bernard Appy fez coro ao ministro. Como contrapartida, aos milhares de leitores que serão 
prejudicados, Guedes ofereceu: “O governo dará livros de graça para os pobres”. 
É importante analisar alguns aspectos da declaração e as visões de mundo, de cultura e de educação que estão por 
trás dela. 
Em primeiro lugar, choca imaginar o que o ministro e o tributarista imaginam ser o anseio legítimo da população 
pobre. Estaríamos vivendo uma nova versão da história romana do pão e circo? Os pobres têm direito inalienável de 
acesso à cultura ou devem aguardar pelo paternalismo eterno de um governo que escolherá por eles? 
Um pouco de história ajuda. O livro no Brasil foi muito beneficiado pelas políticas distributivistas dos governos FHC e 
Lula. Ou melhor, as classes menos favorecidas, especificamente a classe C, passaram a comprar livros e a atuar 
ativamente no mercado da cultura e da educação. 
Cabe perguntar: essa classe se enquadraria entre os ricos que devem pagar mais? O jovem das classes desfavorecidas 
pela enorme desigualdade brasileira, que depois de anos conseguiu entrar numa universidade, faz parte dos ricos que 
devem pagar mais? Alguém pode dizer com que dinheiro eles poderiam arcar com esse aumento? 
Na mais recente Bienal do Livro no Rio de Janeiro, da qual participaram 600 mil pessoas, grande parte era de jovens 
da classe C. Na Flup (festa literária das periferias), os dados são ainda mais eloquentes: do público total do evento, 
97% se declaram leitores frequentes de livros, 51% têm entre 10 e 29 anos, 72% são de não brancos e 68% pertencem 
às classes C,D e E! 
Diante do crescimento da demanda de livros por uma nova classe, que passou a participar do mercado livreiro pela 
primeira vez, os editores mantiveram preços estáveis, mesmo num período de inflação considerável, como nos anos 
Dilma/Temer. 
Com os preços relativamente estáveis, os novos leitores de classes menos favorecidas permaneceram no jogo, e o 
grande perdedor foi o livreiro, que tinha seus aluguéis e salários aumentados, e o faturamento, diminuído. 
Esse é um exemplo da fragilidade da cadeia editorial/livreira, que agora enfrentará um inimigo diferente da inflação e 
quebrará em dominó com a elitização de seu produto e mais: com taxas que não cabem em seu orçamento. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/governo-entrega-primeira-fase-da-reforma-tributaria-ao-congresso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/08/novo-tributo-ameaca-encarecer-livros-e-quebrar-editoras-que-ja-agonizam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/02/reforma-tributaria-nao-traz-novo-risco-a-universidades-diz-economista-autor-da-proposta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/02/reforma-tributaria-nao-traz-novo-risco-a-universidades-diz-economista-autor-da-proposta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/clube-de-leitura-folha-volta-com-encontros-online.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/ministerio-publico-do-rj-abriu-inquerito-civil-para-investigar-censura-na-bienal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/11/mulheres-sao-maioria-na-bienal-do-rio-e-na-festa-literaria-das-periferias.shtml
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Para sobreviver, o livreiro não poderá aumentar preços, que são determinados pelo editor, mas terá de diminuir 
descontos para o consumidor final. Novamente o resultado esperado será uma elite leitora ainda menor. 
A editora pequena, que vende pouco e está fora do jogo dos best-sellers, provavelmente não aguentará ver suas 
tiragens ainda mais diminuídas. Terá como sobreviver às tantas crises destes últimos três anos? Os importantíssimos 
livros de baixa tiragem serão ainda mais restritos e poderão não encontrar editor. O aumento do preço do livro 
tornará um bem parcialmente elitizado em mais elitizado ainda. 
O raciocínio que estamos examinando é o seguinte: se os pobres não leem, os ricos que paguem mais. Mas o que não 
entra no vosso cálculo, senhor ministro e senhor tributarista, é que os pobres querem ler. A doméstica que gostaria 
de ter ido à Disney e infelizmente não ganha o suficiente para ir quer ler. E todos os que querem têm direito de 
escolher o que ler. 
Que governo é esse e que ministérios da Educação e da Cultura temos, para que possamos delegar totalmente a 
seleção dos livros a esses senhores e senhoras? Que liberalismo é esse que defende o dirigismo estatal na escolha do 
que o pobre deve ou não deve ler? 
A distribuição gratuita de livros escolares nada tem a ver com facilitar o acesso a bens culturais, cuja cadeia de 
produção ainda é frágil. Continua sendo fundamental fornecer livros gratuitamente a bibliotecas escolares ou a 
leitores pobres, mas isso só cobre uma parte da equação. Na visão de mundo vigente nesse projeto, o rico pode ler, 
mas o pobre só lerá o que o governo lhe fornecer. 
Quem justifica a nova taxação com essa falácia sabe que sem leitura ninguém ascende socialmente ou será que não se 
preocupa com isso? 
Que visão têm esses senhores da pobreza, do papel dos bens culturais e da educação para o povo? Será que o 
ministro e o tributarista sabem diferenciar livros básicos de literatura escolar da capacidade de acesso ao 
conhecimento voluntário e geral? 
Que garantias oferece esse governo com relação às verdadeiras políticas de distribuição de renda –políticas que 
precisam, de antemão, enxergar os pobres como cidadãos com vontade própria, intelectual e criativa, com 
discernimento de escolher cultura e educação para a sua cesta básica. 
No início da pandemia, o prefeito de Montevidéu decidiu incluir livros na cesta básica, dando um sinal de que a 
cultura faz parte das necessidades primordiais da população. Determinar que cultura é da elite por natureza, a ponto 
de decidir elitizá-la ainda mais, implica uma visão de mundo que não vislumbra que os pobres venham a ter meios 
próprios de ascensão na pirâmide social. 
Ninguém pede isenção de impostos para lucrar mais, mas sim para continuar na luta por mais leitores, passo essencial 
para termos um país melhor e mais plural. 
O ministro e o tributarista, ao se preocuparem apenas com o orçamento catastroficamente administrado pelo 
governo atual, buscam uma taxação inconstitucional dos livros, consagrada na longa tradição jurídica brasileira, e que 
só destruirá o canal livreiro e alijará milhares de futuros leitores que querem ler para discutir, de igual para igual, os 
preconceitos a eles atribuídos, colocando em xeque medidas injustas como essa. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/a-falacia-de-paulo-guedes-sobre-a-taxacao-de-livros.shtml 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/domestica-ia-para-disney-com-dolar-barato-diz-guedes-uma-festa-danada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/domestica-ia-para-disney-com-dolar-barato-diz-guedes-uma-festa-danada.shtml
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TEXTO DE APOIO XI 
 

