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                JUSTIFICATIVA 

  
          A Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos é reconhecida 
como um sistema de qualidade, não somente por alcançar altos índices nos 
indicadores oficiais, mas também por primar pela busca de intervenções 
pedagógicas de progressiva qualidade e estratégias de ensino diversificadas, 
que aliam a atuação educativa dos profissionais de ensino aos diversos recursos 
sociais e culturais presentes no município, numa rede de parcerias que amplia e 
qualifica todo processo ensino-aprendizagem. 
         Um dos objetivos principais da Secretaria de Educação consiste em 
desenvolver políticas de incentivo à leitura a todos os alunos, desde a Educação 
Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos. 
         As atividades que estimulam o hábito da leitura, o conhecimento dos 
diferentes tipos de fontes de informação, como livros, revistas, dicionários, 
dentre outras, são fatores que influenciam o aprendizado nos seus diversos 
estágios da vida escolar.  A leitura não só desperta no aluno o gosto pelos bons 
livros e pelo hábito de ler como contribui para desenvolver suas potencialidades, 
estimular sua curiosidade, ampliar seus horizontes e propiciar-lhe, que também 
ele, se torne um leitor/escritor competente. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
     O Brasil chega ao século XXI – momento em que a difusão do audiovisual 
assume imensas proporções – ainda com enorme déficit no que diz respeito às 
práticas leitoras dos textos escritos. Nossos índices de alfabetização (stricto e 
lato sensu) e de consumo de livros são ainda muito baixos, na comparação com 
parâmetros de países mais ricos e desenvolvidos e mesmo com alguns dos 
países em desenvolvimento da América Latina e da Ásia.  
     Como apontaram alguns de nossos mais expressivos pensadores no campo 
das Ciências Humanas, entre eles Nelson Werneck Sodré, o Brasil passou 
abruptamente de um estágio de oralidade para a cultura do audiovisual, já desde 
meados do século XX, quando a indústria cultural se fez onipresente entre nós, 
sem que houvesse efetiva mediação dos livros e materiais de leitura, uma vez 
que esta nunca chegou a alcançar largas faixas da população, restringindo-se a 
pequenos e localizados grupos sociais. 
     As consequências desse hiato fazem-se sentir até hoje, com desdobramentos 
nefastos que se espraiam não apenas no âmbito do universo da cultura e da 
educação, mas, naturalmente, de nossa economia, de nossas práticas políticas 
e de nosso potencial de desenvolvimento. Diversas pesquisas, realizadas nos 
últimos anos, empenharam-se em apresentar contornos mais nítidos do cenário 
em que se insere a questão da leitura e do livro no país, permitindo maior 
consciência das mazelas que afligem o setor e oferecendo dados concretos para 
que se possa buscar sua superação. 
     Deve-se enfatizar que, de acordo com os especialistas, uma das principais 
causas do elevado índice de analfabetismo funcional e das dificuldades 
generalizadas para a compreensão vertical da informação escrita se localiza na 
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crônica falta de contato com a leitura, sobretudo entre as populações mais 
pobres.  
     Como os investimentos para combater o analfabetismo têm sido crescentes 
nos últimos anos, isso equivale a dizer que ao mesmo tempo em que milhões de 
brasileiros ingressam a cada ano na categoria de leitores em potencial, outros 
milhões saem pela porta dos fundos – a do alfabetismo funcional. Assim, um 
formidável conjunto de esforços, energia e investimentos públicos e privados não 
se realizam plenamente, não atingindo suas finalidades. 
     No Brasil as pesquisas e as avaliações educacionais apontam para a precária 
formação de um público leitor e revelam as imensas dificuldades para o sucesso 
das ações envolvidas na solução do problema. Se, por um lado, o sistema 
educacional brasileiro incluiu os estudantes que estavam fora da escola, por 
outro essa inclusão não foi plena, do ponto de vista qualitativo, porque o 
desempenho dos alunos, revelado em instrumentos de avaliação como o SAEB 
ou o PISA, tem sido baixo, demonstrando sérios problemas no domínio da leitura 
e da escrita e o aprofundamento das desigualdades. 
     Outros tópicos significativos sobre a situação da leitura no país são 
enfatizados na pesquisa Retratos da leitura no Brasil, com leitores com idade 
igual ou superior a 14 anos e o mínimo de três anos de escolaridade (idade 
escolar), realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional 
dos Editores de Livros e Associação Brasileira dos Editores de Livros: 
 
 

Ano Leitores com idade igual ou superior a 14 anos e o mínimo de três anos 
de escolaridade (idade escolar) 

2001 Leu em média 1,8 livro por ano (índice muito baixo se comparado a 
outros países). 

2007 Leu em média 2,0  livros por ano (*) Índice de livros adquiridos pelos 
leitores é de 1,2 por habitante. 

 
     O tortuoso acesso a livros em escolas e bibliotecas somado ao baixo poder 
aquisitivo da absoluta maioria dos leitores propicia efetivamente alternativas 
escassas para que se concretize a leitura. E é preciso sublinhar que o acesso às 
bibliotecas é pequeno, não apenas por uma questão cultural que remonta à 
nossa longa história de letramento, mas porque a rede de bibliotecas no país é 
reduzida, seja em termos quantitativos, seja em um plano qualitativo.  
 
     Daí que, para fortalecer qualquer política, é preciso uma valorização da 
esfera da cultura como um todo, franqueando o acesso a uma variada gama de 
objetos culturais que hoje estabelecem vínculos estreitos com as escolas.   
 
     Neste contexto, programas para capacitação dos professores e alunos, 
alinhados aos desafios descritos acima, integrando projetos culturais e artísticos 
ao projeto pedagógico das escolas públicas, utilizando-se de espaços comuns 
tais como bibliotecas, salas de leitura e afins, contribuem para a ampliação  do 
número de agentes sociais responsáveis pela educação em seu bairro, região e 
cidade. 
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     Uma das estratégias de incentivo à prática de leitura no Ensino Municipal tem 
sido, não só ampliar os acervos literários nas Unidades Escolares, notadamente 
nas Salas de Leitura, como também incentivar aos alunos para que adquiram 
livros, conheçam mais sobre os autores e aprendam a escolher literatura de 
qualidade. 
 
 
 
 
 

Walter Hayashi 
Vereador PSC 
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