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SAMARCANDA
Maria Cabral Pacheco de Miranda
Leitora

Eu nunca fui a Samarcanda. No entanto, posso dizer que, por várias vezes, estive 
lá...Basta-me pronunciar a palavra, balançada, como se cavalgasse o dorso de um camelo, 
e sou capaz de avistar, numa miragem flutuante e imprecisa, as redondas cúpulas de 
azulejos verdes e azuis destacando-se num céu transparente, enquanto o vento forte e 
quente do deserto fustiga de areia as altas colunas, ofuscantes de brancura.

Em Samarcanda escutei também o tropel dos cavalos rapidíssimos, esfacelando-se 
no estrondo das batalhas, por entre gritos que redobravam o estrépito do sol, no zénite, 
e os gemidos dos feridos e dos moribundos.

Comecei por Samarcanda, porque só o nome é já uma viagem, mas poderia evocar 
também as imensas estepes e florestas de faias da Rússia, que percorri à medida que me 
embrenhava nas páginas, primeiro de Miguel Strogoff, mais tarde pelas que me conduziram 
aos jardins fechados de um Turgueniev ou de um Tchékov, onde aparentemente as estações 
corriam brandas e pacíficas, mas onde também sussurravam os silêncios insuportáveis e as 
feridas abertas pelas palavras que nunca seriam ditas…

Levada pelos amores de Natasha e do príncipe André, assisti à entrada dos soldados 
de Napoleão numa Moscovo deserta, onde todos os palácios ardiam.

Li há muito num texto de um autor de que não recordo o nome que, muito mais 
interessante do que visitar todos os países e caminhos do mundo, seria poder ver o mesmo 
lugar, pelos olhos de verias pessoas diferentes.

Pelas inumeráveis páginas de todos os livros que li, fui encontrando, de cada vez, 
esse outro olhar, e por ele descobri mil cidades – visíveis e invisíveis -, perdi-me em selvas, 
naveguei em rios...

Assim, não cheguei à América pela porta dos míticos lugares onde todos os sonhos 
são possíveis, mas descobri-a nos espaços que ficam sempre “a leste do paraíso”, pelo 
lado dos excluídos e dos espoliados, que cultivavam as “vinhas da ira”. Cruzei-a depois 
com muitas deambulações, à medida que diferentes imagens se iam sobrepondo, como 
estratos geológicos, onde ficaram também registados os tempos da minha história.

Os meus Brasis também ficaram com tanto de Grande Sertão, Veredas como das 
garotas do sabonete Araxá, neles se misturando, alegremente, os malandros, as prostitutas 
e os pescadores de Jorge Amado.

Mas não foram apenas os clássicos universalmente consagrados, os livros que me 
marcaram mais, a não ser que adopte o ponto de vista de Ítalo Calvino, para quem um 
clássico é todo o livro que exerceu em nós uma influência particular, deixando em nós 
uma semente de experiências futuras. Algumas obras de autores considerados “menores” 
foram para mim verdadeiras revelações, e ficaram a brilhar como constelações no meu 
céu privado, instituindo, na minha vida, um “antes” e um “depois”. Nunca mais poderei 
esquecer o encantamento que provocou em mim a leitura de Que ma joie demeure, que 
li em francês (nessa altura os livros “de poche” eram baratos e acessíveis). Aprendi, com 
esse romance onde quase nada se passava, a escutar a minuciosa e lenta rotação dos dias 
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e das noites e a acertar a minha respiração pelo ritmo da natureza.
E quando, por essa mesma época, encontrei no Diário de um muito jovem autor, 

morto também prematuramente, Jean-René Huguenin, as minhas próprias perguntas e 
inquietações, foi como encontrar a alma-gémea por quem quase me apaixonei.

Vivi, com alguns desses livros, uma experiência tão intensa, que fiquei sem vontade 
de os voltar a ler, com medo de embaciar o brilho dessas estrelas!

Posso dizer que na literatura encontrei quase tudo, não apenas os grandes 
sentimentos, as emoções maiores que a vida, mas também o mais opaco e obscuro da 
alma humana. E vivi também experiências pelas quais nunca passei. Pois não conheci eu 
a guerra, com todo o seu desfile de heroicidades, sofrimentos e traições, quando convivi 
com aquele bando de guerrilheiros republicanos, que se acoitava nas serranias perto de 
Segóvia, comandados por uma mulher, em Por Quem os Sinos Dobram? Não tremi de 
pavor e de incerteza ao decifrar os jogos de interesse e intriga que determinaram a vida 
e a morte de tantos, nos primeiros tempos da Revolução Chinesa, ao deixar-me enredar 
nas dobras da Condição Humana?

Mesmo as minhas mais sérias “peregrinações interiores” foram pontuadas pelas 
leituras que as provocaram, as agudizaram ou as apaziguaram. Algumas delas deixaram-
me indefesa, à beira do indizível.

A infinidade de caminhos por onde os livros me levaram construiu aquilo que sou, 
passando a fazer parte da minha história, como os amigos, os amores, as casas onde 
vivemos.

Diz Eduardo Lourenço, numa entrevista dada ao Público e referindo-se à Poesia – 
mas que me atrevo a estender a toda a Palavra que verdadeiramente nos marcou: ela é 
“o único céu portátil de que estamos certos”. E acrescenta que esse céu de palavras é “a 
queimadura celeste que a vida deixou nos nossos vulneráveis corações”.

Aqueles que tiveram a sorte de aceder a esse céu têm todos os mundos à mercê.
É por isso que, nas noites mais escuras, quando a lua no céu parece uma adaga 

afiada, me dou ao luxo de voltar a Samarcanda…

BEM MAIS DO QUE LIVROS/ESPELHO
Marina Colasanti (Brasil)
Escritora

São Paulo, alguns meses atrás. Estou eu respondendo perguntas após uma 
palestra sobre o maravilhoso, quando um senhor, que logo em seguida identificou-
se como professor, me faz um pedido inusitado: uma formula para escrever histórias. 
Provavelmente não fui a única a me surpreender, as cabeças do público voltaram-se todas 
em direção ao homem. E ele explicou. Estava me solicitando uma formula, para poder 
escrever histórias para os seus alunos. Professor em uma escola de periferia – ele usou a 
palavra periferia porque politicamente correta, mas estava se referindo a algo mais duro, 
um tipo de área urbana que, para ficarmos no âmbito da correção política, podemos 
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chamar de periferia da periferia – achava que os livros adotados pela escola ou de algum 
modo disponíveis para seus alunos, não continham nada semelhante ou próximo do seu 
duro cotidiano. O que ele queria era tornar-se capaz de escrever histórias retratando 
esse cotidiano, historias em que os seus alunos se veriam refletidos e que, graças a esse 
reflexo, os tornariam suscetíveis aos encantos da leitura. Pelas outras histórias todas que 
ele lhes havia oferecido, acrescentou, eles não se interessam.

Respondi o esperado, que histórias são mais do que formulas. E que mesmo tendo 
um bom esquema disponível, não sendo ele escritor por vocação, as histórias que viria a 
escrever não teriam a capacidade de adesão que caracteriza a literatura. Seriam apenas 
relatos anedóticos e dificilmente conduziriam alguém à paixão leitora. 

Lembrei-me, na hora, de um fato acontecido poucos meses antes. Convidada à Feira 
do Livro de Lima, em conversa com meu editor soube que autoridades do Ministério da 
Educação haviam-lhe pedido para publicar livros infantis com histórias que retratassem o 
cotidiano das crianças das aldeias montanhesas, dos povoados rurais. Como o professor 
de São Paulo, consideravam que os livros já existentes falavam de mundos muito distantes 
daquelas crianças, sendo portanto incapazes de prender sua atenção e seu desejo, e 
transformá-las em leitoras.

Nos dois casos, temos um mesmo ponto em questão, e esse ponto é um equívoco: 
oferecer aquilo que já se conhece, uma espécie de Xerox romanceada do cotidiano, 
partindo do pressuposto que a sedução leitora se faz através da identificação, e a 
identificação ocorre através da semelhança mais óbvia.

Vou logo pras cabeças. Isso, para mim, é discriminação intelectual. 
No nosso inesgotável falar sobre leitura, na nossa busca de caminhos que levem ao 

livro, temos nos debruçado constantemente sobre a questão da atualização dos modelos, 
da pertinência das narrativas com o mundo circundante. Sem que isso signifique uma 
rejeição à herança literária. 

A herança literária é a mesma para todas as crianças. Por que acreditar, então, que 
as crônicas de Narnia ou Os Meninos da Rua Paulo ou as adaptações das Mil e Uma Noite 
servem para transformar em leitores os pequenos mais bem postos economicamente, e 
não servem para captar a atenção de crianças carentes e conduzi-las à leitura? O mundo 
apresentado por essas narrativas é, para qualquer pequeno leitor do século XXI, igualmente 
distante, seja qual for sua localização na pirâmide social. E se ninguém questiona os 
encantos de uma boa adaptação do Dom Quixote para qualquer criança urbana de 
classe media, por que duvidar  do seu poder de sedução para crianças camponesas ou da 
periferia? 

Um dos argumentos é que, para crianças em situações especialmente duras, a leitura 
de histórias semelhantes à da sua própria vida é a melhor maneira de elaborá-la.  Nesse 
argumento aninham-se dois elementos muito perigosos.

Um é a negação do simbólico. Lobos nunca vestiram a camisola de avozinhas 
devoradas nem se meteram na cama para esperar netinhas. Dragões nunca existiram , pés 
de feijão não chegam aos ogros no alto das nuvens. Lobos, dragões e ogros são símbolos. 
E como símbolos têm um conteúdo extremamente mais amplo do que os objetos da 
realidade porque, ao contrario dos objetos da realidade , permitem infinitas leituras 
fazendo com que, entre tantas, cada leitor descubra a sua. O realismo estrito pode se 
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comunicar por vezes mais rapidamente com o leitor, mas o simbólico penetra irradiante 
no inconsciente, enraizando seu discurso de forma duradoura e fertilizante.

O segundo elemento é a idéia imediatista de que a identificação se processa apenas 
através do mesmo. Há muito, entretanto, sabemos que o processo de identificação 
não funciona de forma simétrica, como um espelho, e que o encontro com o outro é 
indispensável à formação do eu. 

A herança literária não inclui apenas o passado remoto, inclui também o passado 
que foi o presente dos nossos pais, e o hoje. E se no gigantesco mercado literário que 
nos envolve a criança de uma aldeia montanhesa do Peru não encontra muitos livros 
que falam de llamas, seguramente encontrará uma infinidade deles que falam de outras 
aldeias semelhantes à  sua embora distantes, onde homens e mulheres pobres como os 
seus próprios pais criam ovelhas ou camelos ou cabras para garantir o sustento dos seus 
filhos. Da mesma forma, os jovens rodeados pela guerra do tráfico de São Paulo podem 
se ver nos muitos livros que falam de outras guerras, as guerras todas que em toda parte 
envolveram e continuam envolvendo os jovens em seus tráficos. 

A questão não é produzir livros/espelho para cada realidade, mas escolher 
corretamente, entre os tantos que já existem e os novos que são publicados diariamente, 
aqueles que por seu conteúdo, e sobretudo por sua qualidade literária, falam em 
profundidade com qualquer realidade.

NÃO PERCA TEMPO A LER ESTE TEXTO
António de Araújo
Leitor

Se está a ler estas linhas é porque não sabe ler. Saber ler é muito mais do que saber 
juntar letras e formar palavras. Nos nossos dias, quase toda a gente sabe juntar letras. Para 
os que o não sabem, saber ler é aprender a fazê-lo – e tudo, claro, começa por aí. Mas, nos 
nossos dias, saber ler é sobretudo saber escolher o que se lê. E este texto, decididamente, 
não merece a escolha de ser lido. Por isso, se chegou até aqui é porque não sabe ler. 

O que ler, então? Há quem diga que se devem ler os «clássicos», como se houvesse uma 
lista pré-fabricada para nos facilitar a vida, dizendo-nos o que devemos ler e, sobretudo, 
o que estamos absolutamente proibidos de ler, sob pena de sofrermos o pior estigma 
do nosso tempo: sermos considerados «incultos» ou, como antes se dizia, «pouco lidos». 
De facto, não vejo grandes diferenças entre o The Western Canon e o Index Librorum 
Prohibitorum – talvez um devesse estar incluído no outro, e vice-versa... O problema não 
está na consagração de autores que têm de ser lidos, como se a minha sobrevivência 
dependesse de ser íntimo da duquesa de Guermantes – o que, dada a condição social 
a que pertenço, seria sempre extremamente difícil, salvo num secundaríssimo papel de 
cocheiro lúbrico ou de circunspecto ajudante do criado de quarto. O problema do cânone 
está no facto de a sua fixação ser sempre exclusiva, definindo-se implicitamente o que 
não deve ser lido, como se a escrita e a leitura não representassem, acima de tudo, um 
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exercício de liberdade – até da liberdade de escrever textos tão maus como este para fins 
tão nobres como o que me foi proposto. Além disso, quem define um «cânone» assume a 
postura insuportavelmente snob de presumir que leu tudo o que havia para ler nas sete 
partidas do mundo e que, no culminar desse labor imenso, foi capaz de, qual demiurgo 
das letras, construir um «best of». Ora, toda a gente sabe que não há nada pior do que 
um «best of» do que quer que seja.     

Nos antípodas, há quem defenda um total nivelamento de tudo quanto se lê. Não 
interessa o quê, o que importa é que se leia. Entre o elitismo tirânico do cânone e o 
igualitarismo anárquico desta visão flower power, não sei o que será pior. É claro que, 
antes de entrarmos sequer nesse debate, teremos de saber porque lemos e para que lemos. 
Mas talvez o mais fascinante mistério da leitura resida precisamente na impossibilidade 
de responder a essas questões. Até na indesejabilidade de encontrar respostas para 
perguntas tão descabidas como esta: para quê ler? A resposta é óbvia: para ler o que 
lá está escrito. Se o fim for puramente utilitário, é indubitável que, para encontrar um 
canalizador numa tarde de domingo, as Páginas Amarelas são mais importantes do que a 
Odisseia de Homero. E, mesmo numa perspectiva puramente hedonista, não é improvável 
que se retire maior prazer de uma leitura atenta das Páginas Amarelas do que de um fatal 
mergulho nas tragédias gregas. Mas quero crer que, além da cor do papel, tem de existir 
alguma diferença entre a Antígona e as Páginas Amarelas. O mundo, tal como o aprendi, 
tem de fazer algum sentido. Este mundo tem de fazer algum sentido, até porque não 
temos a certeza de que outro exista. Se tal certeza existisse, a fé não serviria para nada. E  
a mim, que a tenho pouca, a fé faz-me muita falta. Neste mundo, não tenho fé nenhuma. 
Deixem-me ao menos acreditar que outro mundo existe – o que, por si só, é garantia de 
que será melhor do que este.  

Os olhos que lêem são os olhos de quem lê – e quem lê já sabe o que na leitura 
procura e vai encontrar. Os livros que nos surpreendem só o fazem porque já tínhamos 
a disposição de por eles sermos surpreendidos. Porque neles havia algo de inscrito, ou 
escrito, que estava ali mesmo ao virar da esquina, digo, da página para nos surpreender. 
E é também por isso que existem certos livros que nos «dizem» mais do que outros. 
Sobretudo nos cafés e pastelarias do Norte, é frequente ouvir-se «a mim, o Fernando 
Pessoa diz-me muito». Geralmente, esta frase é dita por pessoas que nunca conheceram 
Pessoa, o qual, aliás, morreu em 1935, era demasiado tímido para falar com estranhos e, 
consta, nunca teve telemóvel.     

Ao contrário do que sucede ao bacalhau com natas, não há receitas para formar 
a leitura. Ainda bem. A leitura não se «forma», nem tenhamos a veleidade de o querer 
fazer. Quando muito, há coisas que ajudam. Uma das primeiras regras, elementar: apagar 
a televisão. Não vou entrar no debate sobre se a televisão ou os jogos de computador 
são inimigos da leitura. Apesar de não parecer, o dia de uma criança ou de um jovem tem 
exactamente 24 horas. É só fazer as contas. Por muitos anos que tenhamos à nossa frente 
para enfim percebermos o que se passava na cabeça de James Joyce quando alinhavou 
o Finnegans Wake, projecto que ainda acalento, o tempo que passamos frente a um 
computador – a escrever estas linhas, por exemplo – é tempo que não nos sobra para nos 
lermos, lendo.  
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Talvez seja ridículo pensar que, nos nossos dias, uma criança ainda consegue ser 
motivada para a leitura se os pais, como quem não quer a coisa, lhe largarem na mesa-
de-cabeceira as aventuras de Emilio Salgari ou de Júlio Verne (ou, para as meninas, da 
condessa de Ségur ou de Enid Blyton). Comecei a ler pela mão de Salgari. Tirando as Vinte 
Mil Léguas Submarinas, nunca li um livro do Júlio Verne até ao fim – e uma das maiores 
virtudes dos livros é justamente a possibilidade que nos dão de os abandonarmos a meio, 
e de a eles regressarmos quando quisermos, na mais submissa das concubinagens. Uma 
biblioteca é um harém de papel. Conheço, é certo, leitores rigorosamente monogâmicos, 
que nunca abandonam um livro a meio, mesmo que por engano tenham tirado da estante 
as Páginas Amarelas. Outros são bígamos ou polígamos, aproveitando-se do facto de os 
livros não serem ciumentos, ao contrário da maioria dos seus autores. Outros ainda, como 
eu, são completos devassos, e raramente se deitam com a mesma obra. Com o avançar 
dos anos, este vício agrava-se, sobretudo quando começamos a descobrir um prazer mais 
requintado, mas também mais perverso, do que o da leitura: a volúpia da releitura. Esse 
é um «cânone» legítimo, porque é o nosso. 

Como disse, só comecei a ler com as aventuras do Salgari. Até aí, sabia juntar as 
letras, o que é algo completamente diferente. Ler, ler, foi graças ao Emilio Salgari. E é 
por isso que me sinto demasiado velho para ser capaz de aconselhar quem quer que seja 
sobre «formação para a leitura». Viu como perdeu o seu tempo a ler este texto? Eu avisei 
logo no início. 

SIGAM AS VOSSAS PAIXÕES 
Richard Zimler
Escritor

Quando os meus alunos me pedem um conselho, o único que lhes dou é: sigam as 
vossas paixões!

Isso significa que eles devem escolher uma profissão e uma forma de vida que os 
estimule, que os entusiasme a continuar a aprender, que lhes dê o sentido de que estão 
exactamente onde deveriam estar. 

Afinal de contas só temos uma vida na terra e ela é muito curta para ser desperdiçada 
com um emprego de que se não gosta, vivendo com pessoas que não amamos, usando 
máscaras.   

Sinto o mesmo relativamente à leitura. As crianças deveriam ser postas em contacto 
com uma larga variedade de livros, sobre diferentes assuntos, de amplas e diferentes 
culturas, e deveria ser-lhes permitido escolher os que mais as estimulam e interessam.

Claro que isto significa que poderão escolher livros sobre moda, desporto, mitologia 
Hindu em detrimento da Literatura Europeia Clássica. E depois? Eu não penso ser vantajoso 
obrigar um rapaz ou uma rapariga a ler Camões ou Jane Austen ou Racine ( depois de 
fazer uma exposição inicial sobre estes autores ) quando o que eles realmente querem é 
J. K. Rowling, uma biografia de Pelé ou o último romance de Danielle Steele.
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Onde fomos buscar a actual e absurda noção que forçar um miúdo a ler obras 
de literatura, que professores das Universidades de Stanford ou de Lisboa consideram 
importantes, vão fazê-los mais educados ou cidadãos mais responsáveis?   Os levará a 
amar a literatura?  Ou os fará sentirem-se mais realizados?   

Ditar às pessoas o que elas devem ler apenas produzirá  pessoas que odeiam livros 
e que desprezam a cultura. Olhemos  para os medíocres níveis de leitura em Portugal se 
tivermos algumas dúvidas.

Sei de muitos adultos que leram desde Dante a Dickens, passando por Eça de Queirós, 
na escola ou na Universidade, mas que nunca aprenderam a pensar por si próprios e são 
incapazes de construir um olhar curioso sobre outras culturas e outras formas de pensar 
o mundo. Para que serviram estas leituras então?  E quando terminam a Universidade 
param de ler, é claro.

É por essa razão que sou contra os canons literários. Não quero que me digam que 
livros me fazem parecer inteligente. Ou quais os que me dão prestígio no meio literário 
de Nova Iorque ou Paris. Assim como não gosto que me digam o que devo gostar de 
comer ou vestir.

Dêem aos jovens uma vasta escolha de livros e familiarizem-nos com todas as 
suas opções.  Dêem-lhes uma oportunidade para aprender a amar a leitura, e depois 
encoragem-nos a seguir as suas paixões. E quando eles forem muito pequenos, leiam-lhes 
todas as noites antes de dormir.

Talvez alguns deles partam de um gosto pela Bd para a mitologia grega, e depois 
para William Faulkner ou Stendhal. Talvez eles descubram o que faz a grande literatura 
grande. Foi precisamente o que me aconteceu a mim.  Ou talvez não. Independentemente 
dos seus trajectos individuais de leitura eles devem sentir-se encorajados pelos pais e 
professores a descobrir o que os preenche. 

Claro que a abordagem que proponho daria mais trabalho aos professores, pois eles 
teriam de dar particular atenção aos gostos individuais dos seus alunos e guardar para si 
os seus julgamentos sobre o que é a literatura que realmente importa e qual não é tão 
expressiva.

Esta abordagem também seria perigosa para os governos, pois encorajaria os jovens 
a pensarem  por si próprios e a seguirem os seus próprios desejos em vez de seguirem as  
preconcebidas regras culturais. 

Ainda bem!  Precisamos de professores que vejam os seus alunos como indivíduos e 
de cidadãos que desafiem a autoridade. 

Afinal de contas, só deste modo  a literatura poderá sobreviver. Esta é a única 
maneira de criar sucessivas gerações  de jovens entusiastas  por descobrir por si próprios 
Pessoa, Proust, Rilke, Kafka e outros maravilhosos autores.   
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FAZER LIVROS COMO QUEM OS LÊ
Gémeo Luís e Eugénio Roda
Ilustrador e Escritor

Ilustrar ou escrever também é ler. Antes, durante, no fim. E no trabalho em parceria 
esta ideia acentua-se, porque desde logo vamos pensando alto, vamos ouvindo o que 
dizemos e lendo o que escrevemos ou vendo o que desenhamos de uma forma dinamizada 
pelo diálogo. 

Para nós, fazer um livro é como… fazer um livro para nós! Gostamos de livros 
capazes de nos convidar, entusiasmar, desafiar, agradar em termos estéticos. Seja pelo 
conteúdo, seja pelos jogos entre o texto e a imagem, seja pela forma, seja pela qualidade 
dos materiais e da impressão. Nenhuma destas dimensões resolve as demais, nenhuma 
destas qualidades é dispensável ou adiável. 

Os nossos livros são produzidos a partir de ideias que vamos discutindo no dia-a-dia, 
como o fio da meada para um tecido que transcende em muito os próprios livros. 

Pensar nas coisas, mas como coisas do quotidiano, utopias que se tornam possíveis. 
Pensamos incondicionalmente um livro como um objecto de qualidade. Seja quando 

mexemos nele com os nossos filhos, seja quando o analisamos com os nossos alunos, seja 
quando falamos dele com professores ou com bibliotecários: pensar assim um livro, na 
sua sobrevivência (e super vivência) desde a nossa casa a qualquer país do mundo.

Fazemos livros para a infância de quem os lê. Adultos ou crianças. Interessam-nos 
livros que não estanquem numa determinada faixa etária. Agrada-nos até pensar que 
o primeiro, e último destinatário dos livros possa ser um adulto: e que pelo meio se 
encontrem as crianças. Talvez o prazer de ler seja ainda mais urgente nos adultos, talvez 
estes precisem até mais de ler com prazer em vez de procurar satisfazer os mais novos 
como quem presta um serviço de mediação a frio. De uma forma ou de outra, pensar em 
literatura ou ilustração para a infância está muito para além de pensar em crianças.

Procuramos, por isso, que os nossos livros tenham a capacidade de surpreender um 
adulto, que sejam objecto de curiosidade, que ofereçam pontos de partida para outras 
histórias ou conversas, para aventuras entre grandes e pequenos em torno das palavras, 
das imagens. 

Interessa-nos manter o livro (em) aberto. Parece-nos importante oferecer livros nos 
quais os leitores que não procurem apenas o final da história. Na verdade até interessa 
que o leitor não saiba o final da história, que não resolva o problema, ou seja, que não 
mate o livro.

Um livro é um jogo. E um jogo não se faz só a pensar no resultado, nem se esgota na 
primeira vez que se joga. Tal como um jogo não é só um conjunto de regras ou um filme 
não é só o guião ou uma peça de teatro não é só a representação ou um espectáculo de 
dança não é só a coreografia, um livro também não é só um texto ou só um conjunto de 
imagens: é feito de traços, palavras, dimensões, composição, qualidade do papel, texturas, 
cores, qualidade de impressão… é esta matéria que faz do livro o que ele, de facto, é. É 
aqui que começa o alimento daquilo que ele irá sendo: através de diferentes lugares e 
momentos, através de mãos, olhos, vozes e ouvidos distintos cada vez que mexem, olham, 
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ouvem, contam. Revemos filmes, voltamos a ouvir uma música, regressamos aos livros. É 
por alguma razão. E não será, com certeza, por uma só razão.

Numa metáfora, cada um dos nossos livros surge como uma espécie de álbum de 
viagem, realizada por duas pessoas (escritor e ilustrador, que escolheram o destino, o modo 
de viajar, etc) e que, através de vias diferentes, descrevem, comentam, complementam, 
desafiam-se mutuamente, dialogando. Pensemos num desses momentos em que se reúne 
os amigos para lhe contar e mostrar as fotografias de uma viagem real, convidando-os a 
vislumbrar a viagem através das nossas palavras, através das nossas imagens. Se por vezes 
um fala mais e o outro fala menos, se a voz de um abafa os gestos do outro durante uns 
momentos, se uma palavra interrompe uma imagem... no conjunto, o que importa é 
conseguir envolver o ouvinte, levá-lo a viver a viagem como se a tivesse feito, alimentar 
o desejo de viajar, a expectativa de novos episódios da viagem. 

Assim, nos livros, partimos ora do texto para a ilustração, ora da ilustração para o 
texto. Se uma mancha se quer estender, propõe a uma frase que se encolha ou vice-versa. 
Por vezes aglomera-se o texto ou suspende-se a imagem, por vezes a ilustração estende-
se numa sequência exclusivamente visual. Reduz-se um, amplia-se o outro, fazendo das 
palavras e dos papéis recortados matérias equivalentes. Num diálogo sempre tenso (entre 
dor e prazer) mas sem qualquer subjugação do texto à imagem ou vice-versa, sem qualquer 
constrangimento do que cada uma das partes pode ou quer dizer de fundamental. Pelo 
contrário, é um jogo de rentabilização de ambas, na coesão do livro. 

Se os nossos livros conseguem ser um espelho feito da superfície desta mesa de 
trabalho, então parece-nos ter sobrevivido o que de essencial queremos proporcionar 
com eles.

Como qualquer viajante que mostra com entusiasmo os lugares por onde passou, 
como viu o que viu… esperamos conseguir manter naqueles com quem partilhamos um 
dos nossos álbuns a curiosidade de saber como foram as viagens anteriores, o entusiasmo 
de querer saber como vai ser a próxima. Que as viagens que fazemos continuem a ser 
acompanhadas pelos nossos leitores, que os nossos livros continuem a fazer parte da 
bagagem das suas viagens, como forma de ler o (seu) mundo em diálogo com o nosso. 

Eugénio Roda e Gémeo Luís são pseudónimos respectivamente de Emílio Remelhe e 
Luís Mendonça. Têm desenvolvido em parceria o álbum para a infância. 
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E AGORA, PODEMOS LER O MUNDO
Miguel Horta
Promotor de Leitura

-O que é ler o Mundo, Avô?
-É entender-lhe os sinais espalhados um pouco por todo o lado.
-Mas todos os lados não cabem aqui no nosso pequeno quintal...Se calhar teremos que 
procurar noutro lado?...
-Pois...
- Já sei! Encontramo-lo no computador do mano ou na televisão.
- Ou...talvez num livro... – disse o Avô.

E de repente, ler deixou de ser uma tarefa apenas lúdica, trazendo consigo laivos de 
um prazer primordial que só o nosso silêncio interior pode descrever. 

Ler passou a ser luta, necessidade de viver, factor de integração e arma secreta 
numa ascensão social muda, lenta mas imparável.

Ler abriu horizontes de imagens a pessoas atentas às palavras que no seu recolhimento 
iam construindo filmes rolando a toda a velocidade, projectados no córtex da imaginação, 
onde o autor é só uma espécie de argumentista e pretexto para um guião. 

Ler largou a gargalhada e o gozo no entendimento do jogo ou na subtileza da 
piada e, sem darmos por nada, ler deixou também a alma desgraçada, encalhada como 
um barco num recife de tristeza.

E ler transportou consigo outras emoções e lembranças, da menina das tranças e dos 
cheiros do pão-de-ló da Avó que já não ouve mas lê as receitas de óculos encavalitados 
sobre o nariz adunco.

Eu li! Eu li os recados da mãe para não me esquecer do pão. E li a ordem do patrão 
num ofício amarelado. Eu vi-me atrapalhado com as pequenas letras dos contratos que 
me deixam farto... e lá entendi a bula porque me doía um dente. E enviei mails a toda 
a gente anunciando como um rei o nascimento do Vicente e todos os amigos leram 
alegremente nos ecrãs de plasma digital este pequeno dia de Natal.

E para dizer a verdade eu estou farto de ler os testes psicotécnicos, não os vou 
preencher! E o professor que me desculpe mas substituí o exame por um poema. Não 
rima! Mas é sincero: Tas a topar meu? A coisa que eu mais gosto de ler são as mensagens 
da chavala, ali preto no branco em Times Romano Bold para encher a minha vida de Amor 
logo pela manhã. E quando o meu filho nascer eu quero que saiba ler a palavra Pai, pois 
muito tenho lido sobre ela, sem a entender.

E Sónia na solidão da cela, lendo um retrato que não é seu, mas de um homem, 
Dorien, tão igual a outros que conheceu, tão vaidoso...vai treze: tão violento afinal...

Mas porque é que até no sexo devemos saber ler nas entrelinhas?
Eu agora só quero que me leias um livro em voz alta e me ames depois pela noite 

dentro, pois hoje é fim de semana!
E sempre aquele sabor a leite com chocolate vindo da minha infância, cada vez que 

me lembro do corsário escarlate da colecção Emílio Salgari: juro que li mas estava com 
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febre, privilégio de quem se encontra confinado com um livro ao seu lado por imposição 
da maleita.

“E eles nem sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e sempre um homem 
sonha o mundo pula e avança nos braços de uma criança.” Yô! O  Gedeão mora lá no 
fundo do bairro, batendo sílabas sempre entre dentes, sedentos de poesia numa ilha feita 
gente. É uma forma de leitura bem entendida  pelos residentes...

E ler impele as crioulas “mais velhas”cansadas subindo a calçada do Moinho para 
aprender a ler o português na Biblioteca e trazem seus lenços garridos de badia amarrando 
promessas no cabelo crespo.

E que dizer daquela criança que entretanto descobriu que os livros contêm histórias, 
mais interessantes que as do televisor, substituindo a Avó que de cansada adormecera, 
embalada nos contos que em tempos escutara?

E aqueles outros que são tão estranhos que nos parecem tão familiares? Sim, os 
deficientes. Quem disse que as suas mentes não lêem um mundo normal?

E eu que tenho que mediar o livro com o poder tranquilo dos afectos, adivinhando 
pelo brilho do olhar o futuro leitor parado à minha frente.

Ler trouxe consigo o escrever, afirmação gráfica de vontades por estabelecer, 
fidelidade a vozes que surgem lá do fundo sem explicação, ditando um novo parágrafo 
ou uma opinião. 

E leio o romper do sol em cada dia que renasço só para entender este Mundo onde 
agora me acho.

-Avô?... Podemos  falar agora sobre o Mundo?

LA LECTURA EN TIEMPOS DE CRISIS
Víctor Moreno
Especialista em Pomoção de Leitura

“Leer no sirve para nada; es un vicio, una felicidad.” 
Gabriel Zaid, La feria del progreso, Madrid, Taurus

He aquí un manojo de ideas para reflexionar sobre la lectura en estos tiempos de 
crisis.

A. Subjetivizar el discurso de la lectura

A. 1. Cada persona lectora – y más aún si se trata de un profesor o de un bibliotecario-, 
debería reflexionar acerca de los motivos y causas que le llevan a leer. 

Es importante no engañarse al respecto. Una manera de hacerlo es solapar las 
respuestas a estas preguntas con las finalidades que se buscan o se encuentran en la 
lectura. 
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El porqué de la lectura no es sinónimo del para qué. Es muy fácil encontrar finalidades 
a la lectura, pero no explicaciones razonables. Considérese, también, que las finalidades, 
que puedan servirnos a nosotros, es posible que sean inútiles e inadecuadas para otras 
personas. Seguro.

A. 2. La mayoría de las personas que leemos, lo hacemos gracias a una elección que 
califico de “elección débil”. Es débil porque no es resultado de una decisión estrictamente 
personal y voluntaria, sino fruto de una educación, de una mediación que, de manera 
fatal o determinante, nos ha convertido en “inevitables lectores”. 

La mayoría de los lectores compulsivos no han hecho ningún esfuerzo para hacerse 
lectores. En realidad, nunca supieron hacer otra cosa. Ni jugar al fútbol, que ya es decir.

Por ello, conviene reflexionar acerca de los cauces – o coces –, que nos han llevado 
a leer.

A. 3. Leer, cuando se hace, es una actividad que limita. Leer es una autolimitación 
que nos imponemos por diversas causas y motivos muy personales y válidos para uno 
mismo, pero no para los demás.

Leer es elegir, y, por tanto, abandonar otras actividades. 
Leer significa poner límites a las distintas actividades que pueden hacerse, y no se 

hacen. 
Así que, ¿qué ganamos o qué perdemos leyendo?
A. 4. Leer es un síntoma de nuestro estar y de nuestra manera de ser. 
Cada persona sabe en el foro íntimo de su subjetividad de qué puede ser síntoma su 

decisión de leer o de convertirse en lector. 
Conviene no olvidar que leer es haber leído y que leer, lo que realmente hace de 

nosotros, es convertirnos en lectores. Nada más y nada menos.
A. 5. Después de lo dicho, es muy importante que el discurso sobre la lectura se 

“subjetivice”. No hablar en nombre de los otros, ni de lo que dicen que han “experimentado 
leyendo”, ni en los raptos místicos que algunos viven –eso aseguran-, mientras leen.  

 De una experiencia particular –como es la lectura-, no pueden extraerse 
consideraciones generales para toda persona. La lectura es una experiencia particular. Es 
arriesgadísimo, por tanto, extraer de ella consecuencias generales, válidas urbi et orbi, 
para todo el mundo. 

No existen lectores generales, ni uniformes, ni homogéneos. Sólo existen lectores 
concretos en situaciones personales muy concretas y con unos niveles de necesidades 
lectoras concretas.