 
Um país que taxa livros impede que o conhecimento circule – e sai no prejuízo 

As cifras que o governo obterá com impostos sobre obras impressas em curto prazo são muito inferiores à riqueza 
que o Brasil 

 

 

 
Leia mais em: https://super.abril.com.br/cultura/um-pais-que-taxa-livros-impede-que-o-conhecimento-circule-e-sai-

no-prejuizo/ 
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TEXTO DE APOIO XII 
 

"Como o investimento do MEC em literacia familiar pode mudar o futuro de famílias pobres 
 

Por Isabelle Barone 
Brasília[31/08/2020] [11:06] 

O programa “Conta pra Mim” tem um acervo de 40 livros em formato digital, além de cantigas e fábulas de Monteiro 
Lobato interpretadas pelo cantor e compositor Toquinho.| Foto: Agência Brasil 
 
Na última terça-feira (25), a Secretaria de Alfabetização (Sealf) do Ministério da Educação (MEC) lançou novas ações 
do programa Conta pra Mim, primeira iniciativa voltada à valorização da leitura no âmbito da família no Brasil, em 
especial para as que vivem em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Agora, somam-se às ações iniciais um 
acervo de 40 livros em formato digital, além de cantigas e fábulas de Monteiro Lobato interpretadas pelo cantor e 
compositor Toquinho. 
Achados científicos chancelados mundo afora apontam que a influência da família no desenvolvimento da linguagem 
dos filhos, sobretudo quando ancorada em programas dessa natureza, é um dos principais preditores do sucesso 
educacional e social das crianças. Especialistas como James Heckman, prêmio Nobel de Economia, afirmam que 
iniciativas como a do MEC são instrumentos capazes de romper o chamado ciclo da pobreza e superar 
vulnerabilidades sociais. 
Lançado em 2019, o Conta pra Mim não se resume à leitura junto aos filhos, mas oferece, aos pais, orientações sobre 
o conceito de literacia familiar (termo consolidado mundo afora e ainda pouco conhecido no país) e ferramentas para 
que famílias vulneráveis possam aplicar as práticas. A implementação do programa se dá por meio de ações que 
independem da adesão de entes federado. 
"Muitas dessas práticas já são bem aplicadas por famílias de classe média e alta. São práticas muito simples, que 
qualquer um pode fazer em casa, e que têm impacto fenomenal no desenvolvimento cognitivo das crianças. 
Principalmente com relação ao vocabulário", explica Wiliam da Cunha, diretor na Sealf. 
"Como as famílias pobres são mais deficientes nesse sentido, acaba-se criando um hiato enorme entre a alfabetização 
de crianças de famílias pobres e ricas. É justamente esse gap que o Conta pra Mim tenta cobrir", diz. 
 