Del mismo modo, los problemas que la lectura no ha creado, tampoco los 
solucionará. 

La lectura no es una farmacia.
A. 6. La experiencia lectora no es fácil de expresar, ni de transmitir. En parte, porque 

dicho discurso se refugia en generalidades difícilmente verificables. Y, también, porque 
los efectos de la lectura son evanescentes, inmateriales, inconcretos. Nada empíricos. No 
dejan estigmas, ni muescas en el alma, como dicen algunos místicos, aquejados por el 
complejo de Alejandría.

A. 7. No se niega que el acto lector pueda convertirse en acicate del pensamiento, de 
la creatividad, de la capacidad crítica y del humanismo, por poner algunos de los efectos 
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que se atribuyen tradicionalmente a la lectura. Pero sería, no obstante, muy bueno, dar 
un paso al frente y contarlo de manera subjetiva. Por ejemplo, cuando alguien asegura 
que la lectura de un libro concreto “nos hace mejores personas”, sería muy elocuente que 
contara en qué le ha mejorado a él.

La lectura no desarrolla sin más la creatividad, ni la sensibilidad, ni la tolerancia, ni 
el pensamiento crítico. Y, si es así, dígase, entonces, ¿qué creatividad, qué tolerancia y que 
pensamiento crítico concretos?

A. 8. Las supuestas capacidades desarrolladas por la lectura no son específicas, de 
forma exclusiva y excluyente, de ella. Los efectos atribuidos a la lectura -intelectuales, 
afectivos, éticos, antropológicos-, pueden alcanzarse y cultivarse mediante otro tipo de 
soportes que no sea el libro.

A. 9. El desarrollo de la competencia lectora no puede basarse en una batería 
indiscriminada de actividades. Cualquier actividad tiene que responder a un planteamiento 
teórico, que tenga perfectamente definido cuál es su objetivo. 

Conviene rechazar objetivos confusos, nada funcionales y, por supuesto, metafísicos 
y transcendentales: “leer para ser más libre”, “leer para cultivar el yo profundo de uno 
mismo”; “leer para ser más y así sucesivamente”. 

Todo esto es alfalfa espiritual que no alimenta más que una retórica tan vacía como 
insensata.

A.10. El desarrollo de la competencia lectora se inscribe siempre en un contexto 
político, social, cultural y mental distintos. Un ámbito del que forman parte unas personas 
con unas particularidades afectivas e intelectuales diferentes. 

 En el aula, en la biblioteca, son las personas que tenemos delante las que determinan 
la selección y adecuación de los objetivos y actividades lectoras.

B. Estrategias 

B. 1. Conviene recordar que las instituciones educativas no son responsables de los 
niños que no quieren leer, sino de los que no saben leer. 

B. 2. Conviene recordar que las instituciones educativas no tienen como objetivo 
prioritario fomentar la lectura. La obligación ineludible de dichas instituciones es 
desarrollar la competencia lingüística y literaria –de la que forma parte la competencia 
lectora-, del alumnado para que pueda acceder a los textos sin problemas.

B. 3. Conviene recordar que las instituciones educativas no tienen como objetivo 
específico desarrollar el placer lector, sino incentivar las capacidades lingüísticas y literarias 
que permitan acceder a él. 

Un niño no tiene por qué experimentar placer cuando lee. Muchos adultos leemos 
cantidad de libros que tampoco nos lo proporcionan. Y sobrevivimos, más o menos felices, 
a la hecatombe.

B. 4. Conviene recordar que uno de los métodos más extraordinarios para hacer 
lectores es hacer escritores. Más todavía. El camino más óptimo y más seguro para hacer 
lectores es escribir. Lo diré mediante un eslogan: “A la lectura, por la escritura”.

B. 5. Conviene reflexionar en el hecho de que la lectura es más compleja que la 
escritura. Escribir cuesta más trabajo físico, pero la lectura exige más  tute a las meninges, 
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desde el punto de vista mental, afectivo y cognoscitivo. Esta constatación debería de 
llevarnos a reflexiona acerca de la poca, mucha o nula importancia que se da a la escritura 
en el sistema educativo. Y así, nos va.

B. 6. Conviene hacer más hincapié en el aprendizaje/enseñanza de la lengua y de la 
literatura que en otros aspectos, paralelos o simultáneos a dicha enseñanza y aprendizaje 
– como puede ser la misma lectura. 

De un riguroso aprendizaje y enseñanza de la lengua y de la literatura depende, en 
grado sumo, la competencia lectora del alumnado, y de ésta, la voluntad y la intención de 
leer y de escribir, que, dicho de paso, no son vasos comunicantes sin más, aunque puedan 
serlo, si nos lo proponemos.

B. 7. Conviene recordar la necesidad de convertir los saberes conceptuales que 
se imparten en el aula en saberes procedimentales. Convertir lo que “sabemos sobre 
el adjetivo, el verbo, etcétera” en “saber hacer algo con ese adjetivo, y ese verbo, 
etcétera”. 

B. 8. Conviene no tener ningún miedo ni complejo a obligar a leer, o, si se quiere 
menos violencia lingüística, a coaccionar de modo, más o menos exquisito, más o menos 
democrático, a leer al alumnado. 

La obligatoriedad no es necesariamente un factor desestabilizador y negativo. 
Seguro que el día de mañana más de algún alumno nos echa en cara no haberle obligado 
a hacerlo. 

Claro que hay muchas maneras de obligar, del mismo modo que existen muchos 
métodos asumibles y otros no. Lo importante es no dejar solo al que comienza a leer y 
al que, durante su periplo como lector, presenta continuos riesgos de naufragar en su 
desidia.

B. 9. Finalmente, distingamos entre hacer lectores, hacer lectores competentes y 
hacerse lector.

No significan lo mismo. 
Hacer lectores no significa. Es una frase vaga. No implica compromiso alguno. Es lo 

que se viene haciendo tras los significantes de la llamada animación lectora. Nadie sabe 
a ciencia cierta en qué consiste. Mejor aún: la animación lectora es maravillosa hasta que 
se manda leer a los niños.

Hacer lectores competentes es la función específica de la institución educativa. 
Desarrollar las habilidades que subyacen en el acto actor –reconocer, interpretar, valorar 
y organizar lo leído, y finalmente, reescribir-, mediante diferentes estrategias lectoras, 
que tienen lugar antes, durante y después de la lectura.

Hacerse lector es harina de otro costal. Pertenece a la libertad y decisión personales. 
Cada persona, y no se sabe muy bien por qué razones, decide ser lector, y, al hacerlo, se 
convierte en un raro.

Nota buena:
El desarrollo óptimo de la competencia lectora no conduce necesariamente a la 

persona a hacerse lector. 
Existe mucha gente que lee de forma competente, pero no es lectora. Sencillamente, 

no le gusta leer. Como a muchos profesores.
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UMA ALTERNATIVA AO DESESPERO
Pedro Bandeira (Brasil) 
Escritor

Menino santista, caçula com irmãos muito mais velhos, não me lembro de sentir-me 
solitário, pois logo vivi cercado por uma multidão de companheiros: cacei onças com meu 
amigo Pedrinho, mergulhei nas águas claras dos riachos com minha namorada Narizinho, 
rolei de rir com as “asneiras” da Emília, voei em cipós com Tarzan e seus macacos, esgrimi 
contra os aristocratas com Scaramouche e contra os “guardas do cardeal” com Dartagnan, 
estive preso na ilha de If com o Conde de Montecristo, fugi de Javert com Jean Valjean, 
sobrevivi numa ilha deserta com Robinson Crusoe, persegui Moby Dick com um comandante 
maluco de uma perna só, fui enganado pelo fantástico pirata Long John Silver, ajudei 
Miles Hendon a proteger o príncipe nas roupas do mendigo, vagabundeei pelo Mississipi 
com Huck e Tom Sawyer, demoli moinhos de vento com a lança de Don Quixote, espionei 
Arsène Lupin roubando colares de diamante, ajudei Quasimodo a badalar seus sinos pelo 
amor da cigana Esmeralda, enregelei-me no Alasca afagando o pêlo espesso de Caninos 
Brancos e cavalguei destemido pelos pampas gaúchos na companhia de Rodrigo Cambará. 
Que trabalheira! Quantos amigos! Que gostoso!

Começo dos anos 80 do século passado, já havia dez anos escrevendo histórias 
infantis para revistas de banca, eu recém havia me decidido pela dedicação total àquela 
atividade: depois de mais de 300 historinhas publicadas nas tais revistinhas, minhas 
invenções começavam a sair em livros. E, como todos do meu ramo, iniciava-se também 
a tarefa paralela de quem escreve para crianças e adolescentes: as visitas a escolas, para 
as chamadas “palestras com os alunos”, tarefa árdua que desempenhávamos com vigor 
e alegria. Sob o ponto de vista das editoras, o intuito daquela atividade era “promover” 
a venda dos livros, mas acabávamos comparecendo a escolas estaduais e municipais, 
cujas professoras jamais poderiam pedir aos alunos que comprassem nossos livros. 
Dentro de meu peito, porém, pulsava um coração esperançoso à espera do dia em que a 
obscena exclusão da maioria dos brasileiros diminuísse através da democrática oferta de 
conhecimento para todos os brasileiros.

Foi nessa época que visitei uma escola municipal em São Paulo, na carente periferia, 
chamada “Conde Carneiro”, se não me engano. Tendo já visto tantas escolas públicas 
mal conservadas, vidraças quebradas, comentei com a diretora a beleza daquela, toda 
reluzente, branquinha como no dia de sua inauguração. E a diretora explicou-me que, na 
verdade, a escola estivera tão destruída como tantas que eu conhecia, mas que acabara 
de ser reformada, pois havia sido totalmente incendiada... pelos próprios alunos.

Ainda sob o espanto da informação, fui conversar com uma pequena multidão de 
jovens daquela escola. Dentre eles, no meio de tantas expressões desconfiadas, algumas 
até agressivas, destacou-se uma jovem, não tão bonita, ansiosa, que não parava de 
perguntar. Suas nervosas indagações eram sempre sobre livros, sobre enredos variados, 
numa demonstração rara de ligação com a Literatura. Findo o encontro, fui tomar o 
costumeiro cafezinho na sala dos professores e indaguei à diretora sobre a menina, 
destacando que, apesar da admirável ligação com os livros, ela merecia cuidados especiais, 
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pois sua ansiedade beirava o patológico. E a diretora me reservava mais uma surpresa: a 
menina morava nas condições mais sub-humanas que se possa imaginar, seu pai era um 
alcoólatra desempregado que surrava a mulher e os filhos todos os dias e a pobrezinha 
vivia em puro desespero. Como alternativa à loucura, ela havia descoberto um refúgio: 
os livros. Freqüentava as aulas pela manhã e, apesar de a escola não oferecer ensino 
em período integral, alerta para as dificuldades da aluna a diretora permitia que ela 
almoçasse e jantasse na escola junto com os funcionários que dividiam suas marmitas 
com a garota, e permanecesse na biblioteca durante toda a tarde, depois durante todo 
o período noturno do supletivo. Só quando a escola tinha de ser fechada, a garotinha 
ia para seu barraco, levando livros da biblioteca. Ela havia ganho de uma professora 
uma lanterna a pilha e, refugiado em um canto da crueldade do pai alcoolizado, lia até 
adormecer.

Ela era o que eu fora! Mesmo sem ter morado em favela, mesmo sem ter tido pai 
alcoólatra, até porque meu pai falecera deixando-me ainda no útero de minha mãe que, 
em vez de tapas, só me encheu de carinho, a menina havia encontrado um refúgio para a 
loucura e para o desespero semelhante à que eu encontrara para minha solidão infantil: 
mergulhada nos livros, ela vivia outras vidas, sonhava outros sonhos, consolava-se da vida 
injusta que lhe coubera e alcançava outras dimensões enquanto esperava passar as dores 
das pancadas do tresloucado pai.

Do ponto de vista de meus professores, talvez eu tenha sido um “mau” aluno, porque, 
na véspera de alguma prova de Física, eu varava a noite lendo romances de Machado, 
Dostoiévski, Jorge Amado ou peças de Ibsen e William Shakespeare. Mais do que pela 
escola, eu fui educado pela Literatura. Graças a essa educação heterodoxa, aprendi um 
mundão de coisas, estudei e estudo demais tudo aquilo que quero, fiz a faculdade que 
escolhi e, hoje, vivo feliz e cuido muito bem de minha família, tendo livros traduzidos até 
para a língua Grega. Por que, então, outros meninos pobres como eu fui não poderão 
construir sua felicidade futura navegando por páginas impressas, sentindo o cheiro da 
cola nas lombadas e apalpando a maciez do papel enquanto sua mente viaja por mundos 
fantásticos, raciocina sobre as emoções humanas, aprende a viver?

O Ano Ibero-americano da Leitura, o Vivaleitura, concorda comigo. Apoiando 
milhares de iniciativas por todo o País, a cargo de brasileiros especializados em amor, 
oferece essa que, para mim, é a única alternativa à loucura e ao desespero: a leitura 
prazerosa e livre. No meu entender, o aprendizado é uma tarefa individual – ninguém 
aprende com os professores, todos aprendemos sozinhos. O professor não ensina: sua 
missão é propor, estimular, provocar, seduzir, de modo que os alunos possam, motivados, 
buscar solitariamente nos livros os caminhos da liberdade e de sua felicidade futura.

O Brasil é pobre, violento, atrasado, porque os caminhos desastrados de nossa História 
produziram uma sociedade em que somente 26% dos brasileiros entendem o que lêem. 
Construímos um País sem livros, sem acesso democrático ao Sonho, ao Conhecimento e à 
Esperança. Três quartos de nossa população vive excluída, porque jamais lhes foi oferecida 
a única arma que pode levá-los à vitória na batalha pela vida: o livro. Em pleno século 
XXI, como podemos sonhar com um futuro melhor nessas circunstâncias?

Mas hoje vivemos numa democracia e ouvimos já muita gente importante clamando 
por uma educação universal e de boa qualidade, exigindo o acesso ao livro, a todos os 
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livros. E apoiamos iniciativas heróicas como o Vivaleitura, o Ano Ibero-americano da 
Leitura, que trabalha para que se espalhem livros ao vento como um semeador planta a 
vida. Graças à sorte, que há mais de 50 anos me permitiu trilhar esses caminhos, eu pude 
construir uma vida feliz e realizada.

Será que aquela menina da Escola Municipal Conde Carneiro conseguiu? Ah, eu 
espero que sim! Ah, eu sonho que sim! Eu gostaria de saber que as aventuras loucas 
que escrevi com paixão a tenham marcado mais do que as porradas do seu pai. Querida 
menina nervosa de quem eu nem me lembro o nome, é para pessoinhas como você que 
eu escrevo. É pela sua felicidade que eu vivo.

Vamos ajudar outras crianças como aquela a conquistarem a própria felicidade?

LEER EN PANTALLAS
Javier Celaya
Fundador do Portal Cultura Dosdoce

En los últimos años hemos visto cómo Internet, que puede describirse como un 
“tsunami creativo”, ha transformado radicalmente la forma en que escuchamos música 
y vemos películas. Muchos piensan que el libro va a ser una excepción a este proceso de 
transformación del sector cultural alegando que leer en pantallas es, más o menos, contra 
natura. 

A la hora de defender la supervivencia del libro tradicional se suelen señalar 
argumentaciones tan románticas como el placer de la lectura, el tacto del papel, el olor de 
las páginas, etc. Como lector empedernido he experimentado estas mismas sensaciones, 
pero defendiendo con igual pasión la experiencia de leer en pantallas.  Es cierto que 
los actuales soportes de lectura de libros electrónicos (Kindle, Sony E-reader o I-Liad 
de Philips)  tienen algunas  deficiencias y que, por tanto, no son los definitivos, pero 
como todo producto electrónico sus siguientes versiones irán corrigiendo sus presentes 
deficiencias y añadiendo nuevas funcionalidades. Al igual que existen diferentes soportes 
de escritura también convivirán en un futuro próximo varios soportes de lectura. Hace 
un siglo, la mayoría de la gente escribía con estilográficas y con lápices;  hoy en día, la 
mayoría lo hacemos con bolígrafo y con ordenador. Ninguno de los soportes de escritura 
ha desaparecido, pero unos han tomado más relevancia que otros. Ambas tecnologías 
(papel y electrónica) sobrevivirán y convivirán, y los lectores decidirán en qué formato 
prefieren leer sus libros. 

En paralelo al debate sobre la lectura en pantallas, se han publicado multitud de 
artículos a favor y en contra del  impacto de las nuevas tecnologías en el fomento de la 
lectura y la escritura. Por un lado, hay expertos que aseguran que estas tecnologías alejan 
a los chavales de los libros, que empobrecen el lenguaje al utilizar en estos soportes frases 
muy cortas para comunicarse, que reducen el vocabulario debido a los mensajes cortos, 
etc. Por otro lado, encontramos otras voces que nos señalan que las nuevas tecnologías 
aportan una hiperestimulación y una concentración en los chavales que pueden ser 
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muy beneficiosas si se aplican correctamente a procesos de aprendizaje. Estos expertos 
también indican que nuestros jóvenes escriben y leen más que nunca en blogs, wikis 
y redes sociales, y que son capaces de llevar a cabo varias tareas, a través de múltiples 
medios digitales, de forma simultánea. En vez de pasarnos todo el día diciendo que las 
nuevas tecnologías reducen el lenguaje y alejan los libros de los chavales, ¿por qué no 
utilizamos los medios electrónicos para atraer su curiosidad hacia el contenido de los 
libros y para fomentar el placer de leer? 

Los padres saben que toda aquella actividad que incluya o conlleve un elemento 
electrónico tiene asegurado un interés inicial por parte de los jóvenes.  Los profesores 
que ya han incorporado alguna de  las nuevas herramientas de la web social (blogs, wikis, 
podcast, vídeos, etc.) en sus aulas señalan que los alumnos incrementan su autoestima 
al permitirles compartir sus descubrimientos y opiniones con el resto de sus colegas, 
expresarse a través de los canales de comunicación que ellos mismos utilizan y valoran, y 
que, en muchos casos, el uso de estas herramientas estimula la motivación hacia tareas y 
materias que inicialmente producen un cierto rechazo entre los estudiantes. 

A las nuevas generaciones les encanta crear vídeos caseros y colgarlos en la Web, 
descargarse música para escucharla en su MP3 y escribir sobre sus experiencias personales 
en  redes sociales como Myspace, Culturízame, o Facebook.   Estas herramientas electrónicas 
han dejado de ser tan sólo un pasatiempo hace ya mucho tiempo, al convertirse en los 
principales canales de comunicación e información de las nuevas generaciones. ¿Por qué 
los bibliotecarios escolares no ayudan a los chavales a crear un vídeo con los personajes 
de un libro con los que se puedan identificar y de esta manera atraer su atención? ¿Por 
qué los editores no graban el primer capítulo de sus libros en un archivo MP3 para que 
puedan descargárselo en la Red y compartirlo con sus colegas? ¿Por qué los libreros no 
fomentan las conversaciones sobre libros en blogs y redes sociales? A través de estas 
tecnologías podemos crear espacios de lectura y escritura más cercanos a su manera de 
comunicarse, lo que motivará su placer por leer en el futuro todo tipo de textos en todo 
tipo de soportes. 

Los avances tecnológicos de los últimos años han provocado tal transformación en 
la sociedad civil que su impacto en el fomento de la lectura y la promoción del libro será 
irreversible.  Si los hábitos de lectura y escritura están experimentando una transformación 
histórica debido a la irrupción de la Web 2.0, entonces también deberíamos reflexionar 
sobre cómo cambiar el enfoque de los planes de fomento de la lectura.  Esta nueva etapa 
nos brinda una oportunidad única para impulsar estrategias de comunicación que nos 
permitan testar nuevas formas y soportes que fomenten el placer de leer. 

Las innovaciones siempre empiezan con una primera experiencia. Por este motivo, 
esperamos que el Congreso “Formar leitores para ler o Mundo”  ayude  a los bibliotecarios, 
editores, libreros y docentes a entender mejor los beneficios de las nuevas tecnologías 
sociales y, les anime a incorporarlas en sus planes de fomento de la lectura y la promoción 
del libro.

| 20 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



EL ÁLBUM ACTUAL Y LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA
José Manuel de Amo Sánchez-Fortún
Mª del Mar Ruiz Domínguez
Professores Universitários

Acorde con las características de la sociedad de la información y de la comunicación, 
el grado de complejidad de la competencia literaria del lector infantil actual difiere 
completamente al lector modelo que postula la narrativa infantil tradicional. Un análisis 
exhaustivo de los mecanismos y estructuras apelativas de  dichas obras nos permitirá 
orientar la manera de formar hoy niños lectores. 

En las primeras etapas educativas comienzan a establecerse contactos con textos 
literarios de diversa índole. El niño, cuando llega a la escuela por primera vez, posee un 
bagaje limitado de cuentos oídos en el entorno familiar, pero será en el aula donde se 
incremente el contacto con las obras literarias con el objeto de promover su formación 
literaria.      

 La naturaleza incipiente de la competencia literaria del receptor infantil ha 
condicionado en mucho el tipo de relaciones que puede mantener el texto con su 
hipotexto genérico. Ya que un niño posee esquemas o modelos sobre el sistema literario 
muy limitados, los textos literarios infantiles deben darle seguridad por medio del uso 
de un código literario sencillo, recurrente y no subversivo, puesto que si éstos no se 
cruzan o interactúan con los códigos del receptor infantil no podría darse el diálogo 
o la comunicación entre ambos. De ahí podemos inferir que la experiencia lectora de 
textos altamente previsibles y perfectamente estructurados potencia el desarrollo de la 
competencia estratégica. 

- Estrategias de precomprensión. La anticipación se produce gracias al reconocimiento 
del paratexto (título y su vinculación architextual; las frases estereotipadas con las que 
comienzan o acaban los cuentos (“Érase una vez…”, “Había una vez…”, “Colorín, 
colorado…”); la imagen de la portada; la disposición espacial del texto, etc.

- Estrategias para la formulación de expectativas y elaboración de inferencias. 
Durante la lectura, el receptor genera expectativas sobre el (sub)género, cuya plausibilidad 
es corroborada en cada fase, sin apenas ajustes o rectificaciones, por tratarse de textos 
prototípicos. 

En cambio, con la profusión editorial que ha experimentado la literatura infantil en 
estas últimas décadas, la oferta y demanda de textos para los más pequeños se ha visto 
incrementada. 

Y precisamente, el álbum actual, por sus características especiales, es un tipo de 
texto literario infantil idóneo para el desarrollo de las estrategias de lectura. Se trata 
de verdaderos artefactos literarios cuya comprensión se asienta, por un lado, sobre la 
base de la apreciación de la tupida red de conexiones intertextuales que el lector pueda 
establecer durante su lectura y, por otro, sobre la base de reajustar continuamente los 
procesos de anticipación, generación de expectativas e inferencias, así como de valoración 
e interpretación textuales.  
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Desde la perspectiva de la Teoría de los polisistemas y frente a una literatura 
tradicional periférica, un vector está comenzando a ejercer su fuerza hacia el centro del 
sistema.  Y este vector viene determinado por la experimentalidad y la autorreferencia.  
Todo ello está otorgando un nuevo sentido al concepto de literatura infantil e incluso al 
niño. 

En el álbum actual se produce el engranaje perfecto entre texto e imagen que permite 
poner en juego diferentes niveles de lectura.  El texto, las ilustraciones, pero también el 
formato, el fondo, la tipografía, las técnicas de impresión, etc. participan como un todo 
en la historia que se relata. La fuerza experimental de los recursos formales utilizados 
tanto desde el punto de vista literario como plástico junto con los componentes de su 
diseño y construcción como objeto generan la necesidad de una lectura que transcienda 
de lo meramente argumental.  Se hace necesario entonces una lectura ligada al juego con 
las formas y el lenguaje, es decir, más atenta al placer estético de la palabra y la imagen.  
En este tipo de textos, los niños descubren los dobles sentidos, las connotaciones, las 
ironías, esto es, los juegos que se establecen entre lo que se ve y lo que se dice.

En realidad, estos libros producen un efecto desestabilizador en el lector, puesto que, 
al no corresponder con las expectativas que había generado, ponen en tela de juicio la 
manera de acercarse a la obra literaria. Y precisamente esta cualidad los convierte en textos 
que propician un aprendizaje significativo, porque primero apelan a sus conocimientos 
previos para luego promover una ruptura cognitiva y la consiguiente modificación de los 
esquemas del niño.

En Los tres cerditos de David Wiesner [Barcelona: Juventud, 2003], se fractura la idea 
de cuento tradicional. Anima desde la portada y la primera página al lector para que active 
sus saberes, reconozca el hipotexto (El cuento de los tres cerditos) y anticipe un sentido 
global del texto. Se trata de un cuento con el que los niños están muy familiarizados y, 
por lo tanto, se sienten cómodos y seguros; pero el repertorio que el lector ha puesto 
en funcionamiento deja de ser operativo cuando los cerditos, ante el ataque insistente 
del lobo, se salen del cuento y acceden a la página en blanco, desmontan físicamente 
el cuento, construyen un avión de papel con alguna página de éste y descubren que 
el folio en blanco es la llave que abre la puerta a otros cuentos, a universos rimados, a 
abecedarios, etc.

LEER EL MUNDO CON IMÁGENES VIRTUALES
Celia Romea Castro  
Professora Universitária

El universo urbano, real o fantástico, parece ser el lugar más frecuente de las 
literaturas contemporáneas de todos los géneros. La ciudad es el escenario de muchas  de 
las producciones ya en el Renacimiento, acentuado, si cabe y de forma casi obsesiva desde 
finales del siglo XVIII. Descripciones que  lo muestran con precisión manierista, o con 
simples  pinceladas muy  significativas para acoger y rodear a los personajes.  Conocemos 
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muchas ciudades  gracias  a las presentaciones  hechas por Victor Hugo, H. Balzac, Pérez 
Galdós, N. Oller, J. Joyce, M. Proust, F. Kafka, Tom Wolfe, Günter Grass, Juan Marsé, 
Fernando Pessoa  o José Saramago por citar algunos autores. 

El mundo del cómic también  centra  su interés  en historias  urbanas  de todas 
las latitudes del globo: Nueva York   para  Superman;   Gotham City  para  Batman;   la 
“ciudad del pecado” para  Sin City  de Frank Miller;   Buenos Aires  para  la Mafalda  de 
Quino; escenarios reales de los cinco continentes o  algunos lugares imaginarios como 
Syldavia o San Theodoros de Hergé para  las aventuras de Tintín. Aventuras  en Barcelona  
y otras ciudades  para  Mortadelo y Filemón de F. Ibáñez, etc.         

Lo que podemos ver en un  relato inscrito  dentro de una ciudad determinada, 
son aspectos parciales; sólo se resalta aquello que se nos quiera mostrar porque es 
significativo para el desarrollo de la historia elegida. El espectador o lector se enfrenta a 
un duplicado de la realidad,  incompleto. La separación entre el mundo real y la imagen 
representada persiste en virtud de que esta última es sólo una especie de huella -eso 
sí- con información de lo real, objetivo. La marca dejada en la arena, por ejemplo, es un 
efecto provocado por el pie de una persona y no debe confundirse con el pie mismo.  
La configuración de expresiones metafóricas pasa por la creación de constelaciones de  
elementos que permitan  la interacción de los elementos verbales y audiovisuales de 
una forma determinada, con el fin de producir un sentido específico. Aquí no debemos 
confundir la narrativa de una novela, cuento o película con el registro del mundo real. 
Por el contrario, el desarrollo de la trama adjudica sentido al conjunto de  las imágenes  
verbales y audiovisuales y determina, también, el carácter de la escenografía que funciona 
como un decorado simbólico. 

El relato verbal y el audiovisual se construyen a través de procedimientos simbólicos, 
representados por imágenes; y,  se  obtiene un significado global al  relacionar los 
elementos como un todo orgánico. Es decir, cada objeto, persona o acción queda inscrito 
en una lógica significativa. Incluso, el relato, en su conjunto, puede ofrecer un sentido 
que vaya más allá del supuesto mundo objetivo que registra la imagen.

La escenografía, se corresponde con el espacio representado que, se recrea  de tres 
formas: 

Como marco, si permite situar la historia; si nos ubica. Pero luego, es casi invisible, 
porque la expresividad de la acción, nos atrapa la atención. En el relato literario se 
percibe claramente porque apenas hay descripción de los  escenarios escogidos y la que 
encontramos sirve, sobre todo, para ligar la acción a un mundo tangible; priva el diálogo. 
En el cine, su representación se hace  por medio de la planificación en planos conjuntos, 
medios o cortos, para resaltar el valor del personaje, por encima del espacio.   Podemos 
recordar una historia  relativamente reciente,  de éxito, El hijo de la novia (2001) dirigida 
por Juan José Campanella,  inscrita en  Buenos Aires.  La  acción se sitúa  en  espacios 
cerrados o en la calle; pero, su funcionalidad es enmarca la personalidad de los personajes,  
presentados, casi siempre,  en planos cortos o medios. 

Como espacio visible  que vemos en paralelo, aunque forme parte de relato.  Por 
ello,  se muestran los detalles contenidos; los vemos y nos pueden distraer, incluso de 
la propia historia. Corresponde a la representación de buena parte de la novelística del 
siglo XIX y de muchos autores del XX. En cine,  recordemos los espacios contenidos en el 
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Frenesí que Londres provocó a Alfred Hitchcock o el Vértigo que le produjo San Francisco, 
EL recorrido de Roma con Federico Fellini,   la Muerte en  Venecia de Luchino Visconti, 
el México D.F. de Amores perros, de Alejandro González Iñárritu,  el Tokio de Lost in 
Translation, de Sofia Coppola, etc.

Como elemento que forma parte de la historia, nos subyuga y sus características nos 
condicionan. Se utilizan  de forma destacada en historias de terror o de ciencia-ficción. 
En cine, Alferd Hitchcock fue un maestro de esta técnica. La película de  Los pájaros, por 
ejemplo, no hubiera sido posible, sin el espacio hostil que condicionaba la historia. 

En el cine y la televisión, importan las escalas correspondientes a la banda sonora,  
para la  representación acústica (sonidos y ruidos) del espacio visual presente en la escena 
in, y la ausente o fuera de campo,  los espacios off y over. El Tercer Hombre (1948) de 
Carold Reed  es un ejemplo magnifico; en los momentos finales cuando Harry Lime es 
perseguido por el laberinto de las alcantarillas, el narrador utiliza una combinatoria de 
las escalas de los planos acústicos (ecos, resonancias, matices, distancias...) que sirven al 
perseguido para mensurar el espacio off y calcular la distancia que media entre él y sus 
perseguidores.

En la literatura, el tiempo y el espacio tienen sus propias fórmulas para evidenciarse. 
Cada uno toma la descripción o la narración como forma de manifestación; en ocasiones 
separadas, o en otras, la mayor parte de las ocasiones, intercaladas. En el cine, el espacio 
es el que contiene el tiempo de la acción; se transforman uno en otro por medio de 
su interacción: es como si a través de la cámara acelerada o, por medio  de la cámara 
lenta mostrase ya una, ya otra, de las dos fases de la realidad: la vida en acto, las cosas 
en movimiento.  Por ejemplo, cuando seguimos con la mente la trayectoria de una bala 
de fusil, primero apreciamos su estructura espacial; en cambio, cuando se nos muestra 
en cámara lenta, lo que primero nos atrae es su aspecto temporal. Podríamos decir que 
cuando experimentamos activamente el espacio, el tiempo se difumina y dejamos  de 
percibirlo como tal. 

Desde el principio, el cine se ha  apoyado en la literatura para desarrollar argumentos. 
Quizás haya más películas que provengan de la adaptación de obras literarias,  que las  que 
no lo sean. Esto  se debe a que,  tanto la literatura como el cine,  son medios narrativos. 
Al igual que en  las novelas,  en el cine estamos acostumbrados a ver y a oír historias 
enmarcadas en un espacio y en un tiempo; una continuidad narrativa con un principio, 
un desarrollo,  un clímax y un desenlace. Pensemos en algunos ejemplos de éxito: Harry 
Potter, El señor de los anillos, El Padrino, Los santos inocentes, La lengua de las mariposas, 
King Kong, La guerra de los mundos, Drácula, El nombre de la Rosa, Lolita, Madame 
Bovary, etc., etc.  La literatura es una fuente de inspiración de gran importancia, para el 
cine.  Pero, no se puede olvidar que tienen dos  maneras  distintas de contar historias;  cada 
uno con sus propios medios expresivos. La literatura se expresa por medio del lenguaje 
verbal.  La adaptación al cine de una obra literaria no es una escenificación o ilustración 
de un relato escrito,  sino una traducción a otro medio,  con lenguaje cinematográfico. El 
cine se diferencia  claramente de la novela  y del teatro, aunque  en ocasiones  hayan sido 
comparados y de hecho los contenga. Elementos tan importantes  como el movimiento 
de la cámara, el encuadre, la luz, el color, la edición, los sonidos,  los efectos especiales, 
etc., son  formas  expresivas propias del cine. El  espectador ve una  obra teatral siempre 
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desde el mismo punto, la butaca de la sala; con los actores a la misma distancia durante 
toda la representación y con una escenografía  de tres o cuatro espacios representados, 
que pueden llegar a ser simbólicos;  y,  el espectador  sigue la  historia  a partir  de las 
palabras dichas por los actores y  se interpretan, sobre todo  por la forma  expresiva 
que adoptan. En el cine las  palabras tienen un  valor más limitado. Sólo ha de decirse 
aquello  que no puede representarse de otra manera. Otros elementos como: los  juegos  
de planos, el ángulo de la mirada, la composición de la imagen,  etc., nos guían para  ver 
lo descriptivo, lo narrativo y lo expresivo del relato. Una película que adopta al pie de 
la letra las palabras escritas en un libro, difícilmente  consigue una buena adaptación, 
porque es necesario trasladar lo literario a su propio lenguaje audiovisual. 

Al leer una novela, creamos una película personalizada de la historia. La convertimos 
en imágenes con nuestra facultad imaginativa. Por ello,  al verla materializada  en película,  
realizada por  un equipo de personas,  puede chocarnos, estimularnos o defraudarnos. 
¿Responde el actor Javier Bardem al protagonista ideado por nosotros al leer la obra de  
Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera? ¿Es Daniel Radcliffe el Harry 
Potter imaginado por  JK Rowling? El cine se alimenta de literatura, pero,  ¿hasta qué 
punto se respetan o se  contrarían las dos disciplinas?

Interesa educar la mirada de la  misma manera que es imprescindible saber leer  para 
entrar en el interior de la composición alfabética de forma  comprensiva e interpretativa;  
y, es interesante poder leer comparativamente, con la misma autoridad que lo ha hecho  
el equipo que ha producido la película, para evaluar su resultado  en  cuanto a la forma 
de  representar el mundo descrito  por  un autor literario y respecto al contenido que se 
ha querido reproducir. No menoscabemos la capacidad de lectura de la literatura escrita 
con imágenes, porque si se hace de forma crítica  e inteligente,  la creación será más 
respetuosa con el espectador. No olvidemos que se respeta más,  a quién es más  selectivo 
y crítico  con lo que, como destinatario y potencial cliente de ocio,  se le ofrece. 