O que propõe a ação 
Pela Política Nacional de Alfabetização (PNA), o conceito de literacia familiar é compreendido como um conjunto de 
práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita vivenciadas entre pais/cuidadores e filhos. 
Em uma das primeiras ações do programa Conta pra Mim, a Sealf disponibilizou às famílias brasileiras o chamado Guia 
de Literacia Familiar. Validado por especialistas estrangeiros, o documento explica o conceito de literacia familiar, 
sensibiliza pais e responsáveis acerca de seus benefícios e oferece ferramentas para que até mesmo pessoas menos 
esclarecidas possam aplicar as atividades propostas. O conteúdo também foi disponibilizado em uma série de vídeos, 
publicados no YouTube. 
Agora, soma-se às ações iniciais a Coleção Conta pra Mim, lançada na última terça. Espécie de biblioteca em formato 
digital, a coleção disponibiliza 40 obras, adaptadas pelo MEC, para download. As famílias contam, ainda, com uma 
sequência de cantigas infantis populares e fábulas interpretadas pelo cantor e compositor Toquinho. O conteúdo 
também está disponível em libras. 
"Literacia familiar é se envolver na educação dos filhos, curtindo momentos especiais de afeto, carinho e diversão em 
família, brincando com livros e palavras", explica, aos pais, o Guia de Literacia Familiar. "Não é preciso ter muito 
estudo, materiais caros nem morar em uma casa toda equipada e espaçosa para praticar a Literacia Familiar. As 
práticas são acessíveis a todos". O documento torna claro que práticas de literacia familiar são amplamente acessíveis 
e podem ser praticadas da gestação até a adolescência dos filhos. 
 
Em resumo, essas práticas se ancoram em seis principais eixos: 1) interação verbal; 2) leitura dialogada; 3) narração 
de histórias; 4) contatos com a escrita; 5) atividades diversas como jogar, brincar, passear e 5) motivação. 
 
"Nosso objetivo é sensibilizar famílias brasileiras sobre importância das práticas de literacia. Os pais são os primeiros 
professores dos filhos, uma vez que as crianças aprendem a falar a língua no seio familiar", afirma Carlos Nadalim, 
secretário de Alfabetização. "O impacto disso é decisivo para o futuro acadêmico de uma criança". 
"Não estamos diante de estratégias que possam ser utilizadas apenas por famílias letradas. É um erro afirmar que as 
práticas de literacia só podem ser cultivadas por leitores hábeis", diz. 
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O que as evidências apontam sobre a literacia familiar? 
Achados científicos já chancelados mundo afora apontam que a influência da família no desenvolvimento da 
linguagem dos filhos, principalmente entre 0 e 6 anos de idade, é decisiva para o futuro desempenho escolar e social 
das crianças. É, ainda, considerada um dos principais preditores do desenvolvimento dos filhos e seu desempenho 
educacional. 
Uma das práticas de literacia, a interação verbal, por exemplo, visa justamente combater uma conjuntura evidenciada 
pelo estudo Meaningful differences in the everyday experience of youg American children (Contrastes significativos na 
experiência cotidiana de crianças norte-americanas, em tradução livre). 
Entre outras coisas, a pesquisa diagnosticou o chamado "abismo de 30 milhões de palavras". Isso é, quando 
comparadas com crianças de famílias de classe média alta, crianças de famílias pobres, pelo menos até os 4 anos de 
idade, são submetidas a 30 milhões de palavras a menos durante seu desenvolvimento no seio familiar. Conjuntura 
essa que provoca impactos significativos na aprendizagem dos filhos. Mais tarde, eles tendem a ter dificuldades para 
consolidar a alfabetização e prosperar no ensino. 
"As crianças não alfabetizadas, ou alfabetizadas precariamente, apresentam dificuldades de compreensão, o que as 
afasta dos livros. Consequentemente, aprendem menos, não exercitam as habilidades de leitura e perdem o interesse 
pela escola, comprometendo o sucesso delas na vida adulta", explica às famílias o Guia de Literacia Familiar. 
Especialistas do campo da ciência cognitiva apontam que a primeira infância representa uma janela única de 
oportunidades para o desenvolvimento das crianças. Se não aproveitada, a fase dificilmente será recuperável, dada a 
chamada plasticidade do cérebro no período. 
"A sensibilidade de aprendizagem nesses anos é muito maior do que em qualquer outra fase da vida, principalmente 
para linguagem, números, habilidades sociais. É ali que temos que intervir. Se deixarmos para os 16 anos, 
conseguimos, claro, algum retorno, mas com muito mais esforço, o que também implica em recurso. No Brasil, temos 
que saber utilizar nossos recursos", afirma da Cunha. 
Os dados também revelam que países que figuram nas melhores posições em rankings que medem não apenas a 
alfabetização, mas a qualidade da educação como um todo, investem em iniciativas dessa natureza. É o que revela um 
estudo de Joseph Price, do Departamento de Economia da Brigham Young University. 
"Os resultados indicam que crianças de 3 a 6 anos de idade, cujas mães leem para elas, pontuam cerca de 33% a mais 
no teste PPVT [um dos testes utilizados nos Estados Unidos]", afirma o autor. O investimento em práticas de literacia 
familiar, além disso, impacta significativamente o desempenho de crianças em testes como Pisa e PIRLS - ao qual o 
Brasil aderiu em 2019. 
 
Relação entre música e linguagem 
Os vídeos com cantigas e fábulas animadas recentemente disponibilizados pela Sealf, além disso, se ancoram em 
pesquisas que revelam que crianças que recebem educação musical com ênfase no ensino de senso/padrões rítmicos 
têm mais sucesso escolar. A capacidade de perceber e reproduzir padrões rítmicos de maneira sincronizada estaria 
diretamente relacionada à consciência fonológica - um dos pilares para a consolidação da alfabetização. 
"A educação rítmica promovida pela musicalização é fundamental para a formação de bons leitores, para que crianças 
tenham alto desempenho", explica o secretário Nadaim, também coautor dos livros "Maravilhamento" e "Linha, 
agulha, costura: canção, brincadeira, leitura", que abordam a alfabetização infantil sob a luz das conexões entre 
motricidade, padrões sonoros e ritmos, com exercícios de consciência fonológica e fonêmica. 
A integração de práticas motoras e musicalização é item previsto na PNA como fundamental para a alfabetização. De 
forma mais breve, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também menciona a necessidade de práticas de 
musicalização na pré-infância. 
"Inseridas num contexto pedagógico adequado e combinadas com as práticas precursoras de alfabetização, as 
práticas artísticas e físicas, ao mesmo tempo que conferem caráter lúdico à aprendizagem, desenvolvem a atenção, a 
memória e o poder de concentração, além de beneficiar o processamento cognitivo e o comportamento da criança", 
prevê a PNA. "O treino musical reforça a consciência fonêmica e a leitura, pois tanto a música quanto os processos 
linguísticos exigem a capacidade de segmentar fluxos sonoros em pequenas unidades perceptivas". 
Por exemplo, quanto mais um bebê se mexe conforme o ritmo de uma música, melhor será o desenvolvimento de sua 
comunicação, apontam as evidências. A ciência também revela que partes do cérebro que dizem respeito ao ritmo e à 
fala são significativamente próximas e, portanto, a musicalização é um potencial ajudador do desenvolvimento, pois 
expande o horizonte intelectual das crianças. 
O impacto, contudo, não se dá apenas com crianças. "Pesquisas mostram que adolescentes que conseguem 
acompanhar batidas de um metrônomo com mais precisão são os mesmos que se saem melhor em testes de leitura e 
atenção", afirma Nadalim. 
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Impacto nas famílias 
Para além do impacto cognitivo no âmbito da educação, ações como Conta pra Mim acabam por fortalecer vínculos 
afetivos familiares, e seriam ainda mais importantes para o sucesso escolar das crianças do que fatores como renda 
ou escolaridade da família. Outro resultado positivo é o incentivo ao aumento da escolaridade das famílias. 
O retorno social (diminuição de desigualdades sociais) do investimento em políticas e programas direcionados à 
primeira infância é amplamente documentado, e não apenas pela psicologia cognitiva e pela pedagogia. Dentre 
outros, pelo economista James Heckman, prêmio Nobel de Economia, que explica como ações dessa natureza atuam 
como instrumento capaz de romper o chamado ciclo da pobreza. 
"Deveríamos investir no alicerce da preparação para a escola, desde o nascimento até os cinco anos de idade", 
afirmou Heckman. 
 