LEITURA CURA TUDO
Gabriel Perissé (Brasil)
Escritor

Leitura cura tudo. É bom para tudo, tudo ajuda, faz de tudo.
Trabalha todas as dimensões intelectuais. Exercita a atenção, a memória recente, a 

conexão entre fatos e experiências passadas, a linguagem, a imaginação, a capacidade de 
prever, a capacidade de interpretar, a intuição.

A leitura nos cura do dogmatismo e do ceticismo, do medo e da temeridade, do 
sentimentalismo e da insensibilidade, da falta de assunto e da verborragia, da indecisão 
e do fanatismo, da arrogância e da timidez.

Leitura faz bem para os músculos, para os ossos, para os olhos, para os ouvidos, para 
a queda de cabelo, para os rins, para os intestinos, para as juntas, para as costas, para as 
pernas, para os pés, para as mãos, para os dedos, para as unhas, para tudo.

Ler resolve problemas de visão, de solidão, de falta de recreação, de impotência, de 
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sonolência, de implicância, de amargura, de cabeça dura, de alergia a fritura, de incultura, 
de postura, melhora a temperatura, aumenta a estatura, cola as fissuras, cura qualquer 
gastura, queima todas as gorduras. 

Durante a leitura o leitor esquece as torturas da vida, recupera o amor à vida, dá vida 
a novas idéias, revive vidas passadas, prevê vidas futuras, comunica vida à vida mesma. 

A cada leitura o leitor sai de si, reencontra-se, dá a volta ao mundo, mergulha 
oceanos, perfura a terra, entra em órbita, engole nuvens, desafia o Sol, abraça a lua... E 
tudo isso sem sair do lugar. 

O leitor que lê bebe o leite, bebe o vinho, bebe o café do vizinho, bebe a cerveja, 
bebe de todos os rios, bebe cicuta, bebe uísque, bebe muito, bebe e cala, bebe e ouve, 
bebe tudo e continua sóbrio. 

Leitura, sobretudo, é remédio para todos os males.
Cura dor de cotovelo, dor aguda, dor cansada, dor surda, dor crônica, dor romântica, 

dor poética, dor dramática, dor trágica, dor da mente, dor demente, dor da alma, dor de 
barriga, dor de cabeça, dor de dente, dor de peito, dor que nada respeita, dor difusa, dor 
confusa, dor fantasma, dor fina, dor grossa, dor incausada, dor ousada, dor para todos os 
gostos e lamentos.

Leitura cura tudo. E, claro, cura até mesmo o maior de todos os problemas. Cura a 
própria falta de leitura! Quem lê torna-se incuravelmente leitor. Isto afirmo sem o menor 
exagero.

MOLHO DE BRÓCOLOS
Ana Mantero
Professora de Educação Visual

Formar Leitores para Ler o Mundo: Que Formação? Que leitores? Que leitura? Que 
Mundo? 

Quatro questões para um tema que nos desafia desde o primeiro minuto: olhos 
nos olhos. O que fazer? Em primeiro lugar, é preciso enfrentar o tema para saber o que 
lhe perguntar. Trata-se de um método simples e eficaz: “fazer perguntas”, chamemos-
lhe assim. Se o Mundo está por trás de um clique no écran digital, se a informação e 
a comunicação viajam no espaço virtual à velocidade da luz, mais importante do que 
as respostas, são, de facto, as perguntas: caberá ao nosso jovem leitor desenvolver a 
capacidade de equacionar questões pertinentes, encarando o Mundo como um enigma a 
resolver. A vida é, já em si, uma eterna dúvida: “afirmar por afirmar” pode levar qualquer 
assunto a uma morte precoce. Para demonstrar esta nossa assunção, articulando-a com as 
quatro questões inicialmente formuladas, optámos por recorrer à exemplificação de um 
episódio vivido no contexto de uma sala de aula. 

Se um grupo de jovens alunos vai começar a estudar as pirâmides do Antigo Egipto, 
porque não partir das suas interrogações antes de mergulhar no mar de informação 
disponível sobre o assunto? De imediato as questões surgem, dedos no ar: quem as 
construiu? como? quando? porquê? onde? 
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Estimular a curiosidade intelectual dos jovens leitores do Mundo afigura-se um 
caminho formativo capaz de conduzir a intermináveis descobertas. Através do método 
“fazer perguntas” cada leitor pode, de acordo com os seus interesses, por um lado, definir 
o seu próprio percurso de conhecimento e, por outro, encontrar-se com o Mundo no 
seu estado nascente: o que me perguntam as pirâmides de Guisa? Sim, também a mim, 
leitor do Mundo!? Quem sou eu, habitante deste planeta Terra - cinco mil anos passados 
após a construção, em Sakara, da pirâmide de Djoser, faraó da terceira dinastia? Quem 
pergunta, quem responde? Até que ponto as perguntas podem também responder em 
si, e por si, mesmas? Até que ponto certas perguntas respondem pela inquietação que 
exprimem, melhor que muitas respostas paradas no tempo e no espaço? Que histórias me 
podem contar aquelas montanhas de pedra que vistas ao longe lembram os Pirenéus? 
Que me querem perguntar hoje, a mim leitor do Mundo, os faraós recebendo da mão 
de Osíris o símbolo da vida? Hoje,  dois mil anos após a ruína de uma civilização para a 
qual a morte significava a arte de renascer? Se as pirâmides são hieróglifos gigantescos, 
resistirão elas ao aquecimento global e à extinção da vida no planeta - monumentos para 
toda a eternidade, tal como foram concebidas? 

Há muitas maneiras de chegar ao Antigo Egipto. Quem tem boca, chega lá. Assim, os 
trabalhos na sala de aula prosseguem: a turma dividida por grupos de interesse começa a 
preparar as perguntas necessárias para cada sub-tema escolhido: para além das pirâmides, 
as múmias, os deuses, o quotidiano, o vestuário, a escrita e a geografia. Curiosos por 
natureza, os jovens interrogam-se perante o desafio que lhes é proposto. Trata-se de 
privilegiar o pensamento reflexivo, as respostas surgirão mais tarde, sentidas como uma 
necessidade lógica do caminho percorrido. Elas fazem sentido porque dizem respeito às 
inquietações de cada um e não a um dever instituído - o saber pelo saber.

Pode o Mundo ser livro? Pode o livro ser Mundo? Ou, dito de outra maneira, pode 
o livro conter o Mundo? Entre ser e conter, o que há de diferente? Vamos por partes, 
neste molho de brócolos: se o livro contém o Mundo, ele não passa de um reservatório de 
ideias ou de imagens - uma espécie de valor residual do Mundo. Diferente é ser Mundo 
no livro: torna-se indispensável a existência de uma força criadora capaz de fazer o leitor 
mergulhar nas páginas de uma história da qual ele faz parte, na qual, de facto, ele é capaz 
de viver. Se o leitor se confunde na imanência da sua leitura, se para além do livro existe 
um espaço virtual para as interrogações de parte a parte - leitor, livro, leitura, Mundo - 
constituindo o leitor uma leitura para o próprio livro, então o Mundo não está no livro, 
ele é o Mundo. Quando o jovem leitor souber o que falta ao livro para ser Mundo, e ao 
Mundo para ser livro, então ele estará  preparado para ler.
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DE FIO A PAVIO
Antònio Torrado
Escritor

Ninguém diga que já sabe ler. E muito menos que já sabe escrever. Conjugar os 
verbos ler/escrever exige uma aprendizagem que dura uma vida. E não chega.

Ainda me recordo do primeiro livro que li de ponta a ponta. Vitória gloriosa, 
numa noite de trovoada, em que a electricidade se acobardou e fugiu para deixar a 
casa mergulhada no escuro. A minha mãe veio com velas e eu, no quartinho dos fundos, 
retomei a leitura da “Dona Redonda”, que não ia muito longe das páginas finais. Vibrava 
a cada trovão o inútil candeeiro de vidrinhos do tecto.

- Deixa o livro. Amanhã continuas – dizia a minha mãe.
Também a chama da vela tremia de medo, a espalhar sombras adjacentes pelas 

paredes. Sombras que simulavam monstros, avejões, aves de rapina. Mas antes esta 
companhia de espectros do que a escuridão total, mais o fragor dos trovões sobre a 
cabeça.

A minha mãe já se fora, na sua missão de espalhar luz pelo resto da casa. Nunca eu 
me sentira tão sozinho.

Li. Lia. Ia lendo, a enxotar os medos. Impus-me a leitura do livro de Virgínia de 
Castro Almeida, porque tinha de justificar a chama bruxuleante do coto da vela que se 
consumia à minha beira. Ler era o resguardo, a concha, a defesa, o esconderijo.

A luz eléctrica voltou ao candeeiro de vidrinhos do tecto, a trovoada afrouxara para 
longe, a chama da vela afogava-se na cera e eu fechei o livro, lido com toda a propriedade 
“de fio a pavio”, para só então me aperceber do que tinha acontecido, durante a minha 
ausência, recolhido no abrigo da leitura. Também assim se aprende a ler.

MAIS LEITURA COM MAIS BIBLIOTECAS
José António Calixto
Director da Biblioteca Pública de Évora

Desde a infância que tenho o gosto de dar a ler. Ganhei-o ainda nos anos 50 do século 
XX, e é por causa dele que pouco resta da minha colecção do “Mundo de Aventuras”, da 
“Condor”, ou mesmo das aventuras dos famosos Cinco. 

Foi esta tendência que desenvolvi em anos subsequentes (com manifestações 
agudas pela década de 1970) que nunca me permitiu construir uma grande biblioteca 
pessoal, e que, mais tarde, já bibliotecário encartado, me fez sempre encarar o propósito 
fundamental da minha profissão como sendo o de fazer mais e (se possível) melhores 
leitores. Um trabalho insano neste país e neste tempo!

Têm sido talvez por demais glosadas as causas da aparente aversão, ou, matizando, 
da pouca apetência pela leitura destes descendentes dos lusitanos, agudizada ainda 
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por cima, nos nossos dias, com os atractivos dos apetecíveis e muito publicitados meios 
audiovisuais e informáticos (ou simplesmente do futebol e da tourada). Da religião ao 
clima, da língua ao preço dos livros, do sistema político e da qualidade dos governantes 
às deficiências no sistema educativo, muitas têm sido as “causas” apontadas pelos 
especialistas para a nossa antiga falta de amor pelos livros, pela leitura, e pela ilustração 
de um modo geral. 

Sobre tudo isto nada direi, mas estou profundamente convencido de que uma falha 
essencial, determinante entre outras, tem contribuído para fortalecer estas barreiras a 
hábitos de leitura generalizados e ao amor pelos livros: a ausência e a pouca qualidade 
das nossas bibliotecas de todo o tipo. 

Estranhar-se-á talvez esta afirmação, considerando as grandes e inegáveis 
transformações que têm beneficiado as nossas bibliotecas escolares públicas e universitárias, 
desde as duas últimas décadas do século passado. 

Mas duas questões devem ser tidas em conta. Por um lado não se podem esperar 
resultados imediatos no aumento dos hábitos de leitura dos portugueses, e é preciso ter 
em atenção que, contrariamente ao sucedido no nosso país, gerações inteiras de cidadãos 
do Norte da Europa ou dos Estados Unidos cresceram apresentando muitas vezes o cartão 
de leitor da biblioteca como documento de identificação. Em Portugal, as bibliotecas 
públicas e escolares são uma realidade recente, só agora estão a aumentar em número e 
a generalizar-se, deixando ainda assim intocadas largas camadas da população.

Em segundo lugar, deve reconhecer-se que um longo caminho está ainda por 
percorrer tanto em termos de abrangência geográfica como de qualificação das bibliotecas. 
Muitos concelhos (correspondendo a uma larga percentagem da população portuguesa) 
não têm ainda acesso a um serviço de biblioteca eficiente e eficaz, e mesmo onde estas 
existem, muito há a melhorar na dotação dos serviços tanto em termos de colecções 
em actualização permanente como de recursos humanos qualificados, capazes de, entre 
outras funções, serem efectivos dinamizadores ou mediadores de leitura.

Os tempos não estão favoráveis para este tipo de trabalho e de ideias, difíceis de 
defender face às tendências para o emagrecimento do Estado, que tende a considerar 
estas funções como não essenciais. Ainda por cima em época de crise como aquela que 
vivemos, parece pouco oportuno requerer dinheiros públicos para o desenvolvimento de 
bibliotecas. Mas deve-se recordar que a ideia de biblioteca tem milhares de anos e tem 
sobrevivido aos tempos mais conturbados. 

O empenhamento efectivo em programas sustentados de desenvolvimento de 
bibliotecas (indissociáveis de programas eficazes de promoção da leitura) pode ser um 
bom teste à sinceridade dos poderes públicos contemporâneos quando professam a 
promoção de uma cidadania activa.
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BRASIL: E A HISTóRIA DA LEITURA
Affonso Romano de Sant’Anna (Brasil)
Fundador do PROLER – Programa de Promoção da Leitura

Quando deixei a presidência da Fundação Biblioteca Nacional em 1996, o PROLER 
(Programa Nacional de Promoção da Leitura) estava se desenvolvendo em mais de 300 
municípios,  contava com cerca de 30 mil voluntários e começavam os primeiros contatos 
para levar para Moçambique e Angola as experiências que havíamos acumulado; ao  
mesmo tempo, desenvolviam-se contatos de integração com a Venezuela, Colômbia e 
México, e países como Israel e Alemanha mostravam-se interessados em firmar acordos 
visando à internacionalização das técnicas e estratégias de promoção da leitura que 
tinham dado certo no Brasil. Esta situação era positivamente contrastante com o  inicio do 
PROLER quando  contávamos com apenas seis pessoas no porão da Biblioteca Nacional.

Foi Eliana Yunes, professora doutora com experiência internacional na questão da 
leitura, quem me propôs, no final de 1991, a criação do PROLER. O projeto que trazia 
encaixava-se perfeitamente na reformulação do perfil da Biblioteca Nacional, cuja origem 
remontava à “Biblioteca Real” trazida pela corte portuguesa  a partir  de 1808. Pensava 
eu que uma biblioteca desse porte, num país como  o nosso,  teria que ter uma estrutura 
diferente das bibliotecas nacionais da França ou Inglaterra. Pensando sistemicamente 
em “projeto”, lançamos o “Projeto Biblioteca Ano 2000”, que propunha não apenas a 
reforma e modernização da Biblioteca Nacional, mas a  realização de vários programas 
como  “Uma biblioteca em cada município”, a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas, 
um Programa de Política Nacional de Leitura(PROLER), além de transformar a BN no 
pólo exportador de nossa literatura através de feiras do livro, programas de tradução, 
publicações em outras línguas, etc.

Hoje alguns estados como São Paulo  e Minas anunciam que têm uma biblioteca 
em cada município;  e aonde quer que eu vá, de Belém do Pará (na Amazônia)  a Passo 
Fundo  (no Rio Grande do Sul), centenas de grupos de “contadores de estória” trabalham    
sem se darem conta, que são o florescimento de projetos e técnicas criadas pela equipe 
original do  PROLER há cerca de 20 anos.  

Embora as administrações posteriores da BN tenham aviltado e mediocrizado 
o projeto original, muitos núcleos do PROLER continuaram resistindo e trabalhando 
autonomamente. Os exemplos mais notáveis são o  de Francisco Gregório Filho, que saindo 
da coordenação  do PROLER e reassumindo a Secretaria de Cultura do Acre, (fronteira 
com a Bolívia) instalou  lá mais de cem “Casas de Leitura” espalhadas por bairros pobres 
e pelas florestas. Por outro lado, Eliana Yunes estabeleceu, com o patrocínio da UNESCO, 
a “Cátedra da Leitura” na PUC-RJ, num projeto pedagógico inovador para prestação de 
serviço no Brasil e exterior.

Hoje  existem centenas de programas de leitura no país. Falar de “leitura” virou até 
moda. (*). 

O PROLER original esforçou-se por convencer os três  governos a que servimos(Collor, 
Itamar e Fernando Henrique), que era urgente criar uma “Política nacional de leitura”. 
Por mais estranho que possa parecer isto foi uma tarefa árdua, porque dos seis ministros 
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da cultura com os quais convivi, três ignoraram o PROLER  e o último -Francisco Weffort o 
sabotou abertamente. Por outro lado, os próprios bibliotecários da BN achavam estranha 
e espúria a preocupação com a “leitura” e só começaram a mudar de opinião quando 
participando dos “módulos” no interior do país se deram conta que a leitura transformava 
a vida das pessoas e comunidades.

Durante os seis anos à frente da BN repetíamos insistentemente para o público 
e para os políticos que nenhum país pode se desenvolver sem enfrentar  os três tipos 
de analfabetismo: analfabetismo propriamente dito, o analfabetismo funcional e o 
analfabetismo tecnológico. Defendíamos a tese de que a “leitura” não era um assunto 
só do Ministério da Educação, era uma questão de “segurança nacional”. Não bastavam 
mais “ações” isoladas, era preciso pensar não em “eventos”, mas num “projeto” a médio 
e longo prazo. Um  projeto interministerial, que faria com que o Exército, promovesse 
programas de leitura com os soldados, que a Marinha e a Aeronáutica não só entrassem 
no  programa, mas ajudassem a transportar livros em nosso país continental. Por isto 
íamos  desenvolvendo projetos de bibliobarcos na Amazônia e no rio São Francisco; a 
Rede Ferroviária Federal começou a viabilizar um trem-biblioteca que percorreria o país, 
fazendo programas de leituras nas diversas estações. Desencadeamos tanto ações para  
construção de  bibliotecas nos presídios quanto estratégias para que se pusessem livros 
nos hospitais; enfim,  que em todo lugar onde se erguesse uma hidroelétrica ou um 
programa agrícola, era imprescindível a presença  dos “agentes de leitura”, que seriam 
uma ampliação do “agente de saúde” já existente no Ministério da Saúde.

Hoje o PROLER virou história. Teses e estudos existem a respeito. Entre tantos destaco 
“Vivências de Leitura- quem são e o que dizem as pessoas que estão escrevendo a história 
da leitura no Brasil”, editado pelo Leia Brasil/SESC, Rio,  2007. Neste livro tenho um texto 
intitulado: “Biblioteca Nacional: uma estória por contar”. Grande parte desta história 
ainda não foi contada e quando  o for o leitor conhecerá o trajeto de uma notável equipe 
que superou as  chamadas  dificuldades “intransponíveis” e inscreveu um capítulo novo 
na história da leitura no Brasil.

(*) Antes do PROLER, é verdade, havia um notável esforço acadêmico da parte do prof. 
Ezequiel Theodoro da Silva, da Unicamp, que desde 1978 realizava os encontros do COLE 
(Congresso Brasileiro de Leitura). O PROLER original procurou somar essas  e outras 
experiências como  o programa LEIA BRASIL, de Jason Prado que em convergência com 
nosso trabalho, deslanchou  um gigantesco programa de caminhões bibliotecas em vários 
estados. Nessa linha de integração cite-se também a “Jornada de Literatura”, em Passo 
Fundo, coordenada por Tânia Rosing, hoje um evento internacional.
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FORMAR LEITORES PARA LER O MUNDO
Ezequiel Theodoro da Silva
Presidente da Associação de Leitura do Brasil

São muitos os caminhos que levam à leitura da palavra e aos múltiplos suportes da 
escrita nos dias de hoje, mas a escola ainda permanece como a principal ponte para o acesso 
aos bens da cultura letrada. A formação de um leitor, seja para perceber diretamente os 
fenômenos do mundo, seja para compreender esse mundo através da intermediação da 
escrita, decorre das relações de ensino-aprendizagem, tendo o professor como bússola e 
leme dessa viagem maravilhosa. 

Em 1981, em Campinas (Estado de São Paulo, Brasil), na conferência de abertura 
do 3º COLE - Congresso de Leitura do Brasil, Paulo Freire já afirmava que a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra e que a leitura desta se estende à compreensão crítica 
daquele. Essa idéia, tão bem articulada e apresentada quase ao final do ciclo das ditaduras 
militares em nosso país (1964-1985), revolucionou os modos de pensar o processo de 
leitura, pois trazia de volta e enfatizava a indicotomizável relação palavra-mundo. Quer 
dizer: que a razão de ser da escrita - ou de qualquer outra linguagem convencionada - é 
a expressão dos fenômenos do mundo; que o domínio e o entendimento da escrita são, 
no fundo, “pontes” para o discernimento desses fenômenos.

Se pensarmos o mundo enquanto história e cultura, produzidas, dinamizadas e 
reinventadas pelas linguagens, entenderemos então que o formar leitores para ler o 
mundo passar, necessariamente, pela aprendizagem das linguagens (verbais e não-verbais) 
em suas diferentes configurações sociais. Ou seja: na compreensão dos fatos e fenômenos 
do mundo para o incremento dos seus horizontes culturais, o sujeito é interpelado ou 
desafiado por signos específicos. Sem linguagem (ns) não há o quê compreender e nem 
sentido(s) a produzir.

A linguagem escrita, via de acesso aos bens da cultura letrada, precisa da escola 
e do ensino para que possa ser incorporada à vida do sujeito, abrindo caminho para o 
enriquecimento das suas experiências comunicacionais, cognitivas e afetivas. Ainda que 
as novas tecnologias tenham exponencialmente aumentado o alcance e a quantidade 
de informações nesta era da globalização, a escola se mantém como o principal reduto 
onde, pela alfabetização e pelo letramento (alfabetismo), a leitura da palavra escrita 
(manuscrita, impressa e/ou virtual) se faz possível.

É a qualidade do ensino que determina a qualidade da formação do leitor, seja 
para ler a realidade, seja para ler a escrita e assim compreender melhor a realidade. E as 
múltiplas figurações do leitor, desenvolvidas através de práticas e experiências específicas, 
resultam das oportunidades culturais presentes na sociedade como um todo. Daí que uma 
política para a formação de leitores dependa de investimentos dirigidos não apenas à 
escola (ao ensino, ao professor), mas também em centros irradiadores das produções em 
linguagem escrita, principalmente as bibliotecas.

A Associação de Leitura do Brasil (ALB) <www.alb.com.br> luta há quase 30 anos pela 
democratização da leitura no país, tendo como norte de sua atuação a escola; com ela, 
a melhoria do ensino, a implantação/consolidação das bibliotecas escolares e a formação 
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continuada dos professores na direção de uma sociedade leitora. De uma sociedade 
onde a leitura seja um direito de cidadania. Essa luta tem sido árdua e complexa: as 
estruturas injustas, cravadas ao longo do nosso desenvolvimento histórico, reproduzem 
a desigualdade no que se refere ao acesso à educação formal e, portanto, à leitura. 
Por isso mesmo, a ALB acredita que a formação de leitores envolve o enfrentamento 
radical, contestador, crítico dessas estruturas de modo que a leitura possa significar e ser 
concretamente assumida como uma forma de viver - de viver feliz e com dignidade. 

UMA QUESTÃO DE ESCOLHA
Mário Cláudio
Escritor

A leitura postula um direito, significa um privilégio, e muito sobremaneira 
corresponde a um talento. Não necessariamente previsto nas constituições dos estados, o 
reconhecimento da liberdade de ler, e a criação das oportunidades para tal efeito, deverão 
colocar-se na mira de toda a acção política, e tanto na perspectiva da aprendizagem do 
Mundo como na da fruição dele. Mas não esqueçamos de que o gozo de semelhante poder, 
sempre que condicionado pela estratificação social, e pela desigualdade na repartição da 
riqueza, acabará por frustrar uma teórica predisposição das massas, confinando a uma 
élite aquilo que seria legítimo reputar de factor de realização humana, seja como for 
que a esta ideia reajam os cínicos, os hipócritas, e os fatalistas. E bafejados por esse dom 
que converte o exercício de ler num mecanismo de optimização vital, a situar no mesmo 
plano da inventiva da escrita, apenas os melhores haverão de conseguir reivindicá-lo 
como impartilhável atributo.

Se a isto acrescentarmos que a literofilia apenas configura uma outra neurose, que 
se impõe proscrever a literocracia como modalidade da prepotência, e que a mais genial 
das leituras não coincide com a descoberta do mais íntimo de nós, e do Universo onde nos 
inscrevemos, teremos delimitado uma ampla área de reflexão, e porventura avançado 
com uma mão-cheia de dúvidas.

A TRAVESSURA POSSÍVEL
Juva Batella (Brasil)
Escritor

Convidaram-me um dia para participar de uma mesa-redonda cujo tema era “O 
autor inédito”. Como havia outros participantes que, pela idade e pelo currículo, estavam 
bastante longe da condição de jovens escritores, ainda por cima inéditos; eram antes 
intelectuais de peso, nome e renome, deduzi sem esforço que o papel de autor inédito, 
naquela mesa, não cabia a mais ninguém, senão ao pobre de mim. Comecei a ficar nervoso 
uns dias antes, mas pensava, para a minha tranquilidade, que a presença do Juva Batella, 
38 anos, ali, seria praticamente ilustrativa, tal como se eu fosse um espécime colhido ao 
acaso em meio a um cardume de seres semelhantes ao pobre de mim: os jovens escritores 

| 33 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



brasileiros em início de ofício. Todos na mesa usarão da palavra, debaterão com paixão 
e lucidez o tema proposto, mas ali, naquele debatedouro, apenas eu não teria esse 
encargo. Sou, afinal, como se fosse o autor inédito, pensei; aquele de quem se falará. E 
me preparei para não falar nada, no máximo uma ou outra expressão de aturdimento, às 
vezes de desamparo.

É verdade que eu disse imediatamente às simpáticas senhoras que me convidaram 
para a mesa-redonda que eu não era mais um autor inédito, tendo publicado na vida 
sete livros e alguns artigos, nenhum poema de amor ainda, mas nunca se sabe, mas as 
simpáticas senhoras me bateram às costas: “Mas já foi autor inédito! E, além do mais, 
é um jovem autor! É de coisas assim que precisamos!”. Eu gostei mais daquele “jovem 
autor” do que do “coisas assim”, e passei o dia todo vendo a mim mesmo não mais 
que uma “coisa assim”, ansiosa e atordoada. No dia marcado, entretanto, e como sou 
cumpridor dos meus compromissos, me enchi de brios e fui. Cheguei a sonhar, um dia 
antes, que o meu lugar não seria à mesa, mas na mesa mesmo, e dentro de um aquário 
ovalado e transparente, por onde me veriam, não falando, que uma “coisa assim” não 
fala, mas a soltar lá as minhas bolhas: o autor inédito.

E talvez eu seja mesmo. Sou um autor inédito porque sempre que me sento para 
escrever algo de novo é como se estivesse indo tomar a primeira vacina: tenho medo de 
que doa; doa sentar-me, permanecer sentado hora e meia e levantar-me sem ter escrito 
uma única linha. É mais fácil acontecer essa fatalidade literária a alguém que já tenha um 
livro publicado do que a um aventureiro que nunca publicou nada.

Eu usei a palavra “aventureiro” de propósito, pensando nos sentidos potentes da 
palavra. Se a literatura é uma aventura, quem escreve se debruça, antes de tudo, sobre 
uma aventura, ou seja, sobre um risco. Uma pessoa que nunca tenha publicado um livro; 
que não seja, portanto, o que se chama de “autor publicado”, talvez viva essa aventura de 
um modo mais intenso e livre, porque não carregará às costas qualquer título ou passado 
literário público, por menor e irrelevante que seja. Um autor publicado, infelizmente e 
em muitos casos, mete na cabeça um série de minigâncias idiotas, compromissos literários 
inexistentes e responsabilidades para com algum tipo de expectativa cuja origem está na 
figura abstrata de um leitor ou de um “mercado”, e pronto: está montado o quadro para 
esse sujeito meter os pés pelas mãos, sentar-se, ficar hora e meia pensando na Literatura 
com maiúsculas e sair da cadeira com nada mais que a cicatriz de uma picada.

Talvez seja o caso de fazermos como a Marguerite Duras: “Escrever para saber o que 
escreveríamos se escrevêssemos...” — uma forma de lutar contra a ideia de que é mais 
custoso escrever o segundo livro do que o primeiro. Pudera... São escritos por autores 
diferentes (quem escreve o segundo livro é o “autor publicado”, que sofre, não raro, da 
moléstia da dupla personalidade, uma vez que ele pode ser também o amofinado “autor 
de um livro só”, ao passo que quem escreve o primeiro livro é simplesmente, e nada 
mais, o “autor inédito”, ou seja, o sujeito em risco, o verdadeiro aventureiro). De minha 
parte, no entanto, na hora em que me sento para me dedicar ao meu quinhão de escrita 
diária, faço de tudo para me sentir, o mais verdadeiramente possível, um autor inédito, 
um aventureiro dedicado a descobrir, com espanto e delícia, qual a travessura que faria, 
caso a fizesse.
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E, quando faço isso, penso nos Dogon, um povo do continente africano que pauta 
toda a sua existência a partir de uma crença: a de que uma pessoa nasce com um punhado 
de palavras dentro da barriga e que, ao longo da vida, vai falando e vai gastando as 
palavras que há lá dentro. Quando todas as palavras acabam, a pessoa então morre. E é 
por isso, dizem os Dogon, que os mortos não falam. É por isso que os Dogon se reúnem à 
volta dos velhinhos que estão para morrer, na esperança, às vezes correspondida, às vezes 
não, de que tenham deixado para o fim as suas mais importantes palavras, aquelas que, 
por serem as Esclarecedoras dos Mistérios da Existência, ficaram por último. Às vezes não 
são nada senão um suspiro, ou um muxoxo. Sempre penso, como escritor, nos Dogon e 
na minha vontade de usar todas as palavras que tenho dentro da minha barriga. Quando 
todas elas acabarem, eu faço de conta que estou virando uma página, e então começo 
tudo de novo, como se estivesse diante, não das últimas, mas das primeiras — aquelas.

A LEITURA, PRINCÍPIO DE RACIONALIDADE E LIBERDADE
João Manuel Ribeiro
Editor

“La lectura, los libros son el más asombroso principio de libertad y 
fraternidad”

Emilio Lledó (2006). Elogio de la infelicidade. Valladolid: Cuatro Ediciones, 
pp.156-157.

Com este depoimento, tento contribuir para aclarar (1) o que é formar leitores (para 
ler o mundo), (2) porque é que é importante esta tarefa, (3) que propostas (destinadas a 
escolas e a outras instituições com funções formativas) se podem fazer para a formação 
e (4) em que medida a edição de literatura infanto-juvenil contribui para a finalidade 
pretendida.

1. O que é formar leitores? A expressão “formar leitores” aparece muitas vezes 
associada às palavras “animação” e “mediação”, sugerindo-se assim que o trabalho de 
formação é sobretudo de animação da actividade leitora ou até de mediação, como se o 
educador / formador fosse apenas um instrumento ou alguém que medeia um conflito. 
Parece-me honestamente que formar leitores é imensamente mais que isto e exige um 
trabalho de orientação técnica, no sentido pedagógico do trabalho de leitura. 

Formar leitores é ensinar a ler, não só no sentido tradicional do termo (domínio 
de consciência fonológica ou de funcionamento semântico da sintaxe da língua), mas 
no sentido de ensinar a compreender a leitura de um texto, extraindo-lhe significado, 
reconhecendo-lhe e dando-lhe um sentido (no respeito e promoção pela pluralidade de 
interpretações).

Formar leitores é ensinar a ler nas linhas, nas entrelinhas e para além das linhas, isto 
é, compreender os diversos níveis de significado de um texto.
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Formar leitores, ensinando a ler, supõe necessariamente o trabalho, o prazer e a 
emoção da leitura.

2. Por que razão é importante formar leitores? É importante formar leitores 
porque a leitura é uma actividade que possibilita transmissão de saber e relação com o 
conhecimento de ontem e de hoje. A leitura não é simplesmente o encontro ou diálogo 
do leitor com um texto, mas também do leitor com o pensamento, o estilo e a forma do 
autor. Há, na leitura, uma partilha de saber e de conhecimento que ora se aceita, ora se 
recusa, ora se problematiza.

A leitura ajuda a construir racionalidade porque é fonte de entendimento, 
de imaginação e de criatividade. Ler é compreender e o dinamismo de compreensão 
possibilita o entendimento das coisas, da vida e do mundo, num processo de construção 
de racionalidade. Neste sentido, ler é situar-se e perspectivar-se, reflectir sobre si mesmo 
e a sua prática, rever-se criticamente, confrontar-se sadiamente com a variedade de 
racionalidades.

A leitura permite e possibilita um discernimento do mundo e um posicionamento 
perante a realidade.

A leitura faz humanidade, na medida em que diz alguma coisa ao leitor sobre 
a sua existência e sobre o que há de verdadeiramente único e irrepetível na condição 
humana. 

A leitura permite a aprendizagem do exercício da responsabilidade, porque o diálogo 
entre o leitor e um texto reclama uma postura de assentimento ou de discordância que 
implica e compromete.

A leitura é e possibilita uma experiência estética fundamental, que se constitui como 
prazer, emoção e entendimento.

3. Que propostas (destinadas a escolas e a outras instituições com funções 
formativas) se podem fazer para formar leitores? A partir da experiência pessoal e de 
alguma investigação, ouso sugerir quatro propostas para a formação de leitores:

a) A leitura deve ser uma actividade regular e continuada – actividade que 
deve ser provocada, porque “há que admitir que as crianças raras vezes irão procurar 
espontaneamente livros (…), se alguém – pais, professor, colega – não as incitar” (Jean, 
1995, 1561,); deve ser abundante, no sentido de que deve ser uma presença com a qual 
os leitores se familiarizem; deve ser variada e não se deixar intimidar com as supostas 
questões de dificuldade, porque “a cultura é feita de exigência” como refere Sophia de 
Mello Breyner Andresen (1993, 1852). 

b) A formação de leitores deve constituir-se como um (longo) processo, com etapas 
diferenciadas, em conformidade com as fases do desenvolvimento, e com procedimentos 
adaptados a essas fases. 

c) A formação de leitores deve investir na leitura de textos de qualidade comprovada, 
de vários tipos, de crescente grau de dificuldade e beleza, de modo a constituir-se como 
um desafio a ir mais longe e mais fundo na compreensão e na fruição estética.

d) A formação de leitores deve investir numa pedagogia do imaginário como 
motivação para a leitura, que contemple os seguintes aspectos, entre outros: a associação 
6 JEAN, Georges (1995). Na escola da Poesia. Lisboa: Instituto Piaget.
7 ANDRESEN, Sophia M. B (1991). Posfácio (10ª edição). Primeiro Livro de Poesia. Poemas em língua portuguesa para a 
infância e a adolescência. Lisboa: Caminho
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da leitura a todo o tipo de aprendizagens e de textos e não a apresentando apenas ou 
simplesmente como mais um conteúdo escolar ou académico; o contacto individual e 
visual com o texto e sobretudo o texto literário, para que se concretize uma apropriação 
simultaneamente pessoal e integral do texto como um todo, como uma unidade orgânica; 
abordagens progressivamente mais complexas do texto no sentido de desenvolver os níveis 
de compreensão e de fruição estética; a potenciação da dimensão lúdica da leitura, sem 
a ela se reduzir; a exploração criativa da linguagem, em estreita relação com a vertente 
lúdica do texto e a par de um conjunto de outros factores de índole emocional, estético 
e até social; a aproximação do texto literário a outras linguagens artísticas de qualidade, 
em ordem a superar o preconceito de que este se inscreve exclusivamente no reino da 
formalidade e do tédio ou da inacessibilidade.