Parceria com Criança Feliz 
Nesta semana, o MEC também estabeleceu uma parceria com o Ministério da Cidadania para, no âmbito do programa 
Criança Feliz, investir no desenvolvimento da linguagem de crianças de famílias socioeconomicamente vulneráveis. Os 
visitadores serão capacitados para orientar famílias quanto à literacia e distribuir materiais. 
De acordo com informações do Ministério da Cidadania, o Criança Feliz, programa de visitação domiciliar para a 
primeira infância com o objetivo de reduzir desigualdades sociais, já foi responsável por atender mais de 23 milhões 
de famílias vulneráveis. 
Após o lançamento das novas ações do programa, sites falsos direcionavam pessoas a uma plataforma de cadastro 
para ter acesso à coleção de livros do Conta pra Mim. "Reiteramos que a coleção é gratuita e independente de 
cadastro. O único site oficial do programa é o do Ministério da Educação", alertou o secretário Nadalim." 
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/como-o-investimento-do-mec-em-literacia-familiar-pode-
mudar-o-futuro-de-familias-pobres/ 
Copyright © 2020, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. 
 
 
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/como-o-investimento-do-mec-em-literacia-familiar-pode-mudar-o-
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TEXTO DE APOIO XII 
 

O jovem que tinha uma biblioteca de livros roubados em casa: “Eu lia todos, sobre tudo” 
Menino detido com coleção de 384 exemplares de bibliotecas públicas atraiu romaria de doadores 

TOM C. AVENDAÑO 
SÃO PAULO - 27 JUL 2017 - 11:02 BRT 

 

Livros recuperados na casa do adolescente REFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS 

Na biblioteca municipal de Itápolis, um modesto município no Estado de São Paulo, estavam desaparecendo livros. 
Tantos, e com tanta velocidade, que a direção resolveu instalar câmeras para encontrar os responsáveis pela sangria. 
Na sexta-feira, 17 de julho, a polícia municipal descobriu que na realidade era um só, um adolescente que vinha pegar 
dois livros emprestados enquanto levava outros quatro escondidos na mochila. Na delegacia, o jovem, Flávio 
Fernando de Oliveira, de 18 anos, confessou que tinha em sua casa os demais exemplares furtados. Mas quando os 
agentes foram confiscá-los na residência, uma moradia modesta nos arredores de Itápolis, encontraram muito mais. 
Havia montanhas de livros no quarto daquele garoto. Centenas de títulos, de dezenas de gêneros e temas, 
provenientes das cinco bibliotecas da cidade. No total, 384 exemplares furtados, organizados e cuidados com esmero, 
um acervo acumulado à base de incontáveis delitos, mas também um monumento à paixão pela leitura de um 
adolescente solitário que preferia as páginas à rua. Quando teve de responder o que fazia com semelhante coleção, 
que não tinha devolvido nem tampouco vendido, Flávio respondeu: “Eu lia todos, sobre tudo”. 

Sua irmã, Maria de Oliveira, contou ao jornal O Estado de S. Paulo que o gosto pela leitura era algo que tinha definido 
a personalidade do irmão durante toda sua vida. “Ele gosta de ler desde pequeno e ficava horas trancado no quarto, 
folheando os livros”, explica. “Ele é bem eclético, lê de tudo. Eu o via sempre lendo. É melhor do que ficar fazendo 
coisa errada na rua. Itápolis não é nem de longe a região mais insegura do Estado de São Paulo, mas tampouco tem a 
segurança de um bairro nobre da capital. Em janeiro, um adolescente deu um tiro na cabeça de outro menor 
justamente na rua de Flávio. 

Essa paixão pela leitura tinha escapado ultimamente das mãos do jovem. Havia terminado os estudos no colégio e 
pretendia estudar psicologia em alguma universidade: a mais próxima está a quase cem quilômetros. Flávio precisava 
de um trabalho e a oportunidade não aparecia. Com tanto tempo livre, a demanda por livros para preencher o dia 
disparou. Por isso começou a furtar das bibliotecas, incluindo as de escolas, como a menina Liesel Meminger de A 
Menina Que Roubava Livros. “Eu pegava para ler e ia devolver, mas acabei deixando em casa”, explica ao jornal. 
Quando lhe perguntam por que não o fez, ele se esquiva: “Desculpe, mas não estou passando bem. Tem muita gente 

https://brasil.elpais.com/autor/tom-c-avendano/
https://brasil.elpais.com/acervo/2017-07-27/
https://brasil.elpais.com/tag/sao_paulo/a
https://brasil.elpais.com/tag/libros/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/07/cultura/1562456491_871126.html
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,a-historia-do-menino-que-roubava-livros,70001896686
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/26/deportes/1572114367_502359.html


SAPIENS: GRUPOS PREPARATÓRIOS | REDAÇÃO | Prof. Morgana Säge 
 

ligando aqui, fazendo piadas, falando coisas. Ficou uma situação desagradável.” Sua irmã também insiste na versão 
mais inocente possível da história: “A gente não sabia que ele pegava os livros assim. Ele sempre dizia que eram 
emprestados ou ganhava.” 

A polícia elabora uma teoria mais rebuscada. “Minha impressão pessoal é que ele pode ter algum problema 
psicológico, mas a família disse que ele é normal”, avalia o delegado de polícia Daniel do Prado Gonçalves. “Vou fazer 
o inquérito por furto simples e encaminhar ao juiz, a quem caberá decidir que andamento será dado”, acrescenta. Sua 
mãe, Lúcia, preferiu cortar todos os contatos com a imprensa e contatar um advogado para a defesa do jovem. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS 

Por ora, Flávio ficou sem os livros. A polícia está com eles e os devolverá às bibliotecas de onde foram furtados. E 
aquele teria de ser o fim da história, até que, dias depois, quando a situação foi sendo conhecida, a rádio 104FM 
recebeu uma chamada. Era Lúcia e vinha com uma nova resolução final: “Ela disse que estava indo uma romaria de 
pessoas levar livros para o rapaz e ficou preocupada com essa situação”, explicou em seu nome o apresentador, Valcir 
Amaral. “Fez um apelo para que o povo não faça mais isso.” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/26/politica/1501096914_801972.html
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TEXTO DE APOIO XIV 

 
 
 

TEXTO DE APOIO XV 
 

Livros impróprios ou pais censores? 
A dificuldade de trabalhar com os jovens em idade escolar a literatura que 
trata de sexo 

Por: Mario Corso* 
13/06/2015 - 
15h02min 

 
Quadro "The Good Reading", do pintor italiano 
Federigo Zandomeneghi (1841 – 1917)Foto: Federigo 
Zandomeneghi / Reprodução 

* 
Psicanalista
. 

 
 
 
 
 

 
Pergunte a um professor de literatura do ensino médio qual é o seu maior dilema em aula e a resposta 

provavelmente será: quais livros devo sugerir para serem lidos e debatidos. Mas atenção, a questão não é que o 
professor não tenha suas escolhas e preferências, seus livros de estimação, o ponto é como não ferir 
suscetibilidades, principalmente dos pais da garotada e raramente dos seus alunos. Se o assunto é sexo o campo é 
sempre minado. O resultado é que os professores se autocensuram e escolhem obras menos polêmicas, enquanto 
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os jovens precisam buscar informação 
sobre sexo em outros lugares. Geralmente em becos bem mais escuros e a sós. 

Saber é poder e, no que toca ao sexo, nessa idade, vale como nunca, por isso os adolescentes são tão ávidos 
por obras que lhes forneçam alguma informação. O desafio da vida deles nesse momento é fazer laços afetivos 
entre seus pares que os ajudem a se desgrudar do amor dos pais. Ora, sexo, erotismo e amor se confundem na 
cabeça do nosso jovem, ele está a mercê de uma certa fascinação e da supervalorizada expectativa que temos sobre 
a questão. Seria útil se houvesse um manual de instruções, ainda que fosse vago, impreciso, imperfeito. A questão é 
que, por sorte, os manuais não funcionam, seu alcance é limitado. 