4. Em que medida a edição de literatura infanto-juvenil contribui para formar 
leitores? A edição de textos de literatura infantil de qualidade é uma forma de contribuir, 
pelo menos na fase inicial do processo, para a formação de leitores e para a construção 
de uma postura autónoma e crítica diante da realidade do mundo.

As razões acima enunciadas a propósito da importância da leitura são exactamente 
as mesmas que justificam a aposta na edição de literatura infanto-juvenil. O contacto 
precoce, regular e continuado com este tipo de literatura, em razão das suas características 
particulares de comunicação e de fruição estética, potencia e desenvolve esses mesmos 
processos. Este tipo de literatura tem potencialidades educativas em termos cognitivos 
(como a leitura, a escrita e a compreensão), afectivos (como a emoção e a fruição estética) 
e criativos que possibilitam uma leitura do mundo, autónoma e livre, em que se deve 
lucidamente apostar.

LEITURA PARTILHADA
Lourdes Mata
Professora Universitária

Desde muito cedo que a leitura é uma actividade social, lê-se em conjunto com outros, 
os pais com os filhos, o educador com as crianças, os avós com os netos, os irmãos mais 
velhos com os mais novos, etc.. A proximidade, o envolvimento, o ambiente acolhedor e 
relaxante, e a empatia que, na maior parte dos casos, se cria nestes momentos de leitura, 
são elementos fundamentais para o seu sucesso e para o impacto positivo que tem sido 
largamente documentado nos últimos anos. Neste contexto, formam-se ‘pequenos leitores 
envolvidos’, que gostam da leitura, querem que lhes leiam, colaboram, participam, e 
vivem activamente as actividades de leitura, com uma enorme satisfação.

Parece simples, e porque será que algo que tão simples e positivo, nem sempre tem 
continuidade? Como perdemos muitos destes ‘pequenos leitores envolvidos’? Porque será 
que, estas actividades de leitura partilhada, em grande parte, terminam ou diminuem 
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significativamente, quando as crianças entram em idade escolar? Porque são substituídas 
por actividades de leitura solitária, complementadas com actividades de leitura em voz 
alta que visam essencialmente o treino da leitura ou a sua avaliação? O que se muda? O 
que se perde?

As actividades de leitura partilhada têm, entre outras, uma característica que justifica 
o seu impacto positivo na aprendizagem e no desenvolvimento: são motivantes para as 
crianças. Essa motivação resulta do prazer e satisfação que as crianças retiram, quando 
ouvem ler, porque gostam do que ouvem e porque se sentem. O ambiente afectivo é, 
normalmente, positivo o que apoia o desenvolvimento de atitudes positivas. As relações 
sociais que estabelecem são agradáveis, empáticas e possibilitam a partilha de saberes, 
ideias e gostos. Cada um dá o seu contributo, de acordo com as suas características e não 
há constrangimentos associados a falhanço ou insucesso. Para além disso, o material lido, 
frequentemente dá resposta à curiosidade das crianças incentiva-as a continuar a sua 
exploração. 

A partir de determinada altura, a leitura começa a ser, na maior parte dos casos, uma 
actividade solitária. Pretendendo-se que as crianças passem a ler os seus livros sozinhas, 
geralmente fora da escola, e que, quase que magicamente, gostem, sintam satisfação e 
continuem a considerar a leitura como uma actividade agradável. Se, em alguns casos 
esta passagem é feita sem grandes sobressaltos, na maior parte deles não é um processo 
nada fácil, chegando mesmo a ser difícil para muitas crianças, e comprometendo-se 
assim o seu futuro enquanto leitores envolvidos. Uma criança, que ainda não domina 
bem a leitura, sente dificuldades quando tenta sozinha ler um livro. Essas dificuldades 
podem ser interpretadas como indicadores de pouca competência e, se este sentimento 
de falta competência for crescendo é natural que a criança procure evitar a leitura. Por 
outro lado, este desconforto contribui para o desenvolvimento de atitudes negativas 
face à leitura e só dificilmente a criança a conseguirá associar a momentos agradáveis 
de prazer e satisfação. Mesmo a satisfação que se poderia retirar da proximidade com 
outros significativos, das trocas e dos contributos mútuos, das cumplicidades, apoios e 
descobertas partilhadas, deixaram de existir nestes momentos de leitura. As principais 
razões que levam estas crianças a ler estão, frequentemente, associadas a factores 
externos: agradar a alguém, cumprir uma tarefa estipulada por um professor, desenvolver 
uma actividade que lhe poderá dar uma boa nota, evitar uma chamada de atenção ou 
castigo, etc.. Estas não são as vias mais directas para o envolvimento em leitura e que 
conduzem à formação de verdadeiros leitores envolvidos. O gosto, fluência e confiança 
na leitura adquirem-se com o apoio contínuo, sustentado, diversificado, seguro e positivo 
de alguém em quem confiamos, em momentos e situações agradáveis, sem competição, 
nem constrangimentos. 

A inexistência, ou redução drástica, de momentos de leitura partilhada na sala de 
aula, compromete assim a formação de leitores envolvidos. Não é com o pedido ou mesmo a 
imposição de leitura de 1, 2 ou 3 livros por período que se contribui significativamente para 
o envolvimento na leitura. Não é com o simples preenchimento de fichas sobre as leituras 
feitas, ou de outras actividades estereotipadas e frequentemente descontextualizadas, e 
por isso, sem sentido, que se contribui para o envolvimento na leitura. Não é anulando 
a vertente social da leitura, que permite ouvir os outros, partilhar gostos e opiniões, 
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trocar, aconselhar e apoiar, que se contribui para o envolvimento na leitura. Os hábitos 
de leitura não se conseguem pela uniformização e generalização de tarefas, que só são 
realizadas por constrangimentos externo 

Assim, resta-nos o desafio de arranjar formas para desenvolver sistematicamente e 
de modo diversificado, actividades de leitura partilhada, adequadas ás diferentes faixas 
etárias, onde se consiga um natural envolvimento de todos e uma verdadeira partilha.

QUEM VAI LER NOSSO FUTURO?
Cláudia Costin (Brasil)
Secretária de Educação do Município do Rio de Janeiro

As pesquisas de mercado e avaliações do ensino médio e superior não deixam 
dúvidas: o brasileiro lê pouco, muito pouco.

Baixa escolaridade e baixo poder aquisitivo certamente estão entre as causas da 
pouca afeição à leitura. Mas não há dúvida de que a falta de incentivo é uma grande 
indutora desse processo, que deixa milhares de brasileiros à margem da cidadania. Cabe 
ao Estado mudar esse quadro. E é possível fazê-lo com uma política cultural destinada 
a aumentar o espaço dedicado às letras, formar o hábito da leitura e tornar o livro um 
objeto acessível para qualquer pessoa.

Ler é uma atividade fundamental para que as civilizações promovam a circulação 
de idéias, a geração e a troca de conhecimento. É pela leitura que a pessoa se prepara 
para pensar, compreende melhor o mundo e se torna apta a solucionar problemas. Mas 
o livro é, acima de tudo, prazer estético, entretenimento, encantamento. E ninguém se 
encanta pelo que desconhece, pelo que lhe é tão distante e indiferente. Algum estímulo 
é necessário. O que, no caso, passa pela família, pela escola e, em última instância, por 
uma política pública adequada.

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, 61% dos brasileiros adultos alfabetizados 
não têm praticamente contato nenhum com livros. A leitura atrai apenas um terço dos 
alfabetizados – praticamente todos das classes A e B –, e mais da metade dos compradores 
de livros está em apenas seis Estados, das regiões Sul e Sudeste, justamente os mais ricos. 
Ou seja, assim como a renda, a leitura também é concentrada neste país marcado pela 
exclusão social.

A desigualdade retratada pelos números se realimenta a cada dia de um círculo 
vicioso: o jovem que não lê se transforma no pai que se mantém ao largo dos livros ou 
no professor sem leitura, ao qual falta a consciência crítica necessária para o exercício de 
educar. Um moto-contínuo garantido pela dificuldade de acesso a livros, jornais e revistas, 
seja por questões econômicas, seja pela inexistência de livrarias ou bibliotecas.

O Brasil tem hoje apenas 1.500 livrarias, enquanto o ideal seria existirem pelo menos 
10 mil. E mais: até recentemente cerca de 1.300 municípios brasileiros das regiões mais 
pobres não dispunham de nenhuma biblioteca. Uma realidade que faz da formação de 
leitores um dos maiores desafios educacionais do país.
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Uma política cultural que nos permita enfrentar e vencer esse desafio terá de levar 
em conta alguns fatores. O primeiro deles é que crianças, jovens, adultos e idosos têm 
necessidades diferentes e precisam ser atendidos de forma distinta. 

As publicações infanto-juvenis, por exemplo, podem combinar conteúdo educacional 
com textos atraentes. Temos grandes autores no segmento infantil, mas poucas publicações 
de qualidade para jovens de 13 a 17 anos, o que se pode mudar com uma política articulada 
de incentivo.

De qualquer forma, o bom livro de nada adiantará se não puder chegar à mão do 
leitor. Por isso, deve-se incentivar a criação de bibliotecas públicas, escolares e comunitárias 
que funcionem até mesmo à noite e nos fins de semana. Quando a escola já tiver uma 
biblioteca, que ela seja aberta à comunidade, principalmente nos municípios mais pobres, 
para que toda a população possa ter contato com os livros. Claro, é preciso capacitar os 
professores e bibliotecários para que trabalhem como agentes incentivadores da leitura.

Quando aumentarmos o número de bibliotecas e de leitores, naturalmente abriremos 
espaço para baratear o preço do livro, outro entrave na disseminação do hábito da leitura. 
Novamente estamos diante de um problema de gestão pública: no Brasil, apenas 1% da 
produção editorial destina-se às bibliotecas, enquanto nos Estados Unidos 30% dos livros 
editados são adquiridos pelos acervos públicos.

Nossa experiência na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo comprova que há 
soluções simples e com impacto imediato na transformação de habitantes de municípios 
com baixíssimo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em leitores apaixonados, aptos 
a aprender e a se desenvolver ao longo da vida.

Os resultados já alcançados reforçam a convicção de que só pela leitura conseguiremos 
realmente fazer de cada brasileiro um cidadão pleno. Um cidadão capaz de pensar e 
construir um futuro em que desenvolvimento pressuponha inclusão social.

VENDEDOR DE SONHOS
Rui Vieira
Escritor

Lá na aldeia era o único que sabia ler, tirando o Padre que se repetia em latim: 
corridinhos de músicas que nos obrigava a decorar; a carrinha dos livros parava por ele, 
anunciava-se com a nuvem de pó que se adivinhava no inicio da estrada na transição do 
empedrado, e como por ele, por nós todos os quinze dias, às quintas-feiras, um novo livro 
de aventuras, que sentado num degrau do espigueiro nos lia em voz alta ao cair do dia 
na eira da sua casa: reunia os miúdos depois de recolherem o gado e fazia-nos viajar para 
fora dos muros e das sebes dos campos, pelas selvas asiáticas, um ponto num mapa, num 
mundo que imaginava plano partilhar o mesmo sol que se escondia por detrás do palheiro 
com os Corsários e com os Piratas que nos faziam sonhar, explorámos a selva como o 
Salgari, com as cores e os barulhos que não viu mas que sabíamos de cor, descobrimos 
praias secretas e o fragor do mar sempre azul, imaginávamos e respirávamos como queria, 
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ensinou-nos a ver e a sentir para lá das letras, a distinguir as vozes nas palavras, viciou-
nos naqueles volumes que afagava com os dedos e nos suspendia o pestanejar, amanhã 
continuamos e alterava-nos o sono com a vontade de navegar, ser pirata; lembro-me 
dos mais velhos que se escondiam com vergonha de serem vistos, do Padre condenar os 
falsos pregadores de ilusões, ou de nos amontoarmos no átrio da igreja com os aros e as 
forquetas a confirmar que a velha carrinha não faltava, lia-nos um capítulo por dia.

Saí da aldeia com oito anos, aos saltos pela estrada de terra na velha camioneta que 
chamávamos carreira, como se sulcasse as ondas dos mares que conhecia dos livros que 
ainda não lera mas que o velho Joaquim lera para mim, com destino à cidade desconhecida 
onde um tio, irmão da minha mãe, me esperaria para me fazer homem.

Aprendi a ler mais tarde, muito mais tarde, no sótão onde dormia, trabalhei como 
ajudante de jardineiro num hotel na cidade partilhava o quarto com o velho jardineiro, 
mostrou-me os segredos das flores, de como o vento se insinuava pelas folhas, pelos 
ramos, a decifrar a idade das árvores nas rugas dos troncos, a distinguir os pássaros pelas 
cores da penas, os machos das fêmeas pelos trinados dos cantos, ensinou-me a ler pelos 
jornais que os hóspedes abandonavam e a fazer as palavras cruzadas, sabia as letras, 
não sabia ler enclausurava as palavras na rigidez daquela geometria de traços, como se 
as letras não respirassem como os botões das flores a desabrochar, levava o lápis, que 
afiava com a tesoura de podar, para trás da orelha, e esperava que as palavras chegassem,  
seis letras para ler?, miúdo sonhar olhou-me de esguelha em reprovação, tens que fazer 
muitas palavras cruzadas, miúdo sorriu, e mergulhou de novo na esquadria das palavras 
até levantar a cabeça e pousar o jornal, vem comigo levou-me à sala de leitura do hotel, 
uma sala com o cheiro do degustar dos charutos, uma sala onde se acumulavam jornais e 
revistas sobre uma mesa, mas que uma das paredes albergava um conjunto de prateleiras 
repletas de livros, tirou um, quando o acabares trocas por outro no quarto, obrigava-me 
a ler alto, ensinou-me a respirar nas vírgulas e nos pontos, corrigia-me a entoação, todos 
os dias, até ao dia que o serviço militar me chamou e no abraço de despedida com as 
lágrimas nos olhos seis letras para ler é sonhar, miúdo.

FORMAR LEITORES PARA LER O MUNDO
Jorge Yunes (Brasil)
Presidente do Instituto Pró-livro

A Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil promovida pelo Instituto Pró-Livro com o 
objetivo de conhecer o comportamento leitor do brasileiro, ao revelar hábitos de leitores 
e não leitores, apontou alguns caminhos.

Encomendada ao IBOPE Inteligência, a Pesquisa foi aplicada no final de 2.007 em 
311 municípios brasileiros, ouvindo 5.012 pessoas com mais de cinco anos. 

Ao analisar o perfil e hábitos de não leitores – assim considerados 45% da amostra 
(77,1 milhões de indivíduos), pois não leram nenhum livro nos últimos três meses 
anteriores à aplicação da pesquisa – os resultados da pesquisa confirmam que maior nível 
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de escolaridade e o melhor poder aquisitivo têm impacto importante na constituição de 
leitores assíduos. Quase não há não-leitores na classe A e há apenas 1% de não-leitores 
quando a renda familiar é de mais de 10 salários mínimos. 

Entre os não-leitores, 28% são analfabetos e 35% têm até a 4ª série, faixa em que 
as práticas de leitura ainda não estão devidamente consolidadas; o que, em parte, explica 
o baixo índice de leitura dessa população.

Entre os pesquisados 41 % declaram enfrentar dificuldades na leitura (lêem muito 
devagar: 16%; não compreendem o que lêem: 7% etc). Esses problemas dizem respeito a 
habilidades que deveriam ser formadas no processo educacional. 

Esses resultados são confirmados por outros indicadores: o índice de Alfabetismo 
Funcional (INAF), medido pelo Instituto Paulo Montenegro, registra que o Brasil tinha, 
em 2007, na população de mais de 15 anos de idade, 32% de analfabetos funcionais. 
Também segundo o PISA, da OCDE, em 2.000, na avaliação da proficiência em leitura, 
o Brasil ficou em último lugar, entre 32 países; atrás de outros países emergentes, como 
Rússia e México.

São resultados preocupantes quanto se têm como meta a formação de leitores 
brasileiros para o mundo; pois, o sucesso na experiência de leitura depende do domínio da 
decodificação dos textos. Ler mal é uma barreira à formação do leitor que vê na atividade 
um sacrifício insuperável e se desinteressa, desistindo rapidamente do empreendimento.

Se, a compreensão leitora é condição essencial para a formação de leitores, há 
outras variáveis reveladas na pesquisa, que impactam nos índices de leitura daqueles que 
dominam as habilidades leitoras.

A valorização social e pela família do livro e da leitura também pode explicar os 
baixos índices de leitura revelados pela Pesquisa (4.7 livros lidos por habitante/ano, sendo 
3.4 de livros didáticos ou indicados pela escola).

Entre os não-leitores 86% nunca foram presenteados com livros na infância, 
enquanto no universo dos considerados leitores esse índice cai para 48%. Nos lares dos 
não-leitores, 55% nunca viram os pais lendo e 61% têm ensino fundamental incompleto 
(destes 23% não têm instrução alguma). 

Outros resultados demonstram que a leitura é pouco valorizada socialmente. Ao 
explicar a ausência da leitura, 54 % informam falta de tempo; 53 % desinteresse e somente 
33% dificuldades no acesso (ausência de bibliotecas ou dificuldades para a aquisição). A 
falta de tempo revela que outras atividades são priorizadas.

Segundo especialistas, a formação de um leitor, é uma tarefa complexa e que exige 
a criação de hábitos de leitura como condição fundamental, mas dependem antes do 
domínio das habilidades lingüísticas básicas, para o desenvolvimento de competências que 
levam à compreensão e à análise crítica do que se lê como forma de acesso à informação 
e ao conhecimento. 

O interesse pela leitura é desenvolvido de acordo com as oportunidades de leitura 
prazerosa surgidas durante a vida. É necessário que a leitura seja uma experiência 
gratificante; que o leitor seja envolvido emocionalmente com o que lê. 

Segundo a pesquisa, os leitores indicam que essa experiência foi  estimulada 
principalmente pela mãe, e depois pela escola e professor. Esse resultado confirma que 
deveriam ser frequentemente promovidas situações de leitura interessantes, por indicação 
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de alguma pessoa leitora que exerça influência sobre o jovem, ou pelo ambiente em que 
a leitura é valorizada. 

Vários estudos já demonstraram a relação íntima entre os hábitos de leitura e 
a compreensão leitora, confirmada, nas conclusões retiradas pela OCDE tendo em 
consideração os resultados do Projeto PISA 2000: “Todos os alunos que têm uma alta 
dedicação à leitura alcançam pontuações de aptidão para a leitura que, em média, estão 
significativamente acima da média dos países membros da OCDE...”

O objetivo da promoção da leitura é formar leitores competentes, autônomos, 
capazes de avaliar criticamente o que leu e de construir hipóteses interpretativas.

A leitura literária é um instrumento importante para a criação de hábitos de leitura 
e, também, para o desenvolvimento da compreensão leitora. Mas, como introduzir os 
alunos no mundo da literatura. Especialistas apresentam alguns pressupostos, como a 
importância de ter um ambiente cultural no qual o livro esteja presente, de ampliar o 
repertório do aluno apresentando-o a uma diversidade de gêneros textuais, de ensinar 
a ler com prazer, de respeitar as escolhas dos jovens diante do universo desvelado pelos 
livros. Abordam ainda a estreita ligação entre o ler e o escrever, oferecendo sugestões de 
exercícios para o desbloqueio da escrita criativa.

Mas, as escolas brasileiras estão formando “leitores para ler o mundo”?
Esta questão nos remete para os resultados das pesquisas de avaliação do ensino 

básico, acima apontadas. Mas, o problema não pode ser atribuído somente à má qualidade 
do ensino. È certo que há problemas importantes na formação docente; na gestão e infra-
estrutura pedagógica das escolas, o que inclui bibliotecas com acervos desatualizados, 
quando existentes. Mas, o problema é mais abrangente.

Preparar nossos jovens para serem cidadãos críticos e para o um mundo em que 
a informação, em todas as áreas do conhecimento humano, tornou-se um diferencial 
decisivo para delimitar o grau de independência e competitividade dos países, empresas, 
instituições e, sobretudo, do indivíduo, exige, não somente, tecnologia de ponta para 
se adquirir vantagens competitivas, mas, principalmente, valores humanos, cujo talento, 
cultura e conhecimento são requisitos fundamentais ao desenvolvimento humano. Exige 
ações coordenadas e integradas entre poder publico e sociedade civil, para definição de 
políticas e planos educacionais envolvendo projetos pedagógicos e de leitura e formação 
de leitores. Nossos alunos do ensino médio são treinados para realizarem uma prova que 
os habilite nos vestibulares para ingresso nas universidades públicas. Não desenvolvem 
nele o raciocínio, o senso crítico e o conhecimento mais abrangente da história e do 
mundo que os cerca. Não se valoriza a leitura de obras literárias, que são resumidas e 
descaracterizadas, copiando-se capítulos ou trechos. Já sem cultura básica, nossos jovens 
também não são estimulados à leitura dos jornais e revistas, que também se constituem 
em fonte imprescindível de informação e formação.

Os jovens brasileiros “navegam” com fluidez na Internet, mas são incapazes de 
interpretar um texto de escritor brasileiro. Vencem torneios internacionais de jogos 
eletrônicos, mas não conseguem redigir um texto compreensível. Têm acesso a todas as 
linguagens multimídia e canais de informação, mas não sabem traduzir ou compreender 
de forma critica as informações que acessam. Não compreendem o que lêem. 
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A leitura possibilita a aquisição da maior parte dos conhecimentos acumulados pela 
humanidade. Se quase 50% dos brasileiros não compreendem o que lêem não podem 
assumir sua plena condição de cidadania e de competitividade em um mercado de 
trabalho cada vez mais globalizado e que exige múltiplas competências.

Enfim, os desafios são inúmeros, mas a pesquisa, ao revelar o que já foi percorrido 
e o que falta superar, nos aponta caminhos. Caminhos que exigem ações integradas dos 
diferentes atores que atuam nos segmentos do livro e da leitura: governo, educadores, 
bibliotecários e representantes da cadeia produtiva do livro. Conhecer experiências que 
estão dando certo na formação de leitores autônomos e críticos e como outros países 
superaram suas dificuldades para melhorar seus indicadores de leitura será, sem duvida, 
a forma mais eficaz de desvendar caminhos e identificar práticas exitosas. Nesse sentido 
é fundamental participar deste debate. 

MEMÓRIAS PARA LER UMA LIVRARIA NO CIMO DO MONTE
Mafalda Milhões
Livreira

Não sei como é que tudo começou, não me lembro qual foi a primeira história que 
li ou que me leram, não tenho memória da primeira música de embalar ou da primeira 
lengalenga que me fez gente, mas lembro-me do quanto era confortável o colo da minha 
avó, de ouvir o meu tio dizer rimas, da minha mãe cantar connosco e dos serões à roda 
da fogueira e das palavras que se misturavam ao ritmo do fogão de lenha e da sopa que 
cozia na panela de três pés.

Lembro-me de brincar na rua, de desafiar o perigo e de ter amigos dispostos a tudo 
até mesmo a acreditar que havia uma floresta com veados azuis.

Lembro-me das férias do verão, de sermos 5 meninas em casa do meu avô a saltar 
fardos de palha, a desfolhar milho, a trepar uvas, a apanhar cerejas, a andar a cavalo, a 
nadar no rio, a ir buscar água à fonte da aldeia e a brincar na rua com os primos.

Lembro-me do dia em que fiz a minha primeira cicatriz, da primeira mentira e de 
como foi amargo mastigar este meu primeiro conto de autor.

Lembro-me de ouvir dizer que era distraída e das correcções que me faziam aos 
desenhos para ficarem bem feitos.

Lembro-me de querer ser como os outros e de ler às escondidas e de me dizerem a 
toda a hora:  - Quando cresceres logo verás como é...

Lembro-me de fazer anos, soprar as velas e desejar ficar pequena para sempre.
A minha memória é um contentor de imagens, sons, palavras, cantigas, momentos 

que me fazem acreditar que quando a nossa alma nasce leitora a mediação de leitura é 
uma forma de vida que nos prende e liberta no tempo e no espaço numa condição muito 
especial.

Não um especial que nos distingue entre os outros, mas um especial que nos integra 
numa sociedade onde somos capazes de acolher, partilhar, amar, procurar soluções e 
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acreditar que podemos fazer parte de um mundo mais inteligente, lendo-o a tempo 
inteiro.

Hoje, aqui no cimo do monte, de olhos postos no mar, com um castelo plantado no 
meio do campo, voltei a perguntar-me: Quando é que tudo começou? Quando é que me 
senti livreira pela primeira vez?

Quando é que começou esta vontade de estar dentro, ao lado, em cima, ou até 
mesmo entre livros? Quando é que teve início esta vontade de acompanhar leitores 
capazes de ler o mundo?

Talvez tenha acontecido numa das visitas que os vendedores de livros faziam à escola 
da minha mãe. Tinham todos um ar muito arrumadinho, traziam uma mala e dentro dela 
o mundo inteiro. Às vezes como o mundo todo não cabia na mala traziam caixotes, caixas 
e caixinhas cheios de livros e objectos.

Entre a passagem do vendedor e a chegada dos livros à escola ou a casa passava 
tanto tempo que nos esquecíamos de tudo o que tínhamos visto. E quando os caixotes 
chegavam com os livros e brindes era outra vez uma festa. Estes dias tinham um cheiro 
característico, o cheiro da tinta, do papel e da pele das encadernações.

Talvez tenha acontecido nas visitas às livrarias, em especial à Livraria Branco, à 
Livraria Lello, à livraria do senhor Belmiro, nas feiras do livro à beira da praia durante as 
férias do verão ou na passagem das Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian pela praça do 
pelourinho.

Tudo isto acabou por gerar rituais. As limpezas aos livros pela primavera, os 
empréstimos aos amigos, a pesquisa, a arrumação por idades, autores, estilos literários 
ou colecções.

E se por um lado tudo fazia sentido, por outro senti desde cedo como é duro viver 
com leitores que apenas se alfabetizaram e se recusam a ler o mundo a cada segundo.

A cada passo se explicava que os livros que se compravam e liam não eram apenas 
mais livros.  O manuseio, o uso, o sentir era diferente de livro para livro.

O tempo foi passando e cá estamos nós, no cimo do monte à espera dos vendedores, 
a tentar acertar a rotina com o tempo e com as necessidades dos leitores. Aqui estou eu 
ansiosa por que cheguem as caixas, as caixinhas e os caixotes das encomendas. No meu 
íntimo desejo conseguir passar a mensagem tão bem como me foi transmitida a mim, 
para assim honrar as profissões do livro e os profissionais que dela fazem parte.

Todos os dias preparamos a casa para receber gente de todos os tamanhos e feitios, 
livros de todas as partes do mundo. Tomamos chá, comemos bolachas, brincamos, lemos, 
aprendemos, investigamos, contamos e ouvimos histórias, choramos e rimos. A porta está  
aberta para deixar entrar as visitas.

A casa que começou por ter estantes e livros já tem a alma impressa, faz parte de 
nós, é da nossa família. 

Quando acordamos a livraria pela manhã acordamos também as nossas memórias, 
as nossas expectativas, o nosso desejo de continuar a ler e dar a ler o mundo a cada 
segundo.

As ligações humanas e as actividades de promoção da leitura são a batida cardíaca 
da livraria. Nestas acções estabelecem-se ligações importantes entre Autores, Ilustradores, 
Narradores, Contadores de Histórias, outros profissionais na área da leitura e leitores que 
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se apresentam individualmente, em grupo ou em família. A selecção dos livros é feita 
de forma criteriosa, a qualidade e a originalidade dos materiais é fundamental para dar 
forma ao objectivo e afirmar a personalidade da livraria.

Trabalhar com Literatura Infantil é um privilégio. Nesta área acompanhamos leitores 
desde o ventre materno e sonhamos com o dia de os ver entrar na livraria na condição 
de pais. 

A meu ver o trabalho dos editores e livreiros é fundamental para o desenvolvimento 
das sociedades leitoras. Exigir qualidade é reclamar um direito para que o objecto livro 
possa permanecer único e indispensável à comunidade leitora.

O Livreiro tem que ser um leitor: curioso, disciplinado, responsável, profissional, 
versátil, criativo, ambicioso, insatisfeito, conversador, autêntico, aventureiro, destemido, 
estudioso, resistente, lutador, sonhador, persistente, empreendedor, contador e “ouvidor”, 
um ser capaz de ver para lá da linha do horizonte. Estas características são fundamentais 
para acompanhar leitores ao mais alto nível.

Enquanto profissional e mãe acredito que o plano de leitura de cada indivíduo se 
desenha no berço e que todos os agentes de mediação são responsáveis pela evolução de 
cada leitor.

Não sei se a minha Matilde se vai lembrar da primeira história que lhe lemos, das 
músicas de embalar ou da primeira lengalenga que a fez gente... mas acredito que se vai 
lembrar que lemos o mundo juntas.

O PRAZER DA LEITURA
Ruben Alves 
Educador

Alfabetizar é ensinar a ler. A palavra alfabetizar vem de “alfabeto”. “Alfabeto” é 
o conjunto das letras de uma língua, colocadas numa certa ordem. É a mesma coisa que 
“abecedário”. A palavra “alfabeto” é formada com as duas primeiras letras do alfabeto 
grego: “alfa” e “beta”. E “abecedário”, com a junção das quatro primeiras letras do 
nosso alfabeto: “a”, “b”, “c” e “d”. Assim sendo, pensei na possibilidade engraçada de 
que “abecedarizar”, palavra inexistente, pudesse ser sinônima de “alfabetizar”...

“Alfabetizar”, palavra aparentemente inocente, contém uma teoria de como se 
aprende a ler. Aprende-se a ler aprendendo-se as letras do alfabeto. Primeiro as letras. 
Depois, juntando-se as letras, as sílabas. Depois, juntando-se as sílabas, aparecem as 
palavras...

E assim era. Lembro-me da criançada repetindo em coro, sob a regência da professora: 
“be a ba; be e be; be i bi; be o bo; be u bu”... Estou olhando para um cartão-postal, 
miniatura de um dos cartazes que antigamente se usavam como tema de redação: uma 
menina cacheada, deitada de bruços sobre um divã, queixo apoiado na mão, tendo à sua 
frente um livro aberto onde se vê “fa”, “fe”, “fi”, “fo”, “fu”... (Centro de Referência do 
Professor, Centro de Memória, Praça da Liberdade, Belo Horizonte, MG).
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Se é assim que se ensina a ler, ensinando as letras, imagino que o ensino da música 
deveria se chamar “dorremizar”: aprender o dó, o ré, o mi... Juntam-se as notas e a música 
aparece! Posso imaginar, então, uma aula de iniciação musical em que os alunos ficassem 
repetindo as notas, sob a regência da professora, na esperança de que, da repetição das 
notas, a música aparecesse...

Todo mundo sabe que não é assim que se ensina música. A mãe pega o nenezinho 
e o embala, cantando uma canção de ninar. E o nenezinho entende a canção. O que 
o nenezinho ouve é a música, e não cada nota, separadamente! E a evidência da sua 
compreensão está no fato de que ele se tranqüiliza e dorme - mesmo nada sabendo sobre 
notas! Eu aprendi a gostar de música clássica muito antes de saber as notas: minha mãe as 
tocava ao piano e elas ficaram gravadas na minha cabeça. Somente depois, já fascinado 
pela música, fui aprender as notas - porque queria tocar piano. A aprendizagem da música 
começa como percepção de uma totalidade - e nunca com o conhecimento das partes.

Isso é verdadeiro também sobre aprender a ler. Tudo começa quando a criança fica 
fascinada com as coisas maravilhosas que moram dentro do livro. Não são as letras, as 
sílabas e as palavras que fascinam. É a estória. A aprendizagem da leitura começa antes 
da aprendizagem das letras: quando alguém lê e a criança escuta com prazer. “Erotizada” 
- sim, erotizada! - pelas delícias da leitura ouvida, a criança se volta para aqueles sinais 
misteriosos chamados letras. Deseja decifrá-los, compreendê-los - porque eles são a chave 
que abre o mundo das delícias que moram no livro! Deseja autonomia: ser capaz de 
chegar ao prazer do texto sem precisar da mediação da pessoa que o está lendo. 

Confesso nunca ter tido prazer algum em aulas de gramática ou de análise sintática. 
Mas me lembro com alegria das aulas de leitura. Na verdade, não eram aulas. Eram 
concertos. A professora lia como uma artista que toca o seu instrumento. De todos os 
instrumentos a voz é o mais importante. Ninguém falava. Antes de ler Monteiro Lobato, 
eu o ouvi. Era sempre uma tristeza quando a professora fechava o livro... 

LIVRE COMO UM LIVRO OU A ARTE DE FAZER LEITORES
José Jorge Letria
Escritor

Uma preocupação constante e legítima para um escritor está, por força, relacionada 
com o modo como se formam e fidelizam leitores, num tempo em que a hegemonia das 
novas tecnologias é cada vez mais evidente e em que a pressa que o quotidiano nos impõe 
dificilmente se harmoniza com a interioridade e a disponibilidade que a leitura impõe.

De uma coisa estou certo: quanto mais cedo se começa a ler, mais rapidamente se 
ganham e consolidam os hábitos de leitura, por maiores e mais contraditórias que sejam 
as solicitações circundantes. Um criança que se habitua a ler, ou a ouvir ler, ao deitar, 
acaba por criar com o livro e com a leitura uma relação de afecto cúmplice que só muito 
dificilmente será posta em causa com o passar dos anos.
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Falo de mim e por mim. Não cresci cercado de livros, mas sempre tive uma quase 
veneração por esse objecto que guarda e imortaliza saberes, palavras encantadas e 
personagens que resistem à voragem do tempo por representarem a universalidade dos 
grandes sentimentos e conflitos humanos. Frequentei a biblioteca da minha terra, Cascais, 
chamada Condes de Castro Guimarães, e ali descobri livros que ajudaram a traçar o meu 
rumo como leitor e depois como escritor.

Aprendi relativamente cedo que um escritor tem de ser sempre, mesmo quando 
nega essa condição, um grande e incansável leitor, mesmo que o passar do tempo acabe 
por transformá-lo num revisitador de leituras antigas. Também os músicos têm de ser 
ouvintes de muitas músicas e os cineastas espectadores de muitos filmes. Só assim se 
conquista e consolida aquilo que, por comodidade de designação, definirei como “voz 
própria”, aquela que é nossa e que com nenhuma outra pode ser confundida.

Essencial para a formação de leitores é, por outro lado, a dessacralização do livro e 
do acto de ler. O livro deve estar por toda a casa, desde a casa de banho à cozinha, sem 
que a sua presença seja ritualizada e tornada coisa transcendente e inibidora. Winston 
Churchill adorava ler na casa de banho e, segundo parece, foi lá que tomou decisões que 
ajudaram a salvar o mundo da barbárie nazi.

Há anos escrevi um livrinho intitulado “Como Fazer Leitores…E Escritores”, que 
creio já não estar acessível nas livrarias. Nele, entre muitas outras coisas, sugiro aos pais 
e educadores que tentem demonstrar aos mais pequenos que muito daquilo que hoje 
gostam de ver nos ecrãs de cinema teve na génese as páginas de um livro, clássico ou não. 
Outra sugestão tinha a ver com uma espécie de concurso informal, no espaço de convívio 
doméstico, em que uns resumem para os outros, em voz alta, com palavras suas, os livros 
que mais gostaram de ler, explicando a razão dessa preferência.

Realizando, com frequência, sessões em bibliotecas escolares e municipais, sugiro e 
recomendo sempre que se façam animações interdisciplinares em torno dos livros, para 
que eles, na companhia de outras formas de expressão artística, revelem o seu potencial 
de comunicação e reflexão. Com inteligência e criatividade, tudo pode convidar à leitura 
e acentuar o carácter virtuoso e único de um belo livro.

O filósofo Walter Benjamin defendia que “lê-se não para reter o que se lê, mas para 
esquecer o que experimentamos”. Não sei se estou de acordo. O que sei é que sempre li 
e continuo a ler porque nunca encontrei nada que substituísse esse prazer, esse espaço e 
esse tempo de liberdade, esse contacto físico com algo que abre janelas para dentro de 
nós muito mais do que para fora.

Os tempos de crise como os que já estamos a viver atingem sempre a cultura, porque 
impõem outras prioridades muito mais ligadas à materialidade das necessidades ditas 
primárias. Só que, para mim, o livro e a leitura sempre foram necessidades primárias. 
Quando era estudante, reduzi muitas vezes a abundância das refeições para ficar com 
dinheiro bastante para comprar um livro. Foi assim que juntei tantos e que acabei por 
ficar refém deles por já não ter espaço para os guardar e organizar convenientemente. 
Mas foi e é um excesso de que nunca me arrependi ou arrependerei. Digo, sem temer 
o exagero, que os livros foram talvez a paixão mais constante e duradoura da minha 
vida. E continuam a ser, mesmo sabendo eu que nem dez vidas me chegariam para ler 
todos os que acumulei. Porém, se os não tivesse, sentir-me-ia muito mais desprotegido e 
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frágil. Com eles sinto-me outro, porque são a companhia que reconforta, que não engana 
nem trai e que acrescenta sempre alguma coisa ao que já sabemos, ainda que seja para 
esquecer mais adiante.

Passei de bibliófilo a bibliómano e, talvez por isso, tendo a ver o mundo como um 
livro imenso que está sempre a ser reescrito, reinventado, relido.

Quem tem hábitos de leitura e não abdica deles torna-se mais livre, mais seguro 
do que pensa e mais apto para perceber o mundo, mesmo que ele, a cada passo, o 
confronte com a sua desnorteante irracionalidade. Não pode existir uma cidadania sólida 
e interventiva que passe ao lado dos livros e da leitura, por mais que navegue na net ou 
em qualquer outro meio difusor de saberes. O livro tem uma textura, uma relação física 
com o leitor e um lugar nas nossas vidas que o torna insubstituível.

Por isso, conservo um moderado optimismo em relação ao seu futuro e à sua 
perenidade. Sei que continuará a haver livros muito depois de eu deixar de vez de viver 
e conviver com eles. E se, por vezes, sinto alguma apreensão quando penso nessa longa 
ausência sem retorno é justamente por pensar o que vai acontecer aos muitos milhares 
de livros que me acompanharam ao longo da vida e que me ajudaram a estar mais 
próximo da plenitude e da felicidade, mesmo quando, em mim, só geraram inquietação 
e desassossego.

Por tudo isto, continuo a bater-me por uma sociedade onde a formação de leitores 
constitua uma prioridade cultural e cívica inadiável. É nas sociedades onde os livros 
ascenderam ao patamar dos bens essenciais que se vive, se pensa e se cria melhor. Sobre 
isso não tenho a menor dúvida. Se as tivesse, bem podia encontrar aí tema para escrever 
mais um livro. À míngua desse estímulo, vou escrevendo e lendo outros, sempre com a 
convicção de que, com eles por perto, me sinto mais seguro, mais humano e completo. 
Porque quero, afinal, ser livre como um livro. 

UM MAR DE HISTÓRIAS PARA DESCOBRIR O MUNDO
Maria Amália Camargo (Brasil)
Escritora

Quem nunca pensou em recorrer ao pó de pirlimpimpim para ir de um lado a outro 
num passe de mágica? Mas enquanto o pirlimpimpim existir apenas na ficção, a melhor 
alternativa será esticar o braço em direção à estante mais próxima e procurar na prateleira 
aquele livro empoeirado...

Ler é isso: viajar sem sair do lugar. E o livro é o melhor passaporte pra quem tem 
preguiça de fazer as malas ou morre de medo de pisar num avião. Afinal, quem lê mergulha 
num mar de histórias e até viaja no tempo sem a ajuda de nenhuma geringonça. E se para 
os adultos a leitura já é um convite à imaginação, o que dizer desse hábito para uma 
criança?
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Nas páginas de um livro está a chave para a descoberta de novos mundos ou, 
muitas vezes, para o próprio universo da criança – e com o qual, mesmo tratado num tom 
fantasioso, ela imediatamente se identifica. 

Toda criança desde a tenra infância deveria cultivar o hábito da leitura. Um hábito, 
aliás, tão saudável quanto brincar, comer uma fruta ou praticar exercícios físicos...

Mas como estimulá-las a fazer desse, um costume rotineiro? E como convencê-las a 
trocar o programa da televisão ou o vídeo-game por um bom livro?

 É sabido que o despertar do interesse para a leitura deve vir de casa, uma vez que 
toda criança reproduz o comportamento dos pais. Então, quando não estão lendo para si 
mesmos, ao pai e à mãe, caberia o papel de reler para os filhos o livro preferido deles, de 
contar histórias antes de dormirem, de acompanhá-los à bibliotecas públicas e também à 
livrarias – atualmente repletas de atrativos para o público infantil - mesmo sem o intuito 
de comprar. 

A introdução da literatura na vida da criança se faz na familiaridade com o livro. 
Primeiro como um objeto, e posteriormente, com o que há em seu interior. E esse é um 
trabalho constante, que começa dentro de casa e deve ser estendido à sala de aula, com 
a figura do professor. 

Frequentemente nas escolas, a leitura é vista como um fardo, em vez de algo 
agradável; é à partir daí que a criança cria resistência e estranheza com a literatura. 

Na maioria das instituições de ensino, a leitura funciona como uma atividade 
obrigatória, o que a deixa com uma carga tão ou mais pesada do que as avaliações de 
desempenho escolar. Não existe troca de impressões, de conhecimento: há um prazo para 
a realização da leitura e uma prova para certificar se o aluno cumpriu seu dever ou não. 

Oras, o livro é um material tão rico para se trabalhar quanto uma obra-de-arte. 
Ele não é apenas uma brochura – com ou sem orelhas – onde, lá dentro, há uma porção 
de palavras que juntas, formam um texto com começo, meio e fim. Dentro de um livro, 
assim como de uma pintura, encontramos um mundo de símbolos e de significados que 
dificilmente acharemos em outro lugar. 

 Usando de igual mecanismo com o qual o autor compõe suas ideias, o professor deveria 
tentar desconstruir o livro a ser estudado e assim, extrair toda e qualquer informação que 
pudesse complementá-lo. Uma simples palavra, mesmo que aparentemente perdida numa 
página, pode servir como a chave para um campo inexplorado e para a compreensão dele. 
Deste modo, sabendo da existência de tantos e de novos universos, a criança desenvolverá 
uma enorme curiosidade para investir em diferentes áreas de conhecimento. Isso, sem 
contar no enriquecimento do vocabulário, na melhora da capacidade de memorização e 
da expressão verbal.  

E para que essa apresentação aos alunos tenha sucesso, ela precisa acontecer, 
preferencialmente, de maneira lúdica. Os livros mais marcantes durante o período em 
que eu estava na escola foram àqueles trabalhados de forma criativa e interativa - com 
a participação de todos: professores e colegas. Em grupo, as crianças sentem-se mais 
incentivadas; envolvidas. Há a competição saudável e elas absorvem tudo que é ensinado 
com mais facilidade.

São tantos os recursos para fugir de uma exposição convencional: encenações 
teatrais, recriação de histórias, ou até mesmo atividades mais simples, como brincadeiras 
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do repertório das crianças adaptadas e confecções de ilustrações à partir do que foi lido. 
A receita não é complicada, no entanto, bastante trabalhosa: basta haver boa 

vontade e empenho. E aos que devem dar o exemplo, pais e professores, e dizem não 
ler por preguiça, convenhamos: essa não é uma boa desculpa... Afinal, ler é uma coisa 
que todo mundo pode fazer enrolado nas cobertas, deitado numa rede, ou embaixo do 
guarda-sol na praia...

LASTRO E MOTOR DE PROPULSÃO
Eloar Guazzelli Filho (Brasil)
Escritor

Por obra de meus pais os livros sempre fizeram parte da minha vida. A eles devo 
o aprendizado da melhor forma de estimular o amor pela literatura, através do simples  
exercício do exemplo. Acredito que são bastante válidas as iniciativas de fomento ao 
hábito da leitura que hoje abrangem um amplo conjunto de ações no ambiente escolar 
(encontro com autores, visitas a feiras e editoras, sessões de leitura, etc ), porém tenho 
minhas reservas quanto a sua plena eficácia se os estudantes não encontram em casa 
um exemplo por parte de seus familiares. Cheguei a esta conclusão ao observar – com 
alguma estranheza – país que trazem todo um discurso de valorização do livro totalmente 
dissociado de sua prática cotidiana, muitas vezes traduzida em casas com pouquíssimos 
(para não dizer nenhum) exemplares e escassa leitura. Tenho uma filha bem pequena (3 
anos) e sinto que tenho o dever de proporcionar-lhe desde muito cedo as chaves para 
este verdadeiro tesouro que é a literatura, mas justamente por este motivo resolvi que o 
melhor a fazer é deixar que a mera observação do exercício apaixonado da leitura por seus 
pais cumpra o papel de seduzi-la, sem o terrível e inútil peso das pressões e o castigo das 
tarefas obrigatórias. E de fato esta forma de pensar tem surtido um efeito maravilhoso. 
Antes mesmo de dominar o código da escrita a pequena abraça, envolve e devora seus 
livros, sem contar seus passeios investigativos pelas diversas obras “adultas” que a casa 
possui, livros bem grandes próximos de outros exemplares muito pequenos,vários tipos de 
atlas ilustrados,um outro tanto de  livros muito velhos e misteriosos, livros coloridos, livros 
sisudos. E ela ainda tem para seu deleite os livros que seu papai faz, algumas vezes sob seu 
olhar curioso (tenho a felicidade de trabalhar em casa).Por estas razões me sinto realizado 
em dar continuidade a um processo mágico que veio lá da minha própria infância quando 
percorria com o olhar fascinado as várias estantes da casa paterna, ocasião em que confesso 
adquiri também inocentes vícios como a capacidade de identificar diferentes cheiros nos 
livros, um aspecto bastante sensorial da abordagem literária. De olhos fechados podia (e 
ainda posso) identificar velhas enciclopédias, livros técnicos, coleções de aventura. Ainda 
hoje certas publicações tem o poder de me transportar no tempo só pelo aroma do papel 
ou da cola utilizada na sua confecção. E foi na biblioteca de meus pais que descobri 
maravilhado também que os livros eram a “casa” de ilustrações fantásticas, tão poderosas 
muitas vezes quanto a magia dos textos que as haviam inspirado. Numa enciclopédia 
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chamada Trópico descobri a Guerra de Tróia, meu tema favorito aos sete anos. Também 
mergulhei nas selvas de Tarzan, viajei no Oriente com as aventuras de Karl May e até 
voei com Julio Verne.. E através do gênio de Monteiro Lobato encontrei meu próprio 
país.  Pouco depois descobri Gustave Doré! Nunca mais o mundo seria o mesmo, nem 
meu desenho, que deixou de ser um exercício solitário a partir do momento em que 
percebi que eu fazia parte de um grande fluxo de idéias e sonhos. Desde então tenho o 
hábito de me referir aos autores que mais me tocaram como meus amigos, como de fato 
são, posto que a literatura na minha vida tem sido apoio indispensável nos momentos 
difíceis, quando tudo nos parece confuso e sem perspectiva. Nestas horas alguns livros  
são o lastro que me mantém a prumo em plena tempestade. Por outro lado, se não fosse 
sua poderosa força como motor de propulsão da criatividade através do exercício da 
imaginação sinto que minha vida seria pequena, limitada como uma pequena habitação. 
Como um quarto fechado e sem livros nas paredes...

IMAGENS PARA LER E ESCREVER O MUNDO
Danuta Wojciechowska
Ilustradora

A maior parte das pessoas que conhecem o meu trabalho está habituada a ler 
as imagens que pinto ou que escrevo por via da ilustração. Hoje resolvi convidar-vos a 
ler nesta pequena apresentação algumas ideias que ligam as páginas do meu livro de 
bordo.

 
Página 1

Leio o mundo, primeiro pelas sensações que ele me imprime. A luz, matinal 
procura-me, penetra no meu espaço. Fluindo suavemente contorna e molda os objectos. 
Despertando lentamente saio da penumbra e tudo ainda é vagamente nebuloso, como 
as farripas de sonho que levo debaixo das asas.

Consigo abrir bem os olhos. As cores atraem-me, os sons também. Quero tocar nas 
coisas para os ver, dançar no espaço para conhecer a sua extensão, falar para ouvir as 
outras vozes.

Página 2
Sento-me à mesa, para agarrar os restos de um sonho. Desenho-o para me lembrar 

dele quando for meio-dia. Aí então, desenho para saber como são as coisas por dentro e 
por fora. Ao meio-dia a luz já não é suave, é mais dura. As sombras crescem, esticam-se 
no chão, sobem pela parede. As vozes são todas diferentes, línguas e sons têm inúmeras 
tonalidades, falando de assuntos nem sempre convidados. Os olhos têm que estar 
semicerrados para não cegarmos com a intensidade da luz.
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Página 3
Estou só. Já é de noite. Procuro as estrelas, o brilho dos autores dos tempos em que 

eu só lia imagens.
Escolho a companhia de alguns, estão nos livros que conheço da minha infância. 

Os que desde sempre me surpreendem e ainda hoje me fascinam, passados tantos anos. 
Depois paro para ficar imersa em toda a sua poesia. 

Divirto-me com o Bruno Munari, ele põe-me sempre a correr atrás de qualquer 
coisa, para conhecer tudo que fez, precisava de sete vidas como os gatos, pois ele propõe 
experiências... O Brian Wildsmith que eu tanto gosto, embrulha-me no seu manto de 
cores retalhadas para me contar as suas aventuras. Vamos dialogando, e eu espreito a sua 
galeria de pintores enquanto viajamos. 

Estes dois ilustradores que me encantam de maneiras diferentes, fazem tudo com 
quase nada.

Página 4
- Mãe, eu sei o que tu vês aí.
- Tu vês azuis diferentes com zonas mais claras, 
- Pois é, eu pintava isso com ultramarino misturado com azul da Prússia e depois 

utilizava uma cor transparente para criar distância. Ali ao fundo para mostrar as ondas 
deixava o branco do próprio papel. Depois utilizava um pouco de laranja para mostrar a 
luz a dançar na água.

- Sabes mãe, eu vejo outras coisas que tu não vês. Eu vejo o vento, há uma refrega 
a entrar, não a sentes agora, mas daqui por três minutos chega aqui. Eu vejo o vento 
desenhado em cima da água.

Num outro caderno
Ler um texto implica conquistar devagar, ser capaz de recriar interiormente as 

ideias recolhidas passo a passo, descodificando símbolos, para atingir a essência. É preciso 
paciência, dedicação e, persistência. Como podemos tornar esta viagem de conquista, em 
que é preciso disciplina, e rigor numa batalha em que a vida, a criatividade não sejam 
sacrificadas? 

Captar para a leitura pode implicar a utilização de uma dinâmica inversa ao habitual. 
Podemos utilizar estratégias abrangentes, que envolvem os sentidos, a participação activa, 
e a ligação pelos afectos.

A minha formação em design e ilustração levam-me a olhar para o livro ilustrado 
como um objecto valioso no contexto educativo. Nestes livros encontramos uma junção 
entre texto e imagem capaz de produzir um efeito estimulante que sublinha a participação 
do leitor. Nasce uma leitura que explora e liga diferentes formas de contar: o verbal e o 
pictórico. As diferentes sensibilidades e perspectivas projectadas pelo escritor e ilustrador 
ampliam espaços de interpretação de uma história e contribuem para cultivar um novo 
olhar.

A utilização da imagem como forma de comunicação antecede a escrita. A nossa 
percepção dela é global e imediata. Todos os dados são lançados desde o início. A 
linguagem da imagem é sintética e permite criar um impacto súbito. Isto é inverso ao que 
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acontece na leitura de um texto. Com a imagem partimos de uma percepção global inicial 
para depois compreender os seus múltiplos sentidos. No livro ilustrado, texto e imagem 
juntos fortalecem esta relação dinâmica de leitura, que abre as portas da imaginação, 
da nossa recriação interior do mundo. Como Bruno Munari disse tão simplesmente, “ A 
imaginação vê”.

Escolhidas de forma adequada, podemos cultivar uma relação de proximidade com 
livros e neles pode residir a companhia que permite fortalecer a nossa capacidade de ler 
e escrever o mundo.

UM LIVRO LEVA-NOS...
Bernardo Carvalho

| 54 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



| 55 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



| 56 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



FORMAR LEITORES
Luísa Ducla Soares
Escritora

Muitas vezes quando nós, escritores, vamos às escolas nos pedem a receita para 
formar leitores.

Não há nenhum caldeirão com uma poção mágica onde possamos mergulhar as 
nossas crianças para de lá saírem freneticamente à procura de um livro.

A formação de leitores implica uma série de ingredientes capazes de, por si só ou 
em convergência, desencadearem a curiosidade, o interesse e, finalmente, o amor pela 
palavra escrita.

O primeiro desses factores  cultiva-se em casa, através do convívio . A familiarização 
com livrinhos de imagens, álbuns infantis, a própria literatura oral veiculada sob a forma 
de lengalengas, trava-línguas, contos populares, leva a criança, desde a mais tenra idade, 
a encarar o livro como um brinquedo estimulante , capaz de falar e fazer revelações.  
O facto de a mãe, o pai, os avós  se apresentarem como intermediários indispensáveis  
acrescenta um suporte afectivo importante a tal relação.   

É importante que, ao longo da infância e adolescência , o tema da leitura constitua 
motivo de  partilha doméstica. Mas que percentagem de pais tem hábitos de leitura ?

A escola pode ser um viveiro de leitores . Encarando, no entanto, o   livro como 
instrumento didáctico, fazendo com que o aluno o associe ao estudo, ao trabalho de casa 
obrigatório,  muitas vezes quebra o seu encanto. Um texto literário esquartejado como 
matéria para testes de avaliação, dissecado pelo bisturi da gramática, , espremido para 
que dele escorra um sumo de moralidade  tem tendência a criar anticorpos.  

Se é importante recorrer aos livros para aprender , e se me afigura necessário 
contrariar a prática corrente de procurar toda a informação para trabalhos escolares 
na internet, igualmente importante será criar na  escola o hábito de ler por prazer. Tal 
depende, manifestamente, do poder de aliciamento dos professores.

As bibliotecas escolares e municipais conheceram um surto quantitativo e qualitativo  
nos últimos anos, permitindo que praticamente todas as crianças e jovens tenham acesso 
ao livro e a um vasto conjunto de recursos. No entanto, todos nós sabemos como o 
computador se arvorou em primeira escolha de quem entra nestes locais, relegando a 
palavra impressa para segundo plano. As potencialidades da informática não podem ser 
menosprezadas e facilmente se compreende o fascínio que exercem sobre  crianças e 
jovens. Também num computador se lê , se pesquisa, se encontram poemas, histórias, 
ilustrações. Terá, de facto,  importância o suporte ser o papel ou o monitor? Acho que não. 
Mas a informação veiculada pela internet nem sempre é fidedigna , as obras encontram-
se frequentemente truncadas, mal transcritas.

Cabe a quem dá apoio a centros de recursos  dinamizar iniciativas em prol do livro 
para que este mantenha o seu prestígio como agente de informação correcta , de reflexão, 
que privilegia o contacto directo, a intimidade. O aconselhamento aos mais novos, a 
prática de horas de conto, encontros com autores e ilustradores, clubes de leitores , 
concursos literários são apenas algumas das possíveis formas de dinamização.
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Outro ingrediente será o do reconhecimento na comunidade. Se a leitura conseguir 
tal estatuto  tem o seu lugar assegurado. Fenómenos como Harry Potter , que arrastaram 
hordas de miúdos para as livrarias e os levaram a devorar volumes com centenas de 
páginas, são explicáveis por uma campanha internacional de publicidade. Se a sociedade 
apostar na publicitação da literatura infanto-juvenil, o livro será apetecível como a boneca 
Barbie, os filmes de Walt Disney ou a roupa de marca.  

Infelizmente, entre nós , os meios de larga comunicação social (jornais, revistas, 
rádio, televisão) pouco ou nenhum relevo atribuem à literatura infantil. Mas podemos 
contar com o Plano Nacional de Leitura que está a funcionar, comprovadamente,  como 
alavanca de promoção. A sua chancela  tornou-se  selo de confiança e ajuda imprescindível 
para muitos  possíveis compradores de livros  que desconhecem, por vezes em absoluto, 
autores e títulos. Há quem o critique pela larga abrangência ou discorde de certas opções. 
Eu considero que é um ponto de partida de indubitável mérito para escolher um livro. 

Começa a  proliferar na sociedade portuguesa a convicção de que ler é preciso. 
Não está em causa formatar ratinhos de biblioteca. Mas abrir horizontes aos jovens 

que  queiram ler o mundo.  

DAR A LER
O ENCONTRO APAIXONADO COM O LIVRO E A LEITURA
Maria Angélica Alves (Brasil)
Professora Universitária

Cada livro era um mundo em si mesmo e nele eu me refugiava.
Alberto Manguel, Uma História da Leitura

É comovente constatar o empenho de certos empreendedores culturais que, sem 
contar com incentivo de qualquer natureza, iniciam suas empreitadas dispondo tão 
somente de brava determinação. Crêem que o mundo, sendo ele hostil ou benevolente, 
deva ser experimentado, das mais intensas formas, por todos os que nele vivam. No Brasil, 
tão vasto e diverso país, habituado a conviver com toda sorte de contrastes econômicos, 
sociais e culturais, tais iniciativas nobres e louváveis vêm sendo reproduzidas, aqui e ali, 
por ousados cidadãos empenhados em fazer a diferença.

O jovem Otávio Júnior, morador de uma comunidade carente bastante violenta,  
denominada Complexo do Alemão, situada na cidade do Rio de Janeiro, é um belo exemplo 
de como, com parcos ou mesmo inexistentes recursos financeiros, porém com irrestrita 
dedicação a uma causa, é possível criar alternativas de enfrentamento de situações 
absolutamente adversas. Por acreditar plenamente na influência da literatura na vida 
das pessoas, concebeu, há cinco anos, um projeto que favorecesse o acesso de crianças e 
jovens de sua comunidade ao livro e à leitura. Dar a ler revelou-se, no empreendimento 
do livreiro do Alemão, um ato político de imensa gravidade e total responsabilidade.
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Cumpre ressaltar que sua iniciativa vem acompanhada de uma história difícil de 
leitor, iniciada por mero e sugestivo acaso. Aos oito anos, a sorte o conduziu a uma 
transformação radical de vida e metas. Voltando de uma partida de futebol entre meninos, 
na Favela do Caracol, encontrou e leu, de uma só vez, um livro abandonado numa grande 
área destinada ao lixo, perto do campinho de futebol. Encantado com o conto de fadas 
atirado ao lixão, passou a ler o que via pela frente, também a ambicionar uma carreira 
de escritor e a indignar-se com a falta de leitura na favela. Consciente do  valor desse 
acaso em sua vida, Otávio reconhece, contudo, que não se deve esperar por uma solução 
mágica ou inusitada, quando se quer promover o encontro com o livro entre crianças e 
adolescentes de comunidades onde os hábitos de leitura são, efetivamente, raros, dentro 
e fora das escolas.

Hoje, aos 25 anos, de tal forma fascinado pela literatura, o jovem idealizador do 
“Ler é 10 – Favela” continua a encarar seu projeto como uma missão, dedicando-se a ele 
com declarada paixão. Como não investir no sonho de se combater, segundo Otávio, o 
analfabetismo funcional, propiciando, por meio da leitura, o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, da criatividade e da consciência crítica dos leitores? Por que não se possibilitar a 
ampliação dos limites experimentados pelas crianças e jovens da comunidade, em seu 
cotidiano, invariavelmente, problemático e assustador? 

O livreiro do Alemão revela-se otimista ao anunciar que, ao longo da existência 
do projeto, conseguiu atrair cerca de cinco mil leitores, entre os 4 e 14 anos de idade, 
contando já com trezentos livros, duzentos dos quais de ficção infanto-juvenil e os demais 
de caráter informativo e científico, próprios para pesquisa, todos doados, graças a sua 
peregrinação em busca de ajuda para a concretização de seu sonho. Desse modo, o 
livreiro estima que, em 2009, dobre o atual número de trezentos freqüentadores mensais 
do espaço modesto, onde se realizam as atividades dessa grande obra.

Que mais não seria o Projeto “Ler é 10 - Favela” que uma grande e inestimável obra, 
onde cabem livros doados e crianças a folheá-los, diariamente, em busca de aventura, 
encantamento, fantasia, conhecimento? Vizinho de outras onze organizações não-
governamentais em ação na comunidade, o “Ler é 10” conta com o entusiasmo de seu 
idealizador, que, incansável, percorre cada uma delas, em busca de parcerias, promovendo 
suas idéias para atividades de leitura aliadas a jogos e brincadeiras, de modo a gerar 
real interesse, criando vínculos positivos entre os leitores e a literatura.  É fundamental, 
segundo Otávio, fazer os olhos das crianças brilharem, dar a ler o livro e, junto com ele, o 
desejo e o prazer de ler, o que, infelizmente, de acordo com sua observação, nem sempre 
ocorre nas escolas, onde o livro é apresentado meramente como um objeto.

Dos argumentos do idealizador que enfatizam a relevância do projeto “Ler é 10 - 
Favela”, impressiona-me, particularmente, aquele que se refere à importância da leitura 
de textos literários como propiciadora do estado natural de evasão. Ao ler, afirma-nos 
Otávio, a criança “leva a sua mente para longe disso tudo”. Ao dizer “tudo”, está a 
referir-se às armas, às balas perdidas, aos confrontos diários entre traficantes e policiais, 
enfim, à violência nua e crua experimentada em seu cotidiano, marcado, quase sempre, 
pelas carências de toda ordem, mas não só, também pelo pânico e pela tristeza. O livreiro 
lembra que, nesse caso, especificamente, o livro permite que as crianças e os jovens não 
só se apropriem criticamente do mundo que lhes coube, como também, em consentido 
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estado de devaneio, dele se libertem. Refugiar-se no livro significa, portanto, que se viva 
outros mundos diferentes, certamente bem melhores do que a cruel realidade reservada 
às crianças e aos jovens, nesta circunstância de vida. Significativamente, a partir de 2006, 
período em que o nível de violência na favela Complexo do Alemão se intensificou, o 
projeto deu um grande salto, conforme a avaliação de seu coordenador.

Dar a ler nos espaços possíveis, da melhor forma, quero dizer, da forma mais autêntica 
e apaixonada, aquela que supera obstáculos, ultrapassa conflitos e vence, literalmente, 
confrontos indesejáveis, parece ser a evidência mais contundente da necessidade de 
promoção do encontro do leitor consigo mesmo, em primeiríssima instância, tornando-
se, assim, uma pessoa naturalmente mais sábia, desejavelmente mais humana, ou, 
simplesmente, feliz. Para tanto, não se está a exigir nada em troca, a não ser os olhos 
brilhando diante do livro, ávidos de mais um, outro mais, e ainda mais, depois e depois.

FORMAR LEITORES PARA LER O MUNDO – OU LEITURA(S) DA LIBERDADE
Olga Ribeiro
Bibliotecária Municipal

(ao Luís Ensinas e a todos os colegas da Biblioteca Municipal de Portalegre…)

 “ A leitura faz-me imaginar coisas diferentes da realidade”
Mónica, 9 anos, Urra

“ Fico a saber mais sobre o que encontro escrito. Tenho mais informação”
Lucas, 9 anos, Urra

“A leitura, para mim, serve para entender todas as coisas“
Filipa, 9 anos, Carreiras

Esta frase lapidar da Filipa bastaria para sintetizar o que a seguir se expressará como 
depoimento, solicitado pelo Projecto Gulbenkian Casa da Leitura, através de António 
Prole, a quem agradeço o convite.

Mas vamos ao trabalho…
O concelho de Portalegre, situado no Norte Alentejano, próximo de Espanha, 

padece da sua situação interior e periférica. Com os seus 25 980 habitantes, caracteriza-se 
por baixos níveis de escolaridade, envelhecimento demográfico, migração populacional 
para o litoral, rendas familiares baixas e elevadas taxas de desemprego.

Neste contexto social, a biblioteca pública, municipal, deve constituir-se como 
espaço cívico de liberdade e de imaginação, sendo sua missão e responsabilidade 
promover hábitos de leitura, alicerçados a outras rotinas culturais. Numa sociedade em 
transformação tumultuosa, importa questionar e (re)pensar práticas e competências de 
literacia para decifrar o mundo e nós próprios.
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A leitura é um acto  de reflexão, de rebeldia que pode e deve valorizar a acção : 
o leitor não é nenhum “autista profundo”, alienado da esfera do homem comum, do 
quotidiano (Daniel Pennac).

Lendo  começamos a conhecer o mundo e a conhecer-nos. Como o afirma Alberto 
Manguel,  ler é um acto de sobrevivência: quase destruímos o mundo natural e  será que 
nos aproximamos da destruição do mundo intelectual?

A leitura constrói e testemunha a nossa memória colectiva , o que poderá explicar 
(mas jamais desculpar) a destruição de livros e de bibliotecas, quer estejamos na Alemanha 
nazi ou nas ruas de Bagdad, invadidas pelas tropas americanas. Os livros são depositários 
da história, fontes para o futuro, guias ou manuais para tempos difíceis (Fernando Baés). 
E,como sempre ,expressão do melhor e do pior de cada sociedade e época…

Mas será que falta tempo e paciência para ler livros, ler está em vias de extinção face 
às tecnologias? A tecnologia não está em competição com o livro, ambos são utilizados 
em diversos campos criativos.

A heterogeneidade das situações da vida passa também para a leitura: existem 
diferenças entre práticas declaradas e práticas efectivas – várias “leituras”, de caracteres, 
de imagens que apelam para as nossas capacidades sensíveis e intuitivas.

Devemos então perguntar, como se lê, o que se lê e porquê?
Segundo Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Esta relação 

entre leitura do mundo e leitura da palavra pressupõe intervenção social e cultural, 
participação crítica e democrática , enfim, agir

Importa aprofundar a informação, seus factos e contradições, desenvolver o espírito 
crítico. Novamente, Paulo Freire nos alerta : não interessa ler sem questionar ou sem 
comparar com outras experiências . Isto significa um entendimento crítico da sociedade e 
aperceber-se das suas capacidades para alterá-la. Afinal, exercício da liberdade de escolha 
e do desejo de tomar decisões, de partilhar e discutir. Mas para ler é preciso ver ler, querer 
ler, poder ler.

O meio familiar é determinante quanto à iniciação e socialização cultural, por 
exemplo, no relacionamento primário com a leitura.  Daí ser tão importante a família, as 
creches e os jardins de infância. As diferenças de escolaridade das famílias pode limitar 
também as possibilidades sociais dos próprios jovens.

Maioritariamente, se os pais não lêem os filhos também não. Mas há que valorizar 
também os pais  que, sem hábitos de leitura,  comunicam esse interesse.

Para a criança, a imaginação é o alargamento do seu real e a atitude para com os 
livros é condicionada antes do início da escolaridade.

Para os bebés os livros são objectos de descoberta como qualquer outro objecto: 
morder, acariciar,  numa aproximação e cumplicidade com o adulto. Os livros são objectos 
a “ler”, cheirando, tocando, mordendo.

Aprender a ler é, como o sublinhou a psicnalista Françoise Dolto,  uma viagem 
iniciática.

A criança aprende a ler quando o ler faz parte da sua vivência, uma interacção que 
se estabelece entre ela e a escrita.A leitura é uma representação no imaginário : ler é um 
processo de inteligibilidade, como tão bem o descreveu Mónica, de 9 anos.
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A continuidade é essencial para evitar a quebra de interesse por parte dos 
adolescentes, assim, desescolarizando o livro, aceitando que os adolescentes possam 
escolher o seu próprio caminho.Convencer sem impor , ligar o livro às suas vidas, sem 
ser à escola e à aprendizagem , ser na plena acepção da palavra, um mediador - por isso 
não podemos deixar de nos insurgir quando as bibliotecas escolares funcionam , ainda, 
como salas de aula, impedindo outros utilizadores de aí entrarem ( quando não servem 
de “castigo” para alunos difíceis…)

Ler : fazer escolhas e tomar decisões, levar a leitura a sítios inesperados, como 
hospitais e centros de saúde , lares e prisões– e aqui reforce-se a indispensabilidade de 
tocar outros mediadores como enfermeiros , profissionais de saúde e outros.

Citando o actual Nobel, Le Clézio, os livros são um tesouro mais precioso que os 
bens imóveis ou as contas dos bancos, isto é o agir, sem literatura, daria um mundo 
silencioso. Sem antagonizar o universo cultural de cada indivíduo ,pugnar por uma 
“utopia racional”(Pierre Bourdieu).

Um agradecimento final às “professoras-bibliotecárias”, Conceição Garcia e Carla 
Cordeiro, pela recolha, o mais genuína possível, dos depoimentos de crianças das freguesias 
rurais de Portalegre.

Para leitura, fica a sugestão de um poema dessa grande Senhora, Matilde Rosa 
Araújo.

SABER LER NA VIDA

Saber ler na vida - folhear honestamente a vida
Apaixonadamente a vida

Nas arcas da noite, nas arenas do dia:
Risos, lágrimas, serenos rostos aparentes

Como se abríssemos cada dia a verde lima do espanto.
Não passar folhas em branco sem as entender,

Olhar rostos como quem tacteia rugas
Descobrindo planetas de mágoa ou rios de alegria.

A primeira página e o segredo puro dos acabados de gritar
[o primeiro grito,

Iluminada inocência do futuro.
E tudo isto

Entre vermes, frutos, flores, rinocerontes, pássaros,
Cães fiéis

Águas e pedras
E o fraterno fogo que acendemos a cada hora,

No espaço branco que é estendermos a nossa mão
Para outra mão apertarmos simplesmente

Mão pela qual corre o sangue como um rio de fogo.
Só temos uns tantos anos para lermos este livro

Debaixo do Sol, 
Ou sob o aço da noite

Para este fogo tecer.
Chamarás ciência cultura vida dor espada

[ou espanto a tudo isto
Ou ilegível monotonia.