A leitura poderia ajudar, existem obras da literatura que não fogem da raia, que tratam da questão. Como 
essas raramente são adotadas, os jovens as descobrem sozinhos, ou no boca a boca, e as leem sem discussão, ou 
então só com o entusiasmo dos amigos. A literatura tenta ensinar aquilo que nem os pais nem a escola conseguem. 
Ela mostra como a vida é complicada, como nossos pensamentos que parecem anormais são corriqueiros. Ela nos 
deixa menos sós, não somos os únicos a sofrer de angústia sem explicação, há outros que se sentem perdidos e 
sem rumo, que fazem besteiras sem saber a razão. A boa literatura é o único espelho do abismo que são a 
diversidade e a complexidade humanas e sua tênue fronteira com a loucura. Ela ajuda a pensar certos 
comportamentos, fornece novas palavras para sensações enigmáticas, renova a linguagem corrompida pela fala 
materialista e burocrática da política e da propaganda, funda mundos imaginários para descansarmos do presente. 
A riqueza de um texto tem o dom de recriar a linguagem envenenada pela banalidade do pensamento 
obscurantista daqueles que sabem o que é bom para os outros. Ela não necessariamente nos salva, mas fornece 
boas pistas para achar o fim do labirinto da adolescência. 

A literatura adoraria ter tanto poder formativo como acreditam seus censores. Especialmente no sexo, é 
bom esclarecer que ela não cria fantasias sexuais, apenas fornece cenários que enriquecem e polemizam certas 
questões. Ninguém vai se tornar pervertido por saber que isso ou aquilo se faz. As fantasias que comandam a vida 
sexual já estão construídas num adolescente, apenas ele não as explicitou, não as explorou. Confunde-se a 
descoberta da própria sexualidade com a sua formatação, que vem da infância. Não é sem influência, mas é como 
colorir um desenho que já está feito. 

Na mesma linha de raciocínio: recorte algo que existe na realidade, coloque num lugar público visível e, 
todos sabemos, está feita a confusão. Pode ser um beijo gay, o sexo mais banal de um casal, um adolescente 
fumando maconha, enfim, desejos e comportamentos nem tão incomuns ou obscuros. No julgamento de quem 
censura, tudo deveria permanecer oculto, como se a exposição do já existente justificasse e legitimasse esse fato. 

O pensamento censor acredita que a literatura, a propaganda, a novela não são amostras das várias formas 
de ser, pensam nelas como autorização e convocação à imitação. Na verdade, só cumprem a função provocativa 
que abre portas para discutir o assunto. A questão é: quem tem medo de uma discussão? A resposta é óbvia: quem 
não tem argumentos senão escudado na suposta autoridade dos que pretendem nos livrar da perdição. Esses 
mesmos que veem o público como uns desmiolados que só esperam um exemplo para seguir. 

Com o acesso à internet, hoje disponível na maioria dos lares, qualquer jovem encontra pornografia, 
apologia às drogas, incentivo ao suicídio e qualquer outra bestialidade imaginável. Mas o detalhe: ali ele está 
sozinho, sem um adulto, sem um guia que o ajude a discriminar o que serve do que é lixo, do que destrói sua 
sensibilidade e embota sua inteligência. 
A adolescência é um momento sem bússola. Longe de seus antigos pais protetores, que com o fim da infância 
perderam seus poderes, melhor deixar que eles ao menos estejam perto de alguém que já tenha mais estrada na 
vida. Os mestres e seus livros podem ajudar a lidar com o peso das exigências do sexo. Confie nos professores de 
literatura ou nos professores e orientadores que não fogem dessas discussões em aula. Talvez eles não tenham a 
mesma opinião que você, mas é um adulto tentando uma ponte para ajudar neófitos a discernir o sublime do vulgar 
no açougue que o sexo pode vir a ser para o adolescente. Se evitarmos as obras sobre sexualidade e erotismo nos 
currículos, vamos deixar que o único professor de nossos filhos na educação sexual seja a pornografia. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2013/09/no-dia-do-sexo-relembre-obras-da-literatura-com-historias-picantes-4259308.html