Nada. Mas lê. 
Matilde Rosa Araújo
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EL ÁLBUM ACTUAL
Mª del Mar Ruiz Domínguez
José Manuel de Amo Sánchez-Fortún
Professores Universitários

En los últimos decenios, se ha experimentado un boom literario con la irrupción en 
el mercado editorial de un tipo de narrativa −el álbum actual−, alejado de la tendencia 
conservadora de la literatura infantil. Se trata de una clase de texto que se adecua 
perfectamente al nuevo perfil de “niño” nacido en la sociedad postindustrial, al plantear 
una manera distinta de leer. Frente a los cuentos infantiles, tal y como los conocemos 
desde la primera propuesta de reelaboración de los cuentos populares (Ch. Perrault), 
definidos y construidos en términos de tradición y convenciones, los álbumes repercuten 
en la manera en la que los niños se aproximan al mundo literario y a la manera de construir 
su propia competencia lecto-literaria. El álbum actual, acorde con el espíritu de su tiempo, 
está reconfigurando el intextexto lector del niño, así como su manera de enfrentarse a los 
problemas y conflictos generados en la sociedad actual. Nos encontramos ante textos que 
reflejan sin tapujos los nuevos valores socioculturales, la nueva realidad social, además de 
nuevos tratamientos narrativos: se alejan de las estructuras literarias convencionales por 
cuanto buscan el desconcierto mediante el desvío de la norma, del código o, en definitiva, 
del horizonte de expectativas del niño.  Téngase en cuenta que el álbum apela a un lector 
semiótico en lugar del semántico y es que para su construcción solicita expresamente la 
participación del lector.

 Por otra parte, en cada momento de la formación literaria del lector, las obras 
idóneas son aquéllas que permiten establecer entre ambos (texto-lector) un diálogo 
interactivo, en el que las estrategias textuales estimulen la activación de  los saberes del 
receptor. Los textos literarios infantiles, en este sentido, poseen unas peculiaridades que 
potencian la implicación y la respuesta del niño en la construcción del significado. Esta 
afirmación implica dos interrogantes esenciales para establecer un modelo que forme o 
eduque literariamente: 

1. ¿Cuáles son esas estrategias apelativas inscritas en el texto?
2. ¿Qué conocimientos implícitos, convenciones y mecanismos debe activar un lector 
infantil para dotar de sentido un determinado texto? 

Para dar respuesta a estas preguntas, debemos plantearnos dos aspectos que 
consideramos fundamentales e íntimamente relacionados:

• El lector modelo que cada obra literaria infantil postula y que, como estrategia 
textual, integra una pluralidad de códigos, que el receptor empírico deberá conocer, 
identificar y vincular durante la lectura.  
• El intertexto lector, construido desde la experiencia personal y el itinerario 
formativo lector. La lectura literaria se hace efectiva cuando el niño pone en 
funcionamiento, además de sus esquemas referidos a las características textuales de 
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un determinado texto, todos los conocimientos enciclopédicos e intertextuales que 
ha adquirido a lo largo de su vida lectora. Esto nos lleva a la necesidad de pensar en 
textos literarios que permitan formar lectores competentes.  Si nos aproximamos a 
los textos infantiles, comprobamos que hay factores que distorsionan la formación 
de un repertorio literario infantil:

- Por un lado, la creencia de que la competencia literaria en ciernes de un niño 
sólo permite leer textos infantiles caracterizados por repetir la forma narrativa 
tradicional y no permitir la ruptura con el horizonte de expectativas del niño 
lector. Es decir, textos altamente previsibles; con la misma sucesión de funciones; 
con un código literario poco modificado en su decurso histórico, etc. De esta 
forma, quedan fuera obras literarias transgresoras, cuya estructura potencia 
la continua ruptura cognitiva de los esquemas o modelos del niño. El álbum 
actual experimenta por naturaleza con todo el entramado de elementos del 
código narrativo-literario: mundos polifónicos y multidiegéticos, estructuras 
narrativas no lineales, cortocircuito, ironía intertextual,  etc.
- Por otro, la literatura infantil ha estado sometida a presiones ajenas a la 
misma, tales como los intereses editoriales, el valor moralizante y adoctrinador 
de muchos textos, la instrumentalización didáctica del texto literario, etc.

Este marco conceptual determinará la formación lectora en los niños más pequeños 
por cuanto:

1. Permitirá descubrir el lector modelo que subyace en todo texto;  lo que favorecerá 
la identificación de los conocimientos, convenciones o estrategias necesarias para 
actualizar su contenido potencial. 
2. Promoverá la creación de propuestas didácticas encaminadas a la formación de 
lectores competentes.
3. Facilitará la tarea de construcción de un canon formativo infantil. Se trata, a 
fin de cuentas, de establecer un conjunto de obras infantiles con las que educar 
literariamente o formar lectores competentes.

ERA UMA VEZ…
Dolores Tavares
Reformada, Voluntária de Promoção da Leitura – B. M. Tábua

Início de frase mágico, cuja conclusão pode ter forma e sentido infinitos.
Era uma vez… um amor que frutificou, nasce um bebé, que logo lê o calor do colo 

da mãe, sente-lhe o cheiro doce, ouve-lhe a voz ternurenta em suaves canções de embalar. 
Começa, assim, a leitura de um mundo tão diferente daquele que acabara de deixar…
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A pouco e pouco esta criança vai descobrindo quanto a rodeia, por meio dos sentidos. 
A palavra vai fazendo maravilhas na sua mente, em desenvolvimento, através da voz 
calma e compassada do avô, que lhe conta histórias fantásticas, da mãe que, meigamente, 
a adormece com deliciosas melodias… Ouvir contar ou ouvir ler histórias ajuda imenso 
na descoberta que a criança vai fazendo do mundo. Ela vibra com o desenrolar da acção, 
saboreia a fantasia, aprende a compreender ou chega mesmo a derrotar as suas angústias, 
os seus medos, revê-se nos heróis… E enquanto vai conhecendo o seu mundo exterior, vai 
enriquecendo, também, o seu mundo interior da fantasia, do encantamento, dos sonhos, 
nascentes vivas do poder criativo.

E avança o tempo. A criança cresce, e o contacto com os livros, o seu manuseamento 
dá-lhe uma dimensão ampla do mundo, alarga os horizontes do seu imaginário, educa a sua 
sensibilidade, desenvolve a sua capacidade de observação e de memorização, proporciona 
a aquisição de conhecimentos à medida que vai compreendendo as mensagens.

Pelo facto, o livro deve ser uma verdadeira obra de arte, bem escrito e bem 
ilustrado, que se torna num amigo indispensável e a leitura transforma-se num prazer 
inexplicável.

Pode-se, por isso, concluir que a leitura não é mais que o envolvimento mágico 
dos sentidos, em momentos íntimos, mais autênticos que a própria realidade; que Ler 
se transforma na magia sentida pelo acto englobante de quem o faz; que Leitor  é o 
felizardo atingido pela referida magia, que o consegue prender ao livro, do qual não se 
pode separar sem chegar ao fim, tornando-se o Mundo insignificante, perante a grandeza 
da magia do Ler e da felicidade de ser Leitor. 

FORMAR LEITORES PARA LER O MUNDO: UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA
Aníbal Bragança (Brasil)
Pesquisador – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico   

Em sociedade que exclui dois terços de sua população e que impõe ainda 
profundas injustiças à grande parte do terço para o qual funciona, é urgente 

que a questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo da 
luta política a que a compreensão científica do problema traz sua colaboração.

Paulo Freire, 1993

O Brasil tem uma riquíssima cultura de base oral que se expandiu com os meios 
elétricos de comunicação, a começar pelo rádio, e depois pela televisão, cuja qualidade 
se manifesta de modo inquestionável no mundo audiovisual, na teledramaturgia, no 
cinema, na música popular, na publicidade, onde suas produções estão no topo mundial 
dessas áreas.

Formar leitores neste país é um desafio difícil, que tem sua história. Nascida para 
o mundo na era pós-gutenberguiana, a sociedade colonial brasileira foi produto de 
culturas que tinham pouco ou nenhum contato com a cultura letrada. Os indígenas deste 
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lado do continente americano eram ágrafos; os portugueses tinham avançado de forma 
muito limitada e pontual nas práticas da leitura e da escrita, em que pese existirem nessa 
cultura píncaros como o cronista Fernão Lopes, o dramaturgo Gil Vicente e o poeta Luís 
de Camões; e os africanos escravizados que, em sua imensa maioria, nunca haviam tido 
contato com textos.

Apesar da ação jesuítica e, depois, da política pombalina para a colônia, o Brasil 
chegou a Reino Unido com Portugal e Algarves com pouca familiaridade social com o livro. 
Com a Independência e a República, o Estado Nacional começou a avançar no desafio de 
formar leitores, então uma questão associada à ampliação de uma rede capilarizada de 
ensino elementar, mas só em anos bem recentes o Brasil conseguiu colocar (quase) todas 
suas crianças na escola, mas com uma qualidade educacional muito desigual, em que a 
maior parte é de baixa qualidade.

A partir de 1937, com o Estado Novo, foram sendo criados instrumentos 
institucionalizados para, por um lado, apoiar a indústria editorial, por outro, ampliar a 
acessibilidade ao livro através da formação de bibliotecas públicas em todos os municípios 
brasileiros. A história do Instituto Nacional do Livro, criado por Getúlio Vargas, junto 
ao Ministério da Educação e Cultura, pode ser um fio condutor para avaliar os avanços 
e recuos na ação governamental até ser extinto, em 1990, no governo obscurantista e 
corrupto de Collor de Melo.

Nos últimos governos, de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, um aspecto 
da questão da leitura, mesmo presente desde a origem das políticas públicas para a 
área – a qualificação da mão de obra -, alcançou uma dimensão nova diante do desafio 
atual de colocar a indústria brasileira em condições de competitividade em um mundo 
globalizado.

É compreensível que uma nação, que forjou grandes nomes no cenário mundial da 
reflexão e da política da leitura, como o de Paulo Freire, venha adensando suas ações 
para que se alcancem patamares aceitáveis nas práticas leitoras do impresso, na trajetória 
para um lugar de potência emergente no mundo contemporâneo.

Em 2006, o governo Lula da Silva lançou o Plano Nacional do Livro e da Leitura 
(PNLL), onde são registradas não só a ação governamental, do poder local ao federal, 
mas também os movimentos da sociedade civil em prol do avanço das práticas leitoras. 
Esse governo também ampliou os benefícios fiscais à indústria e ao comércio do livro, 
isentando-os completamente de impostos, o que expressa a consciência da necessidade 
de facilitar o desenvolvimento do setor em benefício da sociedade.

Cogita-se agora da recriação do Instituto Nacional do Livro que, a ser implementada, 
deverá ser manifestação clara da prioridade a ser dada às ações coordenadas do Estado 
brasileiro em favor da ampliação da rede nacional de bibliotecas, do apoio à criação e 
expansão da rede de livrarias, ao fortalecimento da indústria editorial, à qualificação dos 
profissionais da cadeia produtiva do livro, de estímulo à formação crítica de pesquisadores 
universitários na área multidisciplinar de estudos do livro e da leitura, e, por fim, mas 
principalmente, à criação das condições para o uso cotidiano da leitura do impresso como 
experiência cognitiva indispensável à formação do profissional e do cidadão, em um mundo 
onde a ciência e a tecnologia se tornaram o capital mais importante no desenvolvimento 
da sociedade e do país.
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O CAMINHO PARA A CASA DA LÍNGUA
Ana Paula Rocha 
Professora do Ensino Secundário

MENINA – Larga isso, Tomé. Fala comigo! Até parece que vos roubaram as 
palavras!

RAPAZINHO (Falando com muita dificuldade) – Se calhar é uma doença 
contagiosa, porque eu também ando às voltas no pensamento para encontrar 

as palavras e elas a fugirem-me.
MENINA – Temos de ir à procura do remédio. Das palavras fortes, revigorantes. 

Ouvi dizer que elas moram na casa da Língua; umas a dormir, deitadinhas em 
grandes camas que se chamam dicionários; outras, na brincadeira, a correr 

pelas bocas… (…) Eureka! Já sei como vamos encontrar o caminho! Temos de 
procurar um Poeta, porque são os poetas que sabem descobrir as estradas e 

os atalhos para a casa da Língua; eles sabem falar com as palavras; encontram 
sempre as melhores e fazem bonitas as feias…

Júlia Nery, Na Casa da Língua Moram as Palavras

No cenário da peça de Júlia Nery há “uma estante envolvida por teias de aranha” 
com livros que “estremecem” e uma “grande televisão”. Por ser este o cenário mais 
provável e ilustrativo das vivências da maioria dos nossos jovens, considero o texto, acima 
seleccionado, representativo de uma realidade que viso contrariar na minha qualidade 
de profissional da educação. 

Seria fácil aceitar a fatalidade de que as palavras, particularmente as “fortes e 
revigorantes”, se começam a esboroar, inevitavelmente, face ao excesso de informação 
fornecido em outros formatos muito apelativos. Contudo, se o aparelho visual e o cérebro 
de um jovem funcionarem em perfeitas condições, porque é tão improvável que ele dedique 
algum tempo às palavras escritas? A resposta está em oferecer aos jovens o “caminho”, os 
“atalhos” e apresentar o “Poeta” certo que os oriente até à “casa da Língua”, a qual eles 
passarão a visitar, pelo menos, com a mesma regularidade que acedem a um popular site 
da Internet ou entram num restaurante de fast food.

Na qualidade de professora do ensino secundário e membro da equipa de 
coordenação de uma biblioteca escolar, o desafio de arquitectar o “remédio” que afaste 
esta “doença contagiosa”, da qual padecem os nossos jovens, tem sido recorrente ao 
longo dos anos. Tal como as estratégias, encapotadamente oferecidas para que pareçam 
atraentes e, aparentemente, sem qualquer objectivo pedagógico, mas que provoquem as 
emoções e o processo afectivo desencadeador de um novo leitor. Porém, parece-me sempre 
que o problema é favorecido pela circunstância de o “remédio” se dirigir a adolescentes 
com um percurso de costas voltadas para a palavra, para quem as actividades de escrita e 
leitura são objecto de resistência: não são cool e não se enquadram no património sócio-
afectivo que os caracteriza e formatou.

Por conseguinte, cativar os jovens para a leitura de textos, que lhes são particularmente 
destinados, resulta tão complexo e carente de imaginação, como levá-los a aceitar a mais 
valia que esses textos representam para o enriquecimento do seu património pessoal. A 
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título exemplificativo, poderei referir algumas das iniciativas experimentadas na minha 
Biblioteca. 

Assim sendo, uma das actividades designava-se “Página procura o seu livro” e 
resultou num curioso exercício: páginas “rasgadas” e à solta na Biblioteca à espera de 
encontrarem o livro certo de onde se haviam soltado. Implicava a leitura do excerto, 
determinar o estilo, o contexto, reconhecer, nas palavras, os códigos que conduziriam 
a um título. E nenhum aluno falhou, todas as páginas encontraram as obras certas 
nas prateleiras localizadas um pouco por todo o lado. Um ou outro já só abandonou a 
Biblioteca depois de requisitar um daquelas que o tinha cativado. 

Noutro momento, convidei alunos do 12º ano, que haviam lido obras para 
a disciplina do Português, a fazer apresentações das suas leituras a outras turmas de 
alunos mais novos. Alguns dos finalistas, imbuídos da sua qualidade de “formadores de 
leitores”, revelaram uma inesperada capacidade de comunicação, tanto pelos excelentes 
e oportunos conteúdos seleccionados para as apresentações em PowerPoint, como pela 
superior aptidão oratória, a qual viria a proporcionar momentos de grande cumplicidade 
com a assistência. No final, não existia, na Biblioteca, número de documentos suficiente 
para o desejo de requisição de algumas das obras divulgadas.

Poderia mencionar a eficácia, para a formação de amantes da leitura, da existência de 
um blog e um site que mantenho para divulgar as iniciativas, projectos e acontecimentos 
da Biblioteca, ou somente destacar efemérides e curiosidades com as quais tropeço neste 
mundo da informação global. Contudo, é difícil perceber o impacto que esses veículos 
causam. A minha experiência adverte-me para uma certa resistência a recursos virtuais 
da internet constatável através da fraca utilização, pelos jovens, das tecnologias da 
informação no contexto da escola e com o exclusivo objectivo de ampliarem os seus 
conhecimentos escolares ou relacionados. Diria até que me surpreende o seu deficiente 
e muito selectivo domínio dessas tecnologias. O “caminho” e “ atalhos” para a “casa da 
Língua” talvez não passem por aqui.

Por outro lado, o encantamento da palavra oral parece não ter perdido a sua eficácia 
neste tempo moderno e assoberbado de solicitações de toda a ordem. O seu vigor resulta, 
porém, do grau de magnetismo do contador ou “Poeta”. A estratégia pode passar por 
várias soluções, entre elas, contar a história na íntegra, ou revelar apenas o essencial para 
provocar a tentação da leitura, a fim de saber mais. Se aquele que lê tem a capacidade 
de se mostrar possuído pelo texto, as palavras apossam-se do corpo de quem ouve. Mas, 
se não domina a técnica e luta com as palavras, não desliza sobre elas, a leitura não 
produz prazer nem sedução. Os dois contadores de histórias que convidei para sessões na 
Biblioteca conseguiram o enlevo e interacção até dos jovens mais rebeldes. Com efeito, 
como refere Júlia Nery, “são os poetas que sabem descobrir as estradas e os atalhos para a 
casa da Língua; eles sabem falar com as palavras; encontram sempre as melhores e fazem 
bonitas as feias…”.

Para formar leitores capazes de ler o Mundo teremos que, os que visam essa missão, 
transmitir o nosso próprio encantamento da leitura e deleite da palavra.
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MAIS LIVROS, MAIS LEITORES
Valter Kuchenbecker (Brasil)
Presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias – ABEU

A questão do livro e da leitura deve ser encarada como um problema cultural neste 
país. Não é exagero afirmar que o livro e a leitura jamais estiveram nas pautas das reuniões 
dos burocratas e políticos que definem as prioridades de atuação e políticas públicas 
deste Brasil. Reflexo disso são os baixos índices de leitura e comercialização de livros que 
nos revelam os institutos de pesquisa. Talvez seja verdade que na hora de decidir por uma 
política a longo prazo, nossos políticos prefiram investir naquilo que dá retorno imediato 
e ganha notoriedade na mídia, colocando em prática o velho pragmatismo eleitoral. 

No entanto, uma nação se fortalece através da educação do seu povo. E a educação se 
faz através de livros e leitura. Isso não acontece em curto espaço de tempo. É um processo 
gradual, permanente e que envolve todos os segmentos da sociedade. Exige preparo do 
terreno (conscientização), boa semeadura (instrumentos eficientes para atingir os vários 
públicos), acompanhamento em todas as etapas para, enfim, alcançar a boa colheita. 
Muitos não querem esperar. Esse é o problema. Tentar encurtar caminho, buscar atalhos 
não resolve. Pelo contrário, nos faz andar de marcha à ré. 

Não basta e de nada adianta ficarmos nos punindo com a falta de políticas e poucos 
investimentos por parte do governo, etc. A pergunta que se impõe é essa: o que você 
está fazendo para reverter esse quadro? Qual a sua contribuição como editor, escritor, 
leitor, livreiro, distribuidor, enfim, como brasileiro que acredita que uma nação se faz com 
educação, livros e leitores?

Felizmente, este caldo cultural da consciência coletiva a favor da educação e da 
leitura tem aumentado sensivelmente nos últimos anos. De tal sorte, que as entidades 
do livro, num esforço enorme, têm se unido para que essa grande virada aconteça. E, 
acreditem, está acontecendo. Tenho testemunhado isso a cada reunião e evento do livro 
em que participo. Não é apenas otimismo de minha parte, embora saiba que isso também 
ajuda, pois vivemos de esperanças e sem esperanças a vida não tem sentido. É constatação 
vivenciada no cotidiano.

Sejamos honestos, as ações em favor do livro e da leitura têm se multiplicado. As 
entidades do livro fortalecem-se a cada ano. Aliás, elas têm trabalhado juntas e unidas. 
Esse é o caminho. Não vejo outro. É na força conjunta das classes que as políticas se 
estabelecem. É essa pressão coletiva que faz girar nossa economia. Várias foram as 
conquistas neste setor, citaria apenas uma – a lei de desoneração fiscal do livro, assinada 
pelo governo federal em 2004. Cada qual pode enumerar outras, como participação 
conjunta de editores em feiras internacionais. Lembro ainda a força do trabalho de 
diferentes ONGs e grupos menores de trabalho voluntário que tem surgido em número 
relevante nos últimos 10 anos, tipo: Leia Brasil; Livro em Roda; Expedição Vaga Lume; 
Mudando a História, entre tantas outras. Trabalho articulado no Congresso e Senado 
buscando aprovar leis que defendam o livro e a leitura, etc. O próprio governo tem se 
sensibilizado com essa luta e ações concretas, talvez pela primeira vez na história, estão 
acontecendo como o PNLL, o Vivaleitura. Embora essas ações sejam desenvolvidas em um 
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ritmo bem mais lento do que gostaríamos, não podemos ser falsos e afirmar que elas não 
existem.

Por isso, existem boas razões para dizer: a luta não está perdida, pelo contrário, está 
apenas começando. Aqui, no Rio Grande do Sul, também estamos engajados, o Clube dos 
Editores quer ser parceiro e levantar essa bandeira. Lutar por políticas de incentivo ao 
livro e à leitura. Lutar por um Brasil de leitores. Lutar pela educação de nosso povo, que, 
temos certeza, é o único caminho para o crescimento.

Viva o livro e viva a leitura!

A LEITURA COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PESSOAL
Susana Amador
Presidente de Câmara Municipal 

Nesta era global, em que as novas tecnologias ganham um espaço e protagonismo 
privilegiado, poderia considerar-se que o livro estaria condenado ao abandono e à 
pertença de um passado remoto. Um resquício de outros tempos, apenas apreciado por 
uns quantos, ainda agarrados a hábitos antigos, que fazem do livro um elemento essencial 
dos seus estilos e comportamentos de vida.

Ora, nada de mais desfasado. É por estarmos numa era de profundas mudanças, em 
que o Conhecimento se revela determinante, e por que não reconhecer, diferenciador, que 
o livro e a leitura se revelam fundamentais e estruturantes de uma sociedade apostada no 
desenvolvimento e bem-estar das populações.

À medida que o progresso nas mais diversas áreas evolui, e mais as novas tecnologias 
são usadas e utilizadas, mais o livro e a leitura se revelam um elemento indispensável do 
nosso quotidiano.

Há várias razões para ter o livro e a leitura como parceiros e aliados da Vida. Além da 
capacidade que a leitura promove, tanto em termos de melhoria da expressão oral como 
escrita, e como ambas são cruciais para o progresso pessoal e profissional, não menos 
essencial é o estímulo que a leitura desencadeia em termos de expressar correctamente 
o pensamento. 

Esta potencialidade que a leitura provoca, de desenvolver aptidões cognitivas 
estruturantes, como: observar, caracterizar, definir, argumentar, tornam-na indispensável 
para compreender melhor e actuar adequadamente nesta nova era mundial, tão cheia de 
riscos, desafios e complexidades.

É, pois, pela importância do livro e da leitura para a Vida das pessoas que a Câmara 
Municipal de Odivelas tem implementado um vasto conjunto de programas e iniciativas 
neste âmbito dirigido a todas as idades.

Assumimos este desiderato com a firme convicção de contribuir para uma sociedade 
mais justa e solidária, pois é por um futuro melhor e com boas condições para todos que 
nos movemos.
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As áreas da Cultura e da Educação são, neste âmbito, dois campos de intervenção 
relevante.

Por um lado, temos tido a preocupação de contar com espaços excelência no 
concelho, de modo a propiciar as condições adequadas para o fomento da leitura. 
Por outro, desenvolvemos programas que procurem ir ao encontro das necessidades e 
expectativas das pessoas.

Em termos de equipamentos, destaque, desde logo, para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, em Odivelas, e o seu pólo sedeado na Freguesia da Pontinha, dois baluartes do livro 
e da leitura no concelho.

Temos da biblioteca um conceito dinâmico e inovador, que procure servir os munícipes 
e lhes proporcione as melhores condições, não um lugar estanque, sem dinâmica nem 
inovação. Afinal, como diria um dos nomes maiores da literatura do século XX, e também 
bibliotecário, Jorge Luis Borges: “Sempre imaginei que o paraíso será uma espécie de 
biblioteca”. É, pois, por esse espaço esplêndido e com qualidade que temos dotado os dois 
pólos de mais condições e oportunidades. A pensar nos estudantes, alargámos o horário 
de funcionamento dos dois equipamentos, de modo a que pudessem ter espaços que 
servissem os seus interesses académicos. A “Biblioteca Fora d’ Horas” está aberta todos 
os dias da semana em horário alargado (até à meia-noite em Odivelas e até às 22 horas 
na Pontinha) e o seu sucesso tem sido evidente. Os jovens do concelho sabem ter nestes 
espaços municipais as condições adequadas para estudar e elaborar os seus trabalhos. 

Por uma questão de elementar justiça social, e criação de igualdade de oportunidades, 
que as bibliotecas também devem garantir, abrimos o Serviço de Leitura Especial, que 
fornece livros em Braille, audiobooks e livros digitalizados, aos deficientes visuais na 
Biblioteca Municipal D. Dinis.

O Centro de Exposições de Odivelas e o Centro Cultural Malaposta são outros dos 
locais onde a Cultura tem lugar. Apesar da sua vocação cimeira não ser o livro e a leitura, 
tanto no novo e moderno Centro de Exposições como na histórica Malaposta a promoção 
e divulgação do livro e da leitura têm lugar de modo recorrente. 

Se em termos de Cultura, Odivelas conta com vários espaços de excelência, em termos 
de Educação, o investimento no livro e na leitura não tem sido parente menor. Além da 
significativa aposta que temos realizado no parque escolar, quer com a recuperação do 
edificado quer com a abertura e lançamento de novas escolas, temos tido o particular 
cuidado de promover o livro e a leitura, com a implementação da rede de bibliotecas 
escolares no concelho. Em pouco mais de um ano abrimos seis bibliotecas escolares nas 
Escolas Básicas da rede pública do concelho. Trata-se de um esforço que tem contado com 
o nosso empenho e entusiasmo, pois quanto mais cedo estimularmos o contacto com os 
livros, mais rapidamente as crianças poderão criar hábitos de leitura.

Como se destacou, a Biblioteca Municipal tem um papel relevante. E é neste 
espaço que têm lugar os principais programas. Além do gratuito serviço de empréstimo 
domiciliário de livros e documentos audiovisuais, não raras vezes promovemos na 
Biblioteca encontros e tertúlias com destacados escritores da praça nacional, no sentido 
de aproximar os leitores dos autores que apreciam, como realizamos sessões de carácter 
científico, de modo a divulgar e aprofundar o conhecimento de determinada área do 
conhecimento.
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Para as famílias, com crianças ainda muito pequenas, a Biblioteca apresenta um 
projecto que é bastante participado e apreciado: “Dois braços para embalar, uma voz para 
contar”. Trata-se de um projecto concebido pela Dra. Susana Silvestre, coordenadora da 
Biblioteca Municipal, com a Casa da Leitura e visa partilhar livros com bebés dos 9 meses 
aos 3 anos. Também dirigido aos mais novos, dos Jardins-de-Infância e Escolas Básicas, 
decorre ao longo do ano lectivo o “Histórias de Outros Mundos”. São inequívocas apostas 
no público mais novo, por forma a estimular o convívio precoce com os livros.

Temos desenvolvido uma vasta e diversificada actividade, no sentido de valorizar 
o livro e a leitura, através de diferentes iniciativas que cativem, interessem e envolvam 
as pessoas, procurando-as sensibilizar para a importância dos livros e da leitura nas suas 
vidas.

Pelas razões aduzidas e pelos objectivos traçados, só com uma programação 
inovadora e contínua poderemos alcançar elevados níveis de sucesso. É por essa meta 
que a Câmara Municipal de Odivelas continuará a fazer do livro e da promoção da leitura 
uma prioridade da sua intervenção cultural e educativa. 

A LEITURA NA PASSARELA
Menalton Braff (Brasil)
Escritor

Nestes últimos tempos, felizmente, tem-se falado muito em leitura. Discussões pela 
imprensa, simpósios, conferências, pesquisas, livros, enfim, a leitura vem tornando-se uma 
das preocupações centrais de boa parcela da população, ou, pelo menos, daqueles que, 
por alguma razão, estejam comprometidos com a construção do futuro. 

Quando se fala de leitura, entretanto, tem-se que pensar que se está falando do 
ser humano. O ato de ler tem que ser avaliado em suas dimensões reais, pois não se trata 
de algo banal como jogar dominó, assistir a uma partida de futebol. A insistência com 
que se tem falado do incremento da leitura, isto é, da melhoria dos índices de consumo 
de livros no país, leva a um pressuposto que nos parece indiscutível: existem diferenças 
entre sociedades de leitores e sociedades de não-leitores. E isso deixando estes últimos 
em desvantagem. 

Parece desnecessário discutir quais as vantagens da leitura nem cabe num artiguete 
despretencioso e desta extensão como este desenvolver o assunto. Peço, portanto, 
permissão para dar como verdade que o leitor (ledor) está mais bem informado que o 
não-leitor, estando, portanto, mais bem preparado para fazer suas escolhas na vida. Isso, 
por si, já seria razão boa para que se desejasse incrementar os índices acima. 

Mas o que falar da literatura, então, que não tem como principal escopo a informação? 
E aí está outro assunto cheio de controvérsias, que nos obrigará a alguma simplificação. 
A literatura é arte e arte, pelo menos numa concepção kantiana, é inútil. Tão inútil como 
gerar filhos, como ouvir música, como amar e ser amado. Inútil, a arte, mas é ela que nos 
torna diferentes dos outros animais, ou seja, é a arte que nos humaniza. 
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Ora, aceitando-se as afirmações acima, cabe, então, uma pergunta: lê-se pouco, e 
isso as estatísticas comprovam, mas tão importante quanto: o que se tem lido? 

Não acredito que qualidade e quantidade sejam excludentes. Por isso, sou de opinião 
que todos aqueles que estão hoje empenhados em aumentar o número dos leitores e o 
número de livros per capita comecem também a investir na qualidade do que se lê. Os 
dois trabalhos podem ser concomitantes.  

EU LEIO-ME, TU LÊS-ME, ELE LÊ…
Marta Martins
Professora – Escola Superior de Educação

Ler para gostar de ler, ler para conhecer a língua, ler para ler o mundo, ler para 
intervir, ler para ser mais feliz, para usufruir mais e melhor da vida.

Ler é, antes de mais, um exercício de sedução. O livro tem que nos seduzir para 
aceitarmos desvendá-lo. O esforço da procura, da abertura, do percurso, uma a uma, das 
páginas, das linhas, das palavras, dos fonemas, da relação diagramática entre imagens 
visuais e verbais, exige resiliência e sentido lúdico, prazer na descoberta e na extracção 
de significado.

Só se lê quando, para isso, estamos motivados, quer a motivação parta da obtenção 
de prazer ou da resposta a um dever. No entanto, embora seja consensual que o dever 
é provavelmente um factor desmobilizador, para que Daniel Pennac veementemente 
alertou, creio que, se inquiríssemos os leitores, rapidamente perceberíamos que, mesmo 
na leitura lúdica, se nos primeiros parágrafos não se obtém um retorno prazeroso, de 
imediato, o texto é abandonado. Seja qual for a motivação inicial, se o texto não exerce a 
sua sedução em tempo proporcional à resistência à frustração de cada leitor, este começa 
a diminuir a velocidade de leitura, torna irregular o seu ritmo, ultrapassa etapas, diminui 
a compreensão leitora.

Creio que a formação de leitores para a leitura do mundo terá, sobretudo, que incidir 
na promoção da curiosidade, da abertura ao desconhecido e ao sentido da descoberta. 
Abertura também a diferentes tipos de leitura e de suportes comunicativos. Abertura ao 
diálogo inter e multicultural, à sedução pela diferença, ao conhecimento e à mudança. 
Só assim a leitura será portadora de conhecimentos plurais, trazidos por uma polifonia 
de vozes. Só assim o leitor se prepara para a intervenção e para o exercício da cidadania.

É preciso que o leitor saiba que o mundo também está no impresso e que também 
é preciso conhecimento do mundo para, dessa leitura, se extrair significado. Só assim, 
através da activação das diferentes perspectivas oferecidas pelo texto, da mobilização 
da sua enciclopédia pessoal, da sua memória textual e da sua memória vivencial, o leitor 
interage com o texto, interpretando-o e reescrevendo-o. 

Porém, e como em todos os diálogos, o conhecimento que é, em cada momento 
é mobilizado, difere de leitor para leitor e depende do contexto em que se inscreve 
cada acto de leitura. Quem não se lembra de António José Bolívar, “o velho que lia 
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romances de amor” e das suas representações imagéticas de Veneza, construídas à luz 
da sua experiência de vida? No sorriso que elas nos provocam, esquecemos, por vezes, a 
multiplicidade de outras imagens que outras leituras, de uma forma igualmente desviante, 
foram construindo, em cada um de nós, falsas representações do mundo.

Claro que também muito da nossa mundividência é construída através da leitura, 
como o imperador de “A Salvação de Wang-Fô”, de Marguerite Yourcenar, que constrói 
o conhecimento do seu reino através das imagens recriadas pela pintura de Wang-Fô. A 
Arte não é produtora de conhecimento, mas sim de recriação. As regras porque se rege 
são de ordem estética e não se pautam pela observância da realidade. Real e imaginário 
dependem da mundividência do artista e das suas escolhas estéticas. A frustração para 
quem constrói o seu real através da ficção, leva o imperador a sentenciar a destruição do 
pintor, que se salva, dialecticamente, por caminhos que só a Arte constrói.

Por vezes, a vontade de penetrar em outros mundos e se deixar seduzir por outras 
realidades é o motor propulsor da leitura. A avidez pela ficcionalização como fuga e 
alienação de realidades pouco gratificantes, não afecta apenas o imperador Kubai Klan 
que voluntariamente se deixa seduzir pelas descrições fantasiosas de cidades imaginárias 
trazidas pelo talento narrativo de Marco Polo, em As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, 
e que o afastam de enfrentar a ruína do seu reino. Não podemos deixar de perceber a 
analogia com as nossas leituras de viagens que nos transportam para espaços imaginários 
que nos alienam da rotina visual em que as nossas vivências quotidianas são pródigas.

E quando se trata de sentimentos? Quando os livros apenas nos devolvem as emoções 
que a vida se encarregou de nos roubar? Também como António José Bolívar, a segurança 
do impresso leva-nos, por vezes, a arriscar o desvendar de mundos culturalmente interditos 
e a experimentar vivências de papel. A leitura torna-se, assim, passaporte para uma vida 
feita de mil vidas, de experiências seguras e controladas, que nos permitem arriscar na 
segurança morna do sofá. 

Poderemos assim, concluir que vida e arte interagem numa multiplicidade de 
construções e desconstruções que nos preparam e fragilizam para o conhecimento. A 
leitura age como bálsamo e como instigadora de mudança. Transporta a serenidade 
e a inquietação, a fuga e o reencontro, aprofunda o conhecimento de nós próprios e 
dos outros. Traz-nos mundos desconhecidos e questiona, por vezes dolorosamente, o 
conhecido. Não sei se nos torna mais felizes, não sei se os mundos por ela em nós revelados 
interpretam melhor o que somos e o que queremos ser, mas sei que, sem ela, correríamos 
o risco de passar como estrangeiros pelas nossas próprias vidas.
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RUMINAÇÕES
Maria José Vitorino
Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares

Os meninos, a quem são dirigidas estas palavras de muita sabedoria, não 
devem imitar o analfabetismo dos bois nem dos homens que andam atrás ou 
à frente deles. (...) Numa coisa, porém, devem imitar os bois: na ruminação. E 

isto quer dizer: ler, ler bem, ler com os olhos e o pensamento.
António José Forte3

Os bois e os livros in Uma faca nos dentes (2003), p. 124

São os livros pasto de ruminação, no sentido que o poeta lhe dá, que é o da leitura 
reflexiva, crítica, educada e educadora; antes de mais, de cada leitor em si. Depois, desse 
leitor para outros, através da comunicação sobre o lido, e da migração entre textos, entre 
ideias. Mais rica se mais pensada, criticamente, acrescentando um bocadinho de cada um 
– uma ideia, uma pergunta... - e assim mais apta à transformação. Como diriam as avós da 
minha infância, analfabetas algumas porém pensantes todas, mais capaz de medrar.

Nos livros, lemos com os olhos tudo: as palavras, os sinais, as cores e os desenhos, o 
próprio formato do objecto. Nos outros lugares do lido, como os rectângulos luminosos 
por onde espreitamos palavras, sinais e outros alimentos do nosso ruminar, face a face 
como as telas pintadas ou o som directo dos instrumentos musicais, ou emitidos à distância 
por misteriosos meios como a Internet, aprisionados em discos brilhantes ou em outros 
mil disfarces ainda por descobrir, olhos e ouvidos, como nos audio-livros, ou na voz que 
simplesmente lê alto, desafiam o pensamento, e com ele alimentam a construção de cada 
qual como leitor, ou leitora.

Aprender a ler, a ser leitor, é caminho de muito ruminar. Carece, necessariamente, 
de muitos livros e de outros formatos ou suportes, quantidades acessíveis a sujeitos 
dispostos, para tal leitura animados, e apoiados. Vive ainda, do mais precioso dos bens, o 
tempo - para si, e para ler.

No coração dos meios que fomos inventando para formar leitores para ler o mundo, 
as bibliotecas são incontornáveis: tal como na alegoria dos ruminantes, pasto de ler com 
os olhos e o pensamento. Desejavelmente, meios preciosos para formar leitores,  autores 
eles próprios do sentido do que lerem e imaginarem. Recursos que distinguem, em séculos 
cada vez mais exigentes, quem sabe, e pode, aprender e exercitar o ler o mundo, no 
sentido que lhe deu Paulo Freire.

Promover a leitura, a formação de leitores, a criação e boa gestão de bibliotecas, 
com  destaque naturalmente para as escolares e as públicas, mas também de museus 
e outros recursos, é assumir a Cultura como factor essencial do Desenvolvimento nas 
sociedades actuais. Fazê-lo para toda a gente, com toda a gente, é desafio inevitável 
quando se defende o desenvolvimento das democracias, e o aumento de uma riqueza 
maior do Planeta, tantas vezes ameaçada: a capacidade dos seres humanos de entender, 
compreender, criar.
3 António José Forte (1931-1988). Nos anos 50, integrou o Grupo do Café Gelo, em Lisboa Foi funcionário da Fundação 
Calouste Gulbenkian, trabalhando, durante mais de 20 anos, em Bibliotecas Itinerantes. Publica desde 1958.
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Fazer tudo isto, a sério, implica conhecimento, profissionais - gente preparada e 
aplicada - meios materiais, criatividade. Tem de ser feito com rapidez, porém sem pressa. 
Com firmeza, porém na maior das liberdades. A muitas mãos, colaborativamente, com brio 
porém sem protagonismos que dispersem energias. Falhando e emendando, repetindo e 
inventando. Ninguém disse que era fácil... Implica, além disso, humor e alegria. Alegria 
que ajuda ao fluir da acção e da comunicação - conquistando tempo para cada qual se 
construir leitor, fazemos o tempo crescer, sentir-se maior mesmo quando se mede em 
escassos minutos de relógio.

Formar leitores para ler o mundo significa assim agir para alargar a elasticidade do 
tempo psicológico, fenómeno que os sábios do cérebro explicarão. Se formos capazes 
de o cumprir, formar leitores para ler o mundo é, afinal, actuar para que no futuro os 
leitores, e o mundo, se transformem e se reescrevam. Sabendo-o, não o temem nem se 
diminuem pelo medo da transformação.

Formar leitores – e leitoras – para ler o mundo vem-se tornando cada vez mais 
urgente. Se calhar, foi-o sempre. Nós é que ainda não o tínhamos lido bem, imitando o 
maravilhoso ruminar dos bois no texto de Forte, e um bocadinho mais: lendo com vagar, 
com os olhos, o coração e o pensamento.

DO PERCURSO LEITOR À CASA COMUM
Margarida Belchior
Professora

Um grande desafio este … o dar o meu depoimento como professora sobre uma 
temática que me é tão cara como esta «Formar Leitores Para Ler o Mundo». Neste 
momento de «Crise versus Oportunidade(s)» em que nos encontramos à escala global, 
acrescentaria «… e para o Melhorar».

Todos transportamos connosco as nossas vivências e costumo dizer, que mais do que 
os conhecimentos declarativos e os conteúdos que trabalhamos com os nossos alunos, 
aquilo que eles verdadeiramente aprendem connosco é a forma como nos relacionamos 
com o conhecimento e com os respectivos artefactos, isto é, o modo como eles apreendem 
o gosto e empenho que pomos no que fazemos. Tudo o mais vem como acréscimo 
ao imenso trabalho que um(a) professor(a)  tem que realizar para que os seus alunos 
realmente aprendam e aprendam de forma significativa a «Ler o Mundo», para nele 
intervir de forma crítica, responsável e solidária, reconhecendo a importância do outro, 
do diferente, para se conhecer a si mesmo, e cuidando desta Casa global, o planeta Terra 
(e porque não o Universo?) em que todos vivemos.

Reconheço assim a importância que tiveram para mim as minhas primeiras «leituras». 
Numa família de 5 irmãos, era para mim um privilégio poder ouvir em disco (então ainda 
de 33 rotações) em sossego e tranquilamente a «História da Menina do Mar» (Sophia de 
Mello Breyner) narrada pela Eunice Muñoz: ficava sentada no chão, fechava os olhos e 
imaginava a história a desenrolar-se diante de mim, como num filme. Uma história de 
mundos que se cruzam em amizades e amores – uma história de humanidade.
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Depois vieram as histórias de aventuras, as duas 5 e as dos 7 (Enid Blyton). Como 
cresci num bairro lisboeta em que ainda se brincava muito na rua, imaginava como as 
nossas brincadeiras se assemelhavam às aventuras do Júlio, da Zé, do David da Ana e 
do seu cão Tim. Outros livros marcantes para mim foram os do Grichka e do seu Urso 
(René Guillot). Estes transportavam-me verdadeiramente para outros mundos, para as 
estepes mongóis, para a vida de povos nómadas, no meio da neve, de tendas de peles, da 
importância dada aos mais velhos … 

Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, despertaram-me para a riqueza da vida das 
crianças em situação de rua, que na luta pela sobrevivência quotidiana criam entre si laços 
de cumplicidade, de solidariedade, de amizade e de amor, tão verdadeiros e inequívocos, 
como as notícias de violência que nos chegam quotidianamente através da televisão sobre 
contextos afins.

Fazem ainda parte das minhas leituras de juventude, as histórias de José Mauro de 
Vasconcelos: «O pé de Laranja Lima», «Rosinha, minha canoa», «Chuva Crioula», «Frei 
Abóbora» - histórias trágicas e poéticas, de uma infinita humanidade.

Foi esta humanidade, da cumplicidade, da solidariedade, da Amizade, do Amor, que 
se cola a todo o ser humano, esteja ele em que situação estiver, que aprendi a encontrar 
nos diferentes mundos que ia conhecendo através dos livros, despertando em mim uma 
imensa curiosidade por conhecer o outro, o diferente, por conhecer outros mundos.

Vivemos outros tempos, outros problemas (?) … 
A globalização e as migrações, a limitação dos recursos naturais e as alterações 

climáticas … as tensões, os conflitos regionais, as guerras … como o mundo se tornou a 
nossa casa, de todos os habitantes do planeta …

 … como a ciência tem mostrado que tudo está inter-relacionado …
Estou presentemente a iniciar um projecto no âmbito da «Educação para a Paz» 

em que se pretende abordar estas temáticas com os alunos mais novos e educadores 
ou professores, tirando partido das potencialidades de comunicação criadas pelas 
tecnologias.

Foi assim que, muito recentemente, em colaboração com uma colega, trabalhei a 
história dos «Ovos Misteriosos» (Luísa Ducla Soares) com alunos do 1º ano de escolaridade 
(5-6 anos de idade). Lida a história – a de uma galinha que choca no seu ninho ovos de 
diferentes animais, que cuida de cada um segundo as suas necessidades e características, 
animais estes que acabam por formar entre si uma irmandade que se apoia e inter-ajuda, 
quando o elemento ameaçador, o ser humano, tenta prender o frango para comer – 
foram feitos jogos sobre os animais (as suas diferenças e as suas semelhanças), foram 
construídos gráficos de barras. Trabalhou-se assim a Língua Portuguesa, a Matemática, 
o Estudo do Meio, a Ed. Cívica … um trabalho que culminou com a visita da escritora à 
Escola. Uma história inspiradora …

Já há alguns anos, a história do «Nabo Gigante» (Aleskei Tolstói) – um nabo gigante 
que nasce numa quinta em que a ajuda de todos, mesmo de todos, incluindo a do ratinho 
que passa despercebido por entre os buraquinhos da casa, é necessária e indispensável 
para o soltar da terra – foi inspiradora do desfile de Carnaval: da letra da música e 
dos fatos que cada um pintou em papel de cenário, de acordo com o personagem que 
representou.
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Todos, todos somos necessários e indispensáveis para que tanto os mais novos, 
como os mais velhos, se deixem inspirar pelas experiências relatadas através das histórias, 
verdadeiras ou imaginadas, dos livros – a cada estilo, a cada género, o seu papel: a 
fantasia, a poesia, as histórias tradicionais, os mitos da antiguidade, as actuais reportagens 
e relatos de experiências … todos têm um contributo inequívoco a dar. O despertar para 
os diferentes níveis de realidade em que vivemos, para os valores da Humanidade nesta 
«Casa Comum» que habitamos e em que todos vivemos, é sem dúvida também uma forma 
de acordar em cada um o escritor / autor que transportamos connosco.

FORMAR LEITORES PARA LER O MUNDO – A VISÃO DE UM SINDICALISTA
Manuel Carvalho da Silva
Sindicalista

O tema proposto despertou-me observação e reflexão sobre três aspectos o: que 
significa, na sociedade actual, o conceito “formar”; os conteúdos, as exigências e as 
aquisições de que os indivíduos (cidadãos) necessitam para serem “leitores”; os interesses 
que se podem enunciar para cada indivíduo “ler o mundo”, e a amplitude de conhecimentos 
que esse exercício exige.

A nossa formação e capacidade de leitura dos problemas devem permitir-nos viver 
o tempo em que estamos e agir nele para transformar a sociedade. Ora, nós vivemos 
tempos de expressão do descalabro do neoliberalismo e de recolocação de contradições 
intrínsecas do sistema capitalista, que provocam: (i) crise do sistema financeiro que tem 
imperado nas últimas décadas; (ii) bloqueios da estruturação e funcionamento do sistema 
económico; (iii) desajustamento estrutural e político das instituições desde o plano 
nacional ao global, bem como dos sistemas de regulação; (iv) crise energética; (v) crise 
climática e ambiental.

Vivemos, por outro lado, fortes processos de transformações ao mesmo tempo 
biológicas, tecnológicas e comunicacionais, que transformam como as anteriores o 
equilíbrio entre o ter, o poder e o saber. 

O uso dos instrumentos de trabalho e das mais complexas e avançadas tecnologias 
(tenha-se, nomeadamente, presente que as inovações não se tratam uma de cada vez) 
provocam, embora de forma diferenciada, alterações nos processos sociais, nas relações 
de produção, na relação do homem com a natureza, nas relações entre os homens e no 
próprio indivíduo (p.e. o simbólico tem novos e importantes impactos), bem como nos 
seus papéis e nas condições e formas da sua organização em sociedade. São de destacar, 
por exemplo, as profundas alterações na divisão sexual do trabalho e os seus reflexos na 
organização e papéis na família. 

O mercado de trabalho complexizou-se, globalizou-se, precarizou-se. E, não estão 
suficientemente consideradas alterações necessárias para enquadrar de forma valorativa 
o aumento de esperança de vida, o aumento quantitativo e qualitativo das mulheres no 
trabalho, ou os actuais processos migratórios.

| 78 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



A acção e a interacção dos seres humanos serão tanto mais conseguidas, e eficazes, 
quando melhor for o conhecimento – nas suas diversas componentes e dimensões – do 
mundo em que vivemos e nos movemos, naquilo que ele objectivamente é, mas também 
no que podia ser se fizéssemos outras utilizações dos conhecimentos, meios e capacidades 
de que dispomos.

Portugal é um caso de estádio e tipo de desenvolvimento da sociedade em que os 
atrofiamentos gerais da matriz de desenvolvimento económico, com um baixo nível de 
qualificações, e os défices económicos e sociais de grande parte das famílias se cruzam 
e convergem, e, em certa medida, são causa/efeito dos baixos níveis de qualificação 
profissional, mas também do insucesso escolar, tornando os portugueses pouco propensos 
(no plano quantitativo e qualitativo) à leitura, e com imensas dificuldades em ler o mundo, 
pelo menos no contexto do seu país. Porque, quando noutros contextos, na emigração 
por exemplo, eles são capazes de fazer boas análises, assumirem os desafios e atingirem 
os seus objectivos.

No sistema educativo, nos seus diferentes patamares, há que adquirir saberes 
específicos, mas também bases para aprender a aprender. Em Portugal isso implica a 
adopção de uma estratégia de combate à iliteracia, mas para esse combate ser ganho 
há que, nomeadamente, resolver problemas sociais e económicos que marcam a nossa 
sociedade e limitam as condições de agir das famílias, não permitir que o direito ao ensino 
seja colocado e tratado como qualquer produto no mercado.

Simultaneamente, é indispensável repor valores que ultrapassem o excesso de 
individualismo e dêem realce ao colectivo, pois a humanização da sociedade a isso obriga; 
afirmar e articular formações que serão necessárias ao longo da vida, tendo presente 
que as formações e competências cada vez mais se fazem em tempos de pré-trabalho, 
de vida activa e até “pós activa”; equilibrar a valorização dos conhecimentos científico 
e empírico; preparar os indivíduos no sentido de espevitar a análise e o sentido crítico; 
introduzir, em todas as vertentes do ensino, uma perspectiva universalista efectiva, que 
induza a procura da percepção das múltiplas culturas e dos caminhos para a salvaguarda 
dos seus valores específicos, e, simultaneamente o seu entrecruzamento. 

Como sindicalista e, em certa medida, estudioso das questões do trabalho e das 
relações de trabalho, direi que quem pretender ler o mundo actual e aquilo que se pode 
perspectivar para o futuro, tem de, na sua leitura, dar um lugar de centralidade ao 
trabalho. As teorias que atacam essa centralidade, expressa ou implicitamente, procuram 
acantonar o trabalho debaixo dos paradigmas dominantes da economia, e quase sempre 
sob forte inspiração neoliberal. 

Uma abordagem séria sobre o trabalho, bem como sobre as relações de trabalho, 
impõe que se situem e tratem, concomitantemente, as suas componentes ou dimensões 
económica, social, cultural e política. Não podemos esquecer que o abandono de certas 
formas desumanas de exploração do trabalho, como em limite o trabalho escravo, foram 
feitos não por razões de vantagem competitiva, mas sim por valores éticos e humanos, 
logo com carácter profundamente político e cultural. Os direitos no trabalho, e os 
direitos sociais profundamente associados ao trabalho, constituem-se como elementos 
fundamentais do “desenvolvimento sustentado” das sociedades.
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Isto significa que na escola, como noutras instituições e espaços de formação, a 
valorização do trabalho é imprescindível, mas sempre no quadro amplo da formação 
de cidadãos plenos. Cidadãos preparados para uma leitura do que o mundo é, do que 
poderia ser, do que poderá ser com a participação e a acção positiva dos seres humanos.

A LEITURA COMO EXERCÍCIO INTERIOR
Inês Barros Baptista
Jornalista

A capacidade é inata, o mecanismo é o mesmo para todos e a “receita” parece 
infalível. Primeiro, aprendemos que o som avulso das letras segue uma ordem e que, dessa 
experiência, nascem palavras. O passo seguinte conduz-nos às frases, que perspectivam as 
expectativas da língua e que, alinhadas, formam um corpo de texto. A pouco e pouco, a 
aprendizagem está feita e somos, supostamente, capazes de ler qualquer coisa. 

A questão, nessa altura, é descobrir se o fazemos com facilidade e com gosto, ou 
se, linha após linha, os olhos se arrastam, em esforço, sem abarcar o sentido da prosa, 
a cadência do ritmo, as visões que a palavra convoca e que tornam o mundo legível. A 
questão é saber se somos, de facto, capazes de ler qualquer coisa, ou se o sentido nos 
escapa quando chega à metáfora. Se as várias leituras que vamos fazendo do mundo o 
aclaram ou se nos confundem cada vez mais. 

Será que existem receitas para apurar o prazer da leitura? Mecanismos que incitem 
ao gosto pelos livros? Capacidade para formarmos leitores que não só sejam capazes de 
ler as manchetes do dia, as listas de compras, os decretos de lei, os e-mails das finanças, 
as conversas dos filhos no Messenger, os formulários para a tropa, mas que se apaixonem, 
também, pela literatura? 

Se é certo que a nossa visão se aprofunda de cada vez que o mundo se torna legível, 
não é menos verdade que haverá sempre quem se mantenha, só e apenas, à superfície. 
Quem não se interesse por letras, não vendo nelas mais do que o ruído avulso dos nomes, 
quem tome as palavras por certas sem nunca sair do seu sentido comum, quem não goste 
de enfiar o nariz na poeira das histórias, nem de ter livros à cabeceira da cama.

A quem caberá, então, a tarefa de transformar a leitura num acto de entrega? 
Numa espiral de descoberta e prazer? Num descodificador de experiências? Como é que 
se forma um leitor para que se renda, se espante e se expanda com tudo o que os escritos 
do mundo revelam?

Infelizmente, não tenho a receita, tão pouco acredito que exista. E, no entanto, 
acredito nos estímulos e na possibilidade de contagiarmos os outros com o nosso prazer. 
Acredito que, dando o exemplo, haverá sempre quem queira segui-lo e que o esforço 
compensa. Que o desinteresse cede à metáfora e que um dia os olhos se rendem perante 
o poema mais simples. Que as tragédias da vida dão romances incríveis e que o  mundo 
permite tantas leituras quanto indivíduos. 
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Mas acredito também que o sentido inequívoco da nossa existência – e, portanto, 
do mundo – revela-se quando somos capazes de ler na alma uns dos outros. Ou seja, 
quando a leitura deixa de ser um mero mecanismo, para se tornar no exercício interior 
dos sentidos.

PARA UMA POLÍTICA DE LEITURA PÚBLICA
Helena Vasconcelos
Dinamizadora de Comunidade de Leitores

Tudo o que poderei dizer sobre este tema se baseia na minha já longa experiência 
como leitora – sôfrega, assídua, crítica, apaixonada – e estudiosa atenta de Literatura 
e, também, naquilo que aprendi, e continuo a aprender, em todas as intervenções 
e trabalhos que tenho levado a cabo no âmbito da leitura: Comunidades de Leitores, 
Leituras Encenadas, Workshops de Leitura, etc. 

Estas experiências têm contribuído para a minha visão optimista. Estou convencida 
de que a leitura está a atingir o grande público. Não partilho o pessimismo de muita 
gente que acha que as novas gerações são mais ignorantes do que as anteriores. Para 
além de ser um estrondoso “chavão”, tenho verificado que acontece o contrário: cada 
vez há mais gente a ler e a ler melhor. Quero dizer que existe e que se estão a ver os 
frutos de um trabalho de fundo que tem propiciado esta situação que é nova e muito 
positiva. Exposições como a recente “WELTLITERATUR”  levada a cabo na Fundação 
Calouste Gulbenkian, ou como as da Biblioteca Nacional, a intervenção mais dinâmica de 
escritores e escritoras na sociedade, na rex publica, e a sua aparição junto de leitores – em 
lançamentos de livros, conferências, palestras, etc. – contribuíram para diminuir o fosso 
que existia entre o público e os autores.   

Livrarias:
A época das megas livrarias parece já ter perdido o impacto dos últimos anos. É 

claro que exemplos como o da Fnac tiveram uma enorme importância no processo da 
dessacralização do livro. Haver um lugar onde há de tudo e onde as pessoas entram 
facilmente, foi óptimo para quebrar as barreiras de um certo elitismo por parte 
dos intelectuais. Mas será necessário um movimento para a especialização e para a 
profissionalização dos livreiros. O sentido crítico e as informações dos leitores são cada 
vez maiores e melhores. Proponho, por isso, que se aposte na formação de livreiros – e 
livreiras, claro – pessoas que saibam o que pode ser importante para alguém que vem à 
procura de livros. Tem-se verificado um trabalho muito importante por parte das editoras 
que passaram a promover os livros com técnicas diversificadas, adequadas a cada situação 
e com uma sensibilidade mais específica e apurada. Existe uma enorme diversidade que 
só pode ajudar a difundir a leitura e os livros. As editoras têm um selo, uma chancela que 
reflectem a escolha dos seus directores e orientadores. Gostaria que se passasse para um 
estádio seguinte, nesta cadeia que vai desde o escritor (a) até ao leitor(a): a de formação 
de quem está nas livrarias a vender livros.
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Livreiros e assistentes de livreiros com formação:
Pensei em módulos de formação muito simples, mas creio que eficazes, para que 

fosse possível um aconselhamento e uma orientação por parte dos vendedores directos de 
livros em relação a quem os procura, seja para fins profissionais, seja para fins recreativos. 
Estas pessoas estariam em estreito contacto com todas as editoras e teriam de estar bem 
informadas em relação a críticas e a apreciações sobre as obras que fossem vender. Teriam, 
ainda, de saber lidar com os leitores, não interferindo nos seus gostos mas aconselhando e 
orientando. Acontece-me muitas vezes – salvo raras e muito honrosas excepções – entrar 
numa livraria e perguntar por um livro que não está à vista. Na maior parte das vezes, a 
pessoa que me está a atender limita-se a consultar o computador à sua frente e a dizer, 
“sim”, “não” com absoluto desprendimento. Ora, esta postura não serve os leitores.

Plano Nacional de Leitura para seniores: 
Gostaria de ver um Plano Nacional de Leitura para pessoas mais velhas. Nas 

Comunidades de Leitores acontece-me encontrar muita gente que diz não ter tido tempo 
para ler como desejariam durante a sua vida profissional activa e que, quando se retiram 
ou reformam recorrem à leitura mais aprofundada com um prazer redobrado . Estas 
pessoas poderiam ser aproveitadas para fazer palestras em escolas e universidades, em 
hospitais e prisões. Por exemplo. O trabalho feito pelo actual PNL é óptimo e compreendo 
que se tenha centralizado e começado pelas crianças e pelos jovens. São eles que mais 
necessitam e que irão determinar o futuro da leitura e do livro. Por isso nunca serão 
demais os louvores tecidos às acções do Plano Nacional de Leitura e a todas as outras 
iniciativas que promovem a leitura e, principalmente, despertam a paixão e a necessidade 
de ler, ao longo de toda a vida. Partilho a opinião de que se devem criar hábitos de 
leitura desde a mais tenra idade, logo que se aprende a ler. Subscrevo a aposta num ou 
mais cânones que deverão acompanhar as várias idades do ser humano. É uma forma de 
cumplicidade e partilha. Quem já leu “A Ilha do Tesouro”, “Alice no País das Maravilhas” 
e Homero, Virgílio, Cervantes, Shakespeare, Camões, Gil Vicente, Kafka, Thomas Mann, 
Virginia Woolf, Fernando Pessoa, etc, etc. etc terá sempre algo em comum com as outras 
pessoas que tiveram o prazer e a excitação de ler as mesmas obras. Por isso, a leitura é 
um grande ponto de encontro, uma grande distribuição de informação na “forma de ler 
o mundo” entre pessoas, em todo o lado. 

Rede de aprendizagem da Leitura:
Uma outra acção que me parece ainda incipiente – apesar dos esforços louváveis do 

Instituto Camões – estaria relacionada com um intercâmbio mais dinâmico e alargado entre 
a DGLB, outras instituições e as Universidades espalhadas pelo mundo que possuem um 
Departamento de Estudos Portugueses. Proponho uma espécie de “Programa Erasmus” 
só para o livro e a leitura, uma rede mundial de formação a todos os níveis, no âmbito 
de tudo o que se relacionasse com esta área. Este Programa poderia ser financiado pela 
União Europeia – e não sei se não haverá já algo assim…
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Comunidades de Leitores:
Finalmente, tenho de referir as Comunidades de Leitores que tenho dirigido. A 

experiência não pode ser mais positiva e gostaria de avançar para novas experiências, 
mantendo, no entanto, os grupos que já foram criados. (De notar que o nível de exigência 
destes leitores e leitoras cresce de sessão para sessão, o que obriga a um saudável e 
pertinente trabalho de pesquisa e de referência a leituras paralelas, o que enriquece 
muito estas acções.)

Para terminar, creio que – apesar da crise e até, por causa dela – a leitura será sempre 
a grande opção para o enriquecimento individual e colectivo. Nenhuma das outras artes 
pode passar sem a leitura. E nenhuma outra ocupação é tão duradoura e abrangente 
como essa actividade.  E apesar das queixas quanto ao preço dos livros, fica normalmente 
mais caro ir a um espectáculo ou a uma exposição. E todas as pessoas que trabalham com 
livros e leitura – dentro da tal cadeia que vai do autor até ao público – devem ser pagos 
condignamente, isto é, de acordo com o seu esforço e valor. 

OS SEM-LIVROS
Daniel González (Brasil)
Antropólogo. Ex-Director da Organização Ibero-americana para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (OEI) no Brasil.

A existência de um grande contingente de cidadãos que não têm acesso ao livro e, 
tampouco, as habilidades necessárias para o ato de ler é um dado preocupante. Apenas um 
em cada quatro brasileiros está apto para tal, enquanto os 75% restantes são analfabetos 
absolutos ou funcionais, que mal desenham o próprio nome e têm dificuldades para 
compreender textos mais complexos que um simples bilhete.

Essas pessoas até conseguem decodificar palavras ou pequenas frases, mas não 
interpretam o que está escrito. Some-se a isso a dificuldade de leitura e compreensão de 
milhões de crianças em idade escolar, conforme mostram diversos estudos internacionais. 
O resultado é um índice nacional de leitura baixo.

Outra forte razão é a falta de acesso aos livros, o que gerou o surgimento de uma 
categoria de brasileiros batizada, apropriadamente, de sem-livro – mais numerosa que a 
dos sem-teto ou a dos sem-terra. A massa de leitores em potencial é pequena – 26 milhões 
de pessoas, o que equivale a um terço da população letrada do país – e ainda tem toda 
sorte de dificuldades para ter um livro em suas mãos.

Cada brasileiro compra, em média, apenas um exemplar/ano e o resultado é que 
menos da metade da população leitora do país possui acima de 10 livros em suas casas. 
Assim, faz-se necessário que o Estado crie políticas para tornar o livro mais acessível, seja 
estimulando o mercado a baratear os preços ou a lançar novos produtos – como os livros 
de bolso –, seja abrindo mais bibliotecas públicas e revitalizando as atuais, que constituem 
um formidável capital social da nação.
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O dado positivo é a crescente conscientização da sociedade, neste início de milênio, 
em torno dessa questão. Há uma forte percepção sobre a importância da leitura para o 
desenvolvimento pessoal e profissional do cidadão e seu papel cada vez mais estratégico 
dentro do projeto de desenvolvimento nacional. Nos últimos anos, avanços significativos 
têm sido registrados na esfera federal – que instituiu o Vivaleitura, no Ano Ibero-americano 
da Leitura, com 100 mil ações de parceiros do Estado, empresas e terceiro setor; ampliou 
os programas de aquisição do livro; implanta novas bibliotecas e instituiu o Plano Nacional 
do Livro de Leitura – e também na estadual e na municipal.

O desafio, agora, é assegurar a manutenção dos esforços feitos até este momento, 
ampliar essas ações nas futuras gestões e fazer com que sejam convertidas em políticas 
de Estado – que estão acima dos programas de governo e das questões partidárias ou 
pessoais. Os organismos internacionais, as entidades da cadeira produtiva do livro, os 
jornais, as revistas, as associações que trabalham com leitura e as lideranças responsáveis 
da sociedade também têm um relevante papel neste sentido.

Na última campanha eleitoral, foi publicado o caderno Políticas Públicas do Livro e 
Leitura, em que os autores, representando as diversas correntes do pensamento político 
nacional, fizeram reflexões sobre o tema, assumiram compromissos e os incorporaram 
aos seus programas de governo. Com entidades do mundo do livro e outras organizações 
não-governamentais, foi elaborado o Manifesto do Povo do Livro, assinado por 3.500 
personalidades e entregue aos candidatos a presidente que, assim, incluíram o tema na 
agenda nacional.

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também abriu as portas do Palácio 
do Planalto para receber os escritores, educadores, editores, livreiros para conversar sobre 
o documento, assumiu com entusiasmo vários compromissos para fazer do Brasil um país 
de cidadãos leitores. Dessa forma, o Brasil tem tudo para ser um país ainda melhor ao 
fazer essa aposta em educação, leitura, livros e bibliotecas.

COM TODAS AS LETRAS 
Celina Lopes
Bibliotecária Municipal 

Nos dias de hoje, por efeito dos avanços das novas tecnologias e das telecomunicações, 
experimentamos factos desusados: a geografia ganhou nova escala e os cronómetros 
registam um maior número de situações de vida. Contudo, a língua e a palavra escrita 
permanecem como os meios indispensáveis para a comunicação das ideias e do saber. 
A leitura, por consequência, representa a condição para descodificar os textos escritos 
que, nos mais diversos suportes, consentem o acesso à informação essencial para o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural dos indivíduos.

Por este entendimento emergiu a determinação da componente institucional do 
Com Todas as Letras, como é próprio suceder nos processos de consolidação dos hábitos 
de leitura. O plano de actividade e conteúdos estabelecidos para este projecto que não se 

| 84 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



caracteriza por ser uma actuação anedótica, pontual, dirigida à necessidade de responder 
a uma questão social localizada, mas antes declaram o intento de constituir um passo 
para uma resposta integral, coordenada pela leitura, traduzida num programa para dois 
anos que implica vários contributos com funções relevantes neste tema. 

A sinalização de resultados positivos demandou que o planeamento deste projecto 
de promoção da leitura fosse marcado por processos de cooperação entre diferentes 
dimensões presentes na vivencia do seu público, designadamente, a escola, a família 
e a biblioteca pública. Lateralmente, em nível igual, incluiu-se o apoio de elementos 
com identidade cultural e social local (personalidades locais, livrarias e entidades de 
desenvolvimento cultural).

Sinteticamente, o Com Todas as Letras, estrutura-se em três pilares - a escola; a 
família e a biblioteca - e em cinco razões para a leitura.  Ler é importante para: comunicar; 
sentir; aprender; participar e criticar.   A leitura é uma competência transversal em todos 
os contextos escolares, o conhecimento no mundo ocidental é eminentemente textual. 
É consensual afirmar que o êxito e o insucesso escolar dependem, em grande medida, 
da competência leitora dos alunos. Por sua vez a família tem um papel insubstituível 
no desenvolvimento de atitudes que contribuem para a consolidação dos hábitos de 
leitura, nomeadamente através da leitura partilhada entre adultos e crianças. Quanto 
à biblioteca pública, responsabilizada pela obrigatoriedade de cumprir a sua função no 
desenvolvimento cultural e social da sua comunidade, compete-lhe prestar um serviço 
comprometido com as melhores soluções e experiências.

O Com Todas as Letras enunciou como objectivo geral a Criação de Hábitos de 
Leitura nas Crianças. Quanto aos objectivos específicos, integram propósitos essenciais, 
tais como: Aproximar o livro e leitura das crianças de uma forma continuada; Envolver 
as famílias nas actividades de promoção da leitura a desenvolver pelo projecto; Permitir 
formação específica na área de leitura junto dos mediadores e desenvolver boas práticas 
de promoção da leitura.

O público-alvo considerado é heterogéneo. Constitui-se por 75 crianças, com idades 
compreendidas entre os 5 e os 7 anos, pelos respectivos encarregados de educação, pelos 
professores, e pelos colaboradores técnicos das Bibliotecas Municipais de Caminha.

As acções do Com Todas as Letras serão, permanentemente, guiadas pelos livros, 
constituídos numa colecção nova, especifica para as crianças implicadas neste projecto. 
Estes livros, identificados com uma sinalética própria, serão presentes nos Sacos Temáticos, 
nas salas de aula mas, também, em casa de cada criança, assim como na própria biblioteca 
municipal. A Leitura Partilhada será sempre a metodologia de referência, em qualquer 
dos espaços definidos. Por se compreender a leitura como forma de uma “viagem”, 
propõe-se a cada criança que faça o seu registo de “navegação” no seu Diário de Leitura. 
Nestas viagens pela leitura, os pequenos passageiros irão vencer obstáculos e conquistar 
pequenos tesouros, serão os Livros de Ouro, isto é, os livros preferidos, oferecidos pelo 
projecto, periodicamente, a cada uma das 75 crianças. E, por vezes, esses serão dias 
especiais, como acontece quando se ganha um presente! Os Companheiros de Leitura, 
são os convidados distintos do Com Todas as Letras, emprestam-lhe a sua notabilidade 
mas também proximidade e acreditam na leitura como um recurso fundamental para 
assegurar os meios para a igualdade de oportunidades e para a participação cidadã. Por 
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todo o projecto subsistem propostas de Formação Específica inicial e avançada para os 
mediadores de leitura, assim como meios de Avaliação dos indicadores estabelecidos.  

Conscientemente, presume-se resultados consequentes desta intervenção, 
designadamente: Aumento da competência leitora das crianças; Disseminação de boas 
práticas de promoção da leitura; Acréscimo da competência dos mediadores de leitura e 

Maior capacidade critica e de participação das instituições e comunidade local. 

Resultados Esperados
1. Aumentar a competência leitora das crianças
2. Disseminação de boas práticas de promoção da leitura 
3. Aumentar a competência dos mediadores de leitura designados: Professores; 
Técnicos de Biblioteca e família.
4. Contribuir para que as instituições locais, com responsabilidades na área da 
educação e da cultura, interiorizem a importância da leitura como instrumento de 
desenvolvimento cognitivo e sócio económico. 
5. Estimular, na comunidade local, uma sensibilidade reforçada para a leitura 
enquanto recurso de desenvolvimento pessoal.

FORMAR LEITORES COMPETENTES EM CONTEXTO ESCOLAR
Armanda Cerqueira
Coordenadora de Biblioteca Escolar

«Abre um livro!
[ ] Um livro permite-te contactar com outras imaginações, outras 

sensibilidades. É a possibilidade de estares noutros lugares, sem abandonares 
o teu chão, de ouvires pulsar outros corações, de vestires a pele humana de 
outro ou outros sem deixares de ser tu. E com um livro a varinha de condão 

não está na mão das fadas, está em teu poder. É do teu olhar, de cada vez que 
te dispões a ler, que nascem aqueles mundos, caleidoscópicos, de maravilha e 

só desaparecem quando fechas o livro. Mas a um gesto do teu querer, voltarão 
a surgir sempre, sempre, sempre»

Luísa Dacosta, História com Recadinho, 1996)

No início do ano lectivo, a Equipa da Biblioteca enviou a todas as turmas do 5º ano 
esta mensagem-convite a acompanhar os livros destinados à primeira leitura, em contexto 
de sala de aula, no âmbito das actividades do PNL, que denominámos Livros em Viagem. 
Com todo o cuidado, tinham sido seleccionados, com a ajuda do professor de Língua 
Portuguesa, os livros que melhor se adequavam à faixa etária dos alunos e ao perfil das 
turmas. Para “agarrar” o jovem leitor desde a primeira hora, os livros entraram na sala 
de aula dentro de cestos vistosos, atados com fitas coloridas, qual encomenda acabada 
de chegar. Surpresa, curiosidade, desconfiança, alegria  tudo isto trespassou naqueles 
olhitos observadores que tínhamos diante de nós, vinte e oito cabecitas seguiram-nos 
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com toda a atenção e, no final, praticamente todos estavam prontos a acompanhar-nos 
em viagem. Manifestaram, claramente, a vontade de viajar pelas páginas dos livros e 
descobrir mundos imagináveis; lugares distantes; personagens fantásticas, umas reais, 
outras fictícias; mistérios; conspirações , mergulhando no passado, vivendo o presente, 
transpondo o futuro. 

Tinha sido dado o primeiro passo: cativar o leitor.
Todos sabemos que um bom leitor forma-se lendo, lendo muito.
Neste sentido, quer na biblioteca escolar, quer na sala de aula, temos procurado 

incentivar a leitura, transmitindo aos nossos alunos o prazer de ler, prazer que nós 
exteriorizamos, quando lhes falamos de livros, de leituras variadas, que nos marcaram 
e marcam, quando lhes lemos em voz alta, deixando transparecer toda a emoção que 
sentimos, quando partilhamos com eles as nossas opiniões sobre este ou aquele livro, 
sobre este ou aquele autor, quando os ouvimos manifestar as suas preferências, quando, 
através do acto de ler, os ajudamos a desvendar o sentido da leitura, o prazer em conhecer 
o mundo. Este tem sido um trabalho contínuo, esforçando-nos para que diariamente o 
aluno tenha contacto com o livro, na escola e/ou em casa, o que nem sempre é fácil.

Cabe à Escola um papel de relevo na formação de leitores competentes e motivados. 
«É sua função fazer de cada aluno um leitor fluente e crítico, que use a leitura para obter 
informação, organizar o conhecimento e usufruir do prazer que a mesma pode oferecer.» 
(Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997) é verdade, mas cabe também às famílias dar início a esse 
processo. É necessário envolvê-las e, em certos casos, incentivar e orientar os pais sobre a 
necessidade da leitura desde bem cedo. Este é outro passo que estamos a dar, no âmbito 
do projecto a LeR+.

Sem querermos obrigar as crianças e jovens da nossa Escola a ler, temos procurado 
criar condições e incentivos para que leiam, pois os livros desenvolvem o seu conhecimento 
do mundo, são o património histórico, cultural e científico da humanidade, estimulam a 
curiosidade pelo que os rodeia, ajudam a conhecer-se e a conhecer os outros, enriquecem 
o seu vocabulário, ajudando-os a exprimir as suas ideias, a reflectir, põem-nos em contacto 
com outras visões do mundo.

No entanto, não posso deixar de repetir o que diz José Pedro Gomes no seu livro Da 
Nascente à Voz «só transmite o gosto de ler quem tem enraizada a paixão pelos livros e 
foi formado no sentido de a saber comunicar.»

Será que estamos a formar leitores aptos a intervir no mundo em que vivemos? Será 
que as recentes inovações tecnológicas estão a criar leitores com novos hábitos de leitura 
e novas formas de ler? Será que estamos a formar esta nova geração de leitores  para ler 
o mundo? Estará a Escola preparada para enfrentar este novo desafio?

A leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a 
ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, não uma manipulação mecânica de palavras, mas 
numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.

Paulo Freire
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LEER EL MUNDO: COMPRENDER E INTERPRETAR EL MENSAJE HIPERTEXTUAL
Antonio Mendoza Fillola
Professor Universitário

Texto, hipertexto y lectura  

Considerando el entorno envolvente de textos en el que se desarrollan las actividades 
sociales y personales en las sociedades desarrolladas de nuestros días, es evidente que 
leer es una necesidad, un derecho social. En nuestros días, quizá más que en ningún 
otro momento de la historia, estamos rodeados de mensajes que incluyen diversas 
(muchas veces imprevisibles) copresencias textuales (hipotextuales): cada texto contiene 
referencias, citas, alusiones,  transformaciones, etc. de otros textos. 

Estudios, estadísticas y planes nacionales de lectura indican que la lectura es un 
problema no resuelto en el sistema educativo. Es sabido que un buen número de estudiants 
(lectors en formació) no atinan a comprender los textos que se les ofrecen. Tal vez una de las 
causas de mayor alcance sea la incapacidad de establecer las pertinentes identificaciones 
de los referentes (hipotextos) que contiene el hipertexto objeto de lectura, porque el 
lector sólo percibe como texto plano. Como es sabido, la intertextualidad es un fenómeno 
de reelaboración, de recreación a partir de referentes retomados del entorno cultural. El 
carácter hipertextual del discurso permite integrar una multiplicidad de referentes que 
proceden de otros y que pasan a ser parte y esencia del nuevo discurso. 

No hemos de olvidar que “no hay obra literaria que no evoque en algún grado, 
y segun la lectura, a alguna otra obra” (Genette, 1982); pero este fenómeno también 
aparece en el discurso científico, de especialización técnica o en un manual escolar 
confluyen referencias, citas, conceptos e ideas de otras propuestas, de otras concepciones 
o estudios, y a través de su valoración, relación, refutación o apoyo se construyen nuevos 
significados (lo que también supone nuevos conocimientos); su carácter hipertextual es 
claro. Y de modo similar también aparece el  hecho (recurso) hipertextual en las distintas 
modalidades del discurso literario, que tambien incluye referentes hipotextuales que 
retoma, reescribe y reelabora con finalidad estética y expresiva.  Situándonos en el espacio 
del discurso literario y de  la formación lectora, creo que deberíamos considerar que, 
con frecuencia, el texto (literario, periodístico, científico y de cualquier otra tipología, 
además de la red de textos on line) se elabora y construye como un hipertexto, es decir 
como un texto que en sí mismo contiene (por alusión, cita, referencia o transformación) 
la presencia de otros textos a través de alguna modalidad de intertextualidad (Genette, 
1982; Eco, 2002; Rabau, 2005; Camarero, 2008). 

Con frecuencia, el texto remite a otras experiencies de lectura, o sea, a otros textos 
– su misma esencia discursiva  le hace integrar diversos componentes hipertextuales: “Los 
textos se incluyen los unos a los otros y cada nuevo texto que entra en ese sistema lo 
modifica, pero no es el simple resultado de los textos precedentes; es, a la vez, su pasado 
y su futuro” (Rabau, 2002: 15)— ya se trate de un escrito técnico o científico, literario o 
simplemente informal. El concepto de hipertexto, hoy se nos muestra como un hecho 
omnipresente en casi todo tipo de mensaje escrito; explicado desde la teoría (Kristeva, 
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1969; Genette, 1982; 1980), se ha reafirmado en nuestros días: “Tous les textes existent 
toujours en relation avec d’autres, avant l’arrivée de la technologie de l’hypertexte, de 
telles interrelations ne pouvaient exister que dans les esprits individuels percevant ces 
relations ou dans d’autres textes revendiquant l’existence de telles relations.” (Landow 
1990: 426).

La diversidad o complejidad de referentes de un discurso hipertextual concreto (sea 
técnico, científico, audiovisual o literario) pueden dificultan la construcción del significado; 
la falta de reconocimiento hace que la lectura resulta inviable, porque el lector puede 
encontrarse o sentirse incapaz de comprender y, por ello  la recepción lectora fracasa. Esta 
problemática que plantea la faceta hipertextual del discurso no ha sido específicamente 
tratada desde la perspectiva de la formación del lector. No disponemos de estudios 
que se hayan planteado la correlación entre los rasgos hipertextales del discurs con las 
necesidades específicas del lector.  La presencia de la base hipertextual del discurso es 
un punto de referencia para tratar de dar respuesta a diversas necesidades didácticas, 
educativas, formativas en relación a la formación del lector.

Didácticamente, al tratar la formación del lector, se asume que la recepción 
lecto-literaria es una actividad personal que está condicionada por los conocimientos 
y las referencias culturales del individuo, que componen su competencia literaria y su 
intertexto lector. Paralelamente, hay que considerar la relevancia de la base intertextual 
en el discurso literario. El texto  (literario o de cualquier otra modalidad)  se construye y se 
elabora sobre un ensamblaje de referencias que vinculan cada nueva producción con otras 
creaciones literarias y culturales anteriores: “todo texto es absorción y transformación de 
otro texto”, según hemos aprendido en palabras de J. Kristeva (1969: 145). 

Las obras literarias reutilizan “modelos”, pautas y convenciones (discursivas, 
estilísticas, expresivas...) que comparten, a través de su reelaboración, con otras obras 
del corpus que denominamos “Literatura”. Este hecho hace aún más significativa la 
necesaria aportación de referentes por parte del lector para dar sentido a la copresencia 
de elementos intertextuales que pueda incluir una obr, porque recordemos que  “la 
intertextualidad hace posible el perpetuo diálogo que la literatura teje consigo misma” 
(Samoyault, 2005:7).  

Y, por ello, la formación lectora deberá ocuparse especilamente de atender a la 
funcionalidad de las conexiones intertextuales, haciendo que el lector en formación 
amplíe su intertexto lector a través de sus experiencias de recepción lectora, de sus amplias 
y sucesivas lecturas. El concepto de intertexto lector está relacionado con las aportaciones 
de la estética de la recepción y de la intertextualidad. La incorporación del intertexto 
lector en el ámbito didáctico de la formación lectora ha permitido complementar y 
matizar el conjunto de componentes que integran la competencia literaria. (Mendoza 
2001 y 2004).

Esta perspectiva de formación desplaza algunas orientaciones y metodologías 
tradicionales  para dar más relevancia a las aportaciones y la implicación del lector. Desde 
este planteamiento, los referentes intertextuales –que perfilan el tejido discursivo del 
texto— pasan a cobrar mayor relevancia: los indicadores intertextuales necesitan de los 
referentes de conocimiento que ha de aportar el lector, activándolos desde sus archivos 
de conocimiento, o sea desde los correspondientes espacios de sus competencias. Claro 
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está que esto supone dos cuestiones: primero, y obvio, que el lector ha de poseer esos 
conocimientos; y segundo, que ha de saber reaccionar/responder adecuadamente a los 
estímulos (textuales, intertextuales) del texto, estableciendo las pertinentes conexiones 
entre el contenido (significado y recursos formales) de la obra con otros conocimientos 
que personalmente ha asumido, esencialmente a través de otras actividades de lectura o 
bien de aprendizaje. Efectivamente, considerando con J. Culler (1991) que “un texto sólo 
puede leerse en relación con otros textos y su existencia la hacen posible los códigos que 
animan el espacio discursivo de una cultura”, se proponen algunas claves de reflexión:
 

- El discurso literario se nutre de referencias del propio sistema literario y la creación 
literaria se inserta en una trayectoria ininterrumpida de reelaboraciones; de modo 
que, si la literatura genera hipertextos y relaciones componentes intertextuales, 
habrá que considerar que la comprensión de muchos textos depende de la capacidad 
de reconocimientos intertextuales del lector.

- Si cada obra contiene refrentes hipotextuales que comparte con otros textos, 
entonces la  identificación de éstos (necesaria para la comprensión e interpretación) 
se ha de producir  en la recepción lectora y a través de las aportaciones del lector. 

- Hay que tener muy en cuenta que el diálogo intertextual, en última instancia, es 
verifica y se desarrolla plenamente en la conciencia que ofrece el espacio psíquico 
del lector , lo que implica que el lector ha de dominar estrategias que le permitan 
saber leer un texte frente a otro, leer un texto como una relectura de otro, leer 
un  texto en el espcio intertextual de una cultura, como señalara acertadamente J. 
Culler (1998). 

- Además, habrá que valorar hasta qué punto el carácter hipertextual del discurso 
potenciará algunas estrategias cognitivas de lectura (identificación y relación de 
referentes, de hipotextos). O bien, hasta qué punto un lector falto de experiencia y 
de referentes se halla en desventaja de comprensión (y de interpretación) frente a 
los requerimientos del discurso hipertextual. 

- El discurso hipertextual está modelizado según sus referentes, alusiones, citas, 
remisiones, menciones o cualquier otra forma de inclusión de un texto previo, al 
que integra en su propio espacio y con nuevos valores y funciones. Y esto supone 
que la lectura de un hipertexto condiciona a su lector a identificar y relacionar varios 
hipotextos a la vez. Y esto es causa de que el lector haya de hacer un constante 
esfuerzo de relación entre lo que expone el texto y sus referentes e implícitos (claves 
o indicios hipotextuales). 

- Las facetas del discurso hipertextual del texto suscitan efectos cognitivos (relación, 
asociación, comparación, contraste, matización, subordinación, correlación, etc. ) 
que, necesariamente inciden en la lectura y, por lo mismo, debieran estar previstos 
y tratados en  la formación lectora. Si el nuevo texto incluye varios textos previos, el 
lector debería conocerlos, o en su caso, debería reconocer su presencia para obtener 
la información que le falte…  

- En suma, consideramos que la concepción del texto (literario o de otro  tipo) 
como un hipertexto –espacio de interconexión de diversas modalidades textuales 
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y de  inclusión de diferentes referentes hipotextuales— requiere un tratamiento 
específico de las competencias y de las estrategias de recepción lectora, que habrá de 
ser potenciadas a partir de un itinerario formativo de obras y lecturas  secuenciadas 
teniendo en cuenta el enfoque interactivo de la lectura i las claves intertextuales del 
discurso. El  intertexto lector  permite que el lector perciba las relaciones entre una 
obra y otras que le han precedido o seguido, de modo que construya con coherencia 
el significado de un texto. En concreto, el intertexto lector integra saberes y 
experiencias del ámbito discursivo-literario y habilita los saberes activos que la 
competencia lectora gestiona para establecer relaciones y reconocimientos entre lo 
concreto de una producción y los rasgos genéricos o particulares que comparte con  
otras obras; y, sobre todo, activa esos saberes para potenciar el valor lúdico de la 
lectura, haciendo de ella una actividad significativa. 
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O QUE É UM LIVRO BOM? – DESAFIO À MEDIAÇÃO
Andreia Brites
Promotora de Leitura

A leitura pode ser vista como uma actividade útil ou inútil. Sem nos alongarmos 
em questões de teoria literária ou filosófica, associemos útil ao desenvolvimento de 
vocabulário, da expressão oral, da concentração; e inútil ao prazer, à possibilidade de 
evasão e ao desenvolvimento da imaginação. Quando pensamos em ‘Ler o Mundo’, de que 
lado colocamos esta função? O que pode significar Ler o Mundo? Estar preparado para 
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interpretar diversos discursos, isto é, ser competente a descodificar códigos tecnológicos, 
burocráticos, propagandísticos ou ideológicos? Claramente. Mas ler o mundo implica 
igualmente que o leitor continue a alimentar a sua curiosidade, a sua imaginação, o seu 
sentido de gosto, de modo a conseguir ajuizar com responsabilidade e sentido crítico. 
“Formar Leitores para Ler o Mundo” congrega todas as respostas à questão ‘Porque é 
importante ler?’ numa ideia: formar leitores significa formar pessoas. Formar pessoas 
significa aspirar a um mundo melhor, mais consciente, mais exigente. Em última análise a 
mediação é simultaneamente idealista e egoísta. E por isso há terrenos que lhe são menos 
seguros, para os quais as respostas e as estratégias se tornam menos óbvias.

Quando trabalhamos com mediadores – pais ou educadores – queremos num primeiro 
momento que se sintam à vontade com o livro. Sem essa relação de cumplicidade, a 
mediação fica muito fragilizada. Mas, se estamos perante pais não leitores, não podemos 
dizer-lhes que não partem do mesmo patamar dos pais leitores na formação dos seus 
filhos. Devemos levá-los a gostar de livros infantis, mesmo que não gostem de livros 
ditos para adultos. Quando os adultos mediadores são leitores, superamos o primeiro 
problema. Contudo, muitos só lêem livros infantis em função da(s) criança(s) a quem 
o livro se destina, revelando-se difícil convencê-los a libertarem-se desse princípio de 
utilidade e convidá-los a uma leitura de prazer. Sem essa leitura, a análise ao livro estará 
comprometida, porque condicionada pelo destinatário e não por aquilo que a obra é, a 
nível literário, informativo, de ilustração. Quando convidamos um mediador a apresentar 
um livro infantil de que goste muito, acontecem em geral duas coisas: ou escolhe um livro 
que o remete para a sua própria infância, ou um livro que tenha feito sucesso junto do seu 
público. É raro vermos um mediador falar de um livro infantil numa perspectiva literária 
e não didáctica. Essa inabilidade inquina a escolha criteriosa de livros de qualidade, que 
serão o melhor suporte para que a criança se familiarize com os jogos de sentido, as figuras 
e figurações, o humor e a ironia, os níveis de leitura (quer no que diz respeito ao texto 
como no que concerne à ilustração). A apreensão, desde muito cedo, de sentidos obtusos, 
permite à criança conviver melhor com o que não consegue compreender no imediato, e 
ter uma ideia mais acurada da leitura. São muitas as crianças que por volta dos sete, oito 
anos, começam a demonstrar menos desejo de ler do que aos seis, porque se deparam 
com as dificuldades inerentes à aquisição e coordenação dos diversos mecanismos que 
resultam no acto de ler. 

Não podemos formar crianças e adolescentes sem formar mediadores. Quem lê 
livros a crianças tem de gostar de livros infantis, quem lê livros a adolescentes tem de 
gostar de livros. Há uma necessidade absoluta de que sejam leitores competentes e, no 
que respeita aos educadores, que tenham conhecimentos de história da literatura e de 
estudos literários. Sem eles tenderão a ser consumidores de livros, e a formar leitores 
menos aptos na decifração do mundo. O que se passa com os clássicos juvenis em Portugal 
denuncia, de algum modo, a situação. Editoras de prestígio como a Relógio d’Água, a 
Cavalo de Ferro, a Tinta da China, para não esquecer uma editora com a responsabilidade 
da Caminho, têm editado livros como Alice no País das Maravilhas, A maravilhosa viagem 
de Nils Holgersson pela Suécia, O Feiticeiro de Oz, Peter Pan, Pinóquio, O vento nos 
salgueiros, História de um rapaz mau. O investimento é todavia muito recente, e aposta 
primeiro no público adulto (se exceptuarmos a edição da Caminho de Pinóquio). Aposta 
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naqueles que gostariam de ter boas edições das histórias que leram na sua infância e 
adolescência. Acontece que muitos dos adultos mediadores de hoje já não leram estes 
clássicos. Chegaram até eles através de versões animadas, umas fiéis, outras nem tanto. 
Que também assim chegam aos mais novos, quebrando o encantamento das descrições 
e das experiências de auto-conhecimento e crescimento das personagens principais. Esse 
facilitismo prejudica o processo de aquisição de leitura por parte das crianças que, na 
adolescência, já não se identificam com as obras. Aconselhamos por isso pais e educadores 
a lerem os clássicos em voz alta, capítulo a capítulo, quando as crianças começam a mostrar 
um interesse continuado em livros mais extensos, a par das colecções de aventuras que 
lhes permitem adquirir ritmo e autonomia. Apesar de não haver uma estratégia única de 
sucesso garantido, a mediação através da leitura em voz alta e a par pode e deve fazer-se 
sempre. Se as crianças mostram interesse (até os adultos o sentem) em continuar a ouvir 
ler, depois de adquiridas as competências básicas de leitura, não há razão para o não 
fazermos. E é nesse momento afectivo que um livro mais longo pode ser bem aceite. Em 
primeiro lugar porque garante a continuidade de um momento desejado. Em segundo 
lugar porque pode estimular a curiosidade da criança em relação à narrativa, levando-a 
à leitura autónoma sem riscos, porque sabe que o acompanhamento está assegurado. 
Finalmente, porque através deste pacto firmamos um desafio de exigência, ao nível da 
concentração e da interpretação. 

Os mediadores não podem ter medo de arriscar. Para isso, têm de saber responder, 
ainda que intuitivamente à questão: O que é um bom livro?. E devem estar conscientes das 
suas limitações, nomeadamente de gosto. Quem trabalha com adolescentes e com adultos 
sente essas limitações frequentemente. Como responder a fenómenos comunicacionais 
perversos que simultaneamente criam leitores e os prendem no seu jugo? O fantástico, 
a aventura, o romântico. É melhor ler algo menos bom do que não ler. Mas a esperança 
e o desejo final do mediador continua a ser ‘formar leitores para ler o mundo’. Tem 
então de os ouvir. Quando falamos com adolescentes, é preciso estarmos atentos ao 
seu mundo familiar, social, afectivo. Então, em função do que pressentimos, sugerimos, 
preferencialmente um livro que sabemos ser bom. Sem termos demasiada atenção à 
idade, mas sim ao discurso. Sem paternalismos nem moralismos. Sugerimos sinceramente. 
E esperamos. Às vezes acertamos, outras não. Certo é que não sabemos ao certo que 
efeito pode ter um livro como A Carta ao Pai, de Franz Kafka, num jovem de 15 anos, 
mas podemos ouvi-lo dizer que o seu pai, afinal, não é assim tão mau… Não é Kafka 
quem está no centro da discussão, mas sim o pai daquele jovem, que não tinha rejeitado 
o primeiro desafio, A Metamorfose. Mas é certo que Kafka ajuda. E a missão cumpre-se. 
Mas nem sempre. Para formar leitores, precisamos de acreditar neles, na sua capacidade 
de nos surpreenderem. Mas, claramente, precisamos de estar ao seu nível, isso é o mais 
difícil. Temos de esquecer o nosso ego, os nossos preconceitos, e aceitar expor as nossas 
limitações, com a certeza de que estas contribuirão decisivamente para a sua formação.
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A LEITURA PÚBLICA E O PODER AUTÁRQUICO
Alfredo Monteiro
Presidente de Câmara Municipal

No VIII ENCONTRO da Leitura Pública do distrito de Setúbal, que decorreu de 27 a 
29 de Novembro de 2008, em Palmela, cujo tema foi Bibliotecas para o Século XXI, tive 
oportunidade de realizar a sessão de abertura, enquanto presidente da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal. Nessa intervenção congratulava-me com o facto de 
existir um percurso, feito de sucessos e insuficiências, de metas e resultados, para o Grupo 
de Leitura Pública do Distrito de Setúbal.

É essa intervenção que aqui partilho convosco, por ocasião do Congresso 
Internacional de Promoção da leitura – Formar leitores para ler o mundo – na certeza 
de que a promoção da leitura nas Bibliotecas Públicas é um meio de divulgação não só 
do próprio livro em si, mas também de criação de hábitos de leitura e um veículo para 
a construção de identidades e consciências críticas e participativas, imprescindíveis ao 
crescimento pleno do ser humano do século XXI.

Vinte anos é muito tempo, parafraseando o poeta, mas espaço muito curto se 
tivermos em conta que a primeira biblioteca pública municipal, de conceito moderno, 
viu a luz apenas em 1985, um ano antes da Rede Nacional de Leitura Pública ter sido 
aprovada.

Isto evidencia o quanto a vontade política de democratizar o acesso à cultura por 
parte do Poder Local do Distrito de Setúbal se traduziu em actos, com a inauguração da 
Biblioteca Municipal do Barreiro e a congregação de esforços de partilha e saberes no 
seio da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, que resultou na criação do Grupo 
de Trabalho das Bibliotecas Públicas e na edição de várias publicações.

Aprovada a rede, resultado de uma das parcerias mais bem sucedidas entre o poder 
central e o poder local, foi com orgulho e unânime reconhecimento da comunidade 
que começaram a surgir Bibliotecas Municipais nos diversos concelhos, ao ritmo que os 
recursos financeiros permitiam, que as virtualidades do modelo estavam adquiridas.

O ano de 2008 assinala uma data histórica: neste ano, há cerca de dois meses, 
inaugurou-se a Biblioteca Municipal de Alcochete: deste modo, pode-se afirmar que se 
fechou um círculo virtuoso. Hoje todos os municípios do Distrito de Setúbal têm, pelo 
menos, uma Biblioteca integrada na Rede de Leitura Pública, sendo que vários concelhos 
possuem, a par da biblioteca central, vários pólos.

Durante esse percurso, o Grupo de Trabalho das Bibliotecas Públicas prosseguiu a 
sua actividade, sendo hoje, não só o mais antigo grupo intermunicipal da AMRS, como do 
país. Muitos dos seus projectos foram alcançados e constituem uma marca que orgulha as 
suas administrações. Mas do seu percurso cabe aos seus representantes prestar contas em 
momento devidamente assinalado no programa deste VIII Encontro.

“Gestão da Mudança”, reportando-se à reflexão de estratégias inovadoras para a 
promoção da leitura pública, práticas e perspectivas face aos desafios do presente, foi o 
tema escolhido para este Encontro no contexto das transformações culturais e tecnológicas 
em curso. 
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Mas este cambio dentro del cambio (uma expressão que os nossos convidados 
estrangeiros facilmente reconhecem, da autoria de um ex-primeiro ministro espanhol), 
constitui um desafio redobrado para quem tem de reflectir prospectivamente sobre a 
mudança. “Que bibliotecas no século XXI?”. Pergunta pertinente, dadas as circunstâncias 
que a envolvem: a de uma crise económica do sistema capitalista — provavelmente sem 
precedentes nos últimos cem anos e de dimensões ainda por circunscrever— de uma 
expressão tal, que irá, em maior ou menor grau, deflagrar em todos sectores da actividade 
económica e, por acréscimo, na generalidade das organizações públicas e nas próprias 
bibliotecas. 

O que seguramente amplia a dificuldade das respostas, é que estas terão 
necessariamente de levar em conta, à escala devida, a gestão da incerteza em que o mundo 
está profundamente mergulhado. Este contexto adverso, torna ainda mais premente, no 
âmbito deste Encontro, a reflexão sobre o seu impacto e sobre o papel e a actuação que 
se perspectivam para as bibliotecas, tendo por finalidade os seus leitores/utilizadores e as 
comunidades em que se inserem. 

Contudo, tais dificuldades não tornam o desafio menos interessante. Estamos certos 
que muitos dos contributos resultantes deste Encontro serão válidos, independentemente 
do rumo que a política e a macroeconomia vier a traçar, pois as bibliotecas operam na 
área da democratização do acesso à informação e ao conhecimento, e a sua existência 
visa contribuir para o pleno desenvolvimento dos indivíduos e da sua comunidade.  

A Sociedade da Informação representa uma mudança cultural, social e tecnológica 
que pressupõe objectivos educativos e desenvolvimento de novas competências, mas 
não pode nem deve ser o actual contexto tão desfavorável que deve questionar estes 
objectivos, quando a qualificação das pessoas é algo de fundamental, pois o conhecimento 
é um dos recursos mais importantes no presente e no futuro. Este é um desafio com que 
sempre nos depararemos, seja qual for o rumo que a sociedade mundial venha a trilhar, 
num quadro que, já é seguro, de menor escassez de meios.

É pois incontornável a necessidade de reflectir sobre novas ou melhores formas de 
gestão (onde impere a qualidade, economias de escala, intensificação da cooperação), 
a promoção da leitura, a alfabetização digital (cada vez mais sofisticada com recurso 
a novas maneiras de estar na net), a atenção redobrada às redes sociais virtuais e às 
suas potencialidades agregadoras e que actualmente os jovens já dominam como quem 
respira. 

A AMRS a que presido, considera porém que uma ordem económica (que por estes 
dias tão flagrantemente expressa as fragilidades em que se sustenta), que um projecto 
tecnológico (com reconhecido potencial, ainda que não devidamente direccionado para o 
harmonioso desenvolvimento social e das pessoas), não são por si um projecto de sociedade; 
uma sociedade é também um projecto político, cultural, mental e educativo que depende 
de um dinâmica social e política, de uma cultura técnica e da produção e transmissão de 
conhecimento visando uma maior e melhor participação activa e informada dos cidadãos, 
qualificação e emancipação das pessoas. Este é também, na sua globalidade, o projecto 
que as bibliotecas prosseguem e, cujos objectivos, este vosso Encontro vai seguramente 
servir.

Desejo-vos um bom trabalho.
| 96 |

Congresso Internacional de Promoção da Leitura | Formar Leitores para Ler o Mundo
Fundação Calouste Gulbenkian | 22 e 23 Janeiro 2009



LER O MUNDO
Alexandre Quintanilha
Cientista

As minhas primeiras memorias de livros estão ligadas a compêndios de animais e 
plantas tropicais, enormes enciclopédias, variadíssimos atlas e muitos livros ilustrados de 
historias para crianças. Muito cedo o meu pai lia-me poemas como a Nau Catrineta e o 
Dom Beltrão enquanto que a minha mãe preenchia a minha imaginação com os contos de 
Andersen. Crescendo como filho único numa casa recheada de livros, passava horas sem 
fim a tentar descobrir as imagens e os textos mais sedutores, numa infância e adolescência 
tão cheias de liberdade e tão próximas da natureza africana.

Nunca me esquecerei do impacto emocional do Melro de Antero de Quental e do 
fascínio das viagens de Fernão Mendes Pinto. Mas também nunca perdia os desenhos 
animados dos domingos passados no Clube Naval em Lourenço Marques – o Príncipe 
Valente, o Tin Tin, o Tom Mix ou o Hopalong Cassidy.  As ferias anuais em Johannesburg 
ou em Cape Town, frequentemente em casa de amigos, deram-me acesso a outras leituras 
e fizeram-me descobrir o mundo fantástico do teatro para crianças e jovens.

Felizmente os gostos literários dos meus pais e meus eram muito diferentes.  Os 
autores dele incluíam Tolstoi, Martin du Gard, Balzac e Shaw. Os de minha mãe Somerset 
Maugham, Thomas Mann e Sigrid Unset.  As minhas bíblias incluíam Proust e Musil, que 
levei anos a ler porque não queria chegar ao fim, mas também Sartre e Faulkner.  E 
foi com eles que aprendi a refugiar-me nos textos de literatura e divulgação cientifica, 
sonhando com o que o futuro me permitiria realizar.  Desde muito cedo que o misterioso 
e o desconhecido me deslumbraram.  E estou certo que, em grande parte, devo essa 
curiosidade a alguns dos excelentes professores que me acompanharam no liceu.  Explorar 
e desvendar o mundo exterior e interior tem sido o principal objecto da minha procura 
existencial.   E sempre senti que nesta busca a ciência e a arte eram complementares.  
Ambas me ajudaram a compreender que a imaginação era fundamental, que a curiosidade 
era inesgotável, e que as respostas, ou eram simples e confortantes, ou, na maior parte 
dos casos, serviam de ponto de partida para novas perguntas.

Não foi certamente por acaso que escolhi primeiro a física e depois a biologia como 
áreas de investigação. A primeira porque me ajudou a conceptualizar contra “o senso 
comum” e a valorizar a imaginação e criatividade dos cientistas que trabalhavam nesta 
área do conhecimento.  A segunda porque sempre concebi a arquitectura dos sistemas 
biológicos como o produto de um processo evolutivo complexo e sem qualquer objectivo 
especifico. A simplicidade e elegância da física e a complexidade e complementaridade da 
biologia continuam a provocar muitas das duvidas que me acompanham.  Provavelmente 
é por isso que continuo à procura de personagens complexos na literatura e obras de arte 
cheias de tensão com as de van Gogh, Beckmann, Goya, Nolde, Phillip Guston e Nancy 
Spero na esperança de me ajudarem a compreender o que sou ou ainda posso vir a ser.  
E da mesma forma que continuo a confiar tanto na razão como na intuição em continuo 
dialogo.
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NÃO LER O MUNDO NA AULA DE PORTUGUÊS
Paulo Feytor Pinto
Associação de Professores de Português

O mais recente diagnóstico das práticas predominantes nas aulas de Português, 
no ensino básico4, reitera claramente os resultados do PISA 2000. Com efeito, desde 
então, todos sabemos que os jovens portugueses estão entre os piores leitores dos países 
desenvolvidos e que apenas são menos maus na leitura de textos narrativos em que a 
reflexão solicitada recai sobre “o conteúdo da informação que apela para conhecimentos 
prévios”5. Ou seja, os jovens portugueses pareciam ler com algum sucesso apenas quando, 
na verdade, não estavam a ler, mas a reproduzir a interpretação, a leitura de outrem, 
tipicamente a do professor. Ora, volvida quase uma década, como é natural num país 
onde nada acontece, a situação manteve-se inalterada dado que as práticas lectivas agora 
diagnosticadas põem em evidência a importância crescente da leitura orientada, à medida 
que se avança na escolaridade. Segundo o estudo do ME, e apesar do velho diagnóstico do 
PISA, esta continua a ser a modalidade predominante de leitura! Aliás, tanto os exames 
do 9º como os do 12º ano reforçam esta tendência uma vez que permitem, na avaliação 
da competência da leitura, que o aluno tenha sucesso apenas reproduzindo literalmente 
o que sobre determinado texto ouviu na aula e memorizou.

Além desta centralidade excessiva da leitura orientada, verifica-se também uma 
visão oitocentisticamente centrada na literatura nacional. Esta característica, que remonta 
à fundação do ensino liceal em Portugal, é mais evidente no actual ensino secundário, 
fazendo com que a leitura literária, entre nós, sirva apenas para conhecer Portugal e 
os portugueses ou, evocando a nossa mitologia romântica, para conhecer o pequeno 
umbigo que é o “Mundo Português”... Na cidade global, pós-industrial, do século XXI, 
a leitura do mundo através do texto literário deveria antes procurar a interacção entre 
textos de diferentes épocas, de diferentes tipos e de diferentes geografias.

Em vez da memorização por todos os alunos da interpretação canónica ou oficiosa 
imutável do mesmo corpus rígido de textos narrativos portugueses que os alunos devem 
reproduzir nas provas de avaliação, a formação de futuros leitores para ler o mundo deve 
privilegiar as outras duas modalidades de leitura propostas pelos programas, que são a 
leitura recreativa e a leitura para informação e estudo. 

Com efeito, só muito recentemente, com o Plano Nacional de Leitura, no básico, e 
com o contrato de leitura e o plano individual de leitura, no secundário, se começa muito 
timidamente a reconhecer a necessidade de desenvolver nos alunos o gosto pela leitura 
a partir do seus interesses, permitindo leituras verdadeiramente autónomas e livres, 
apelando pela primeira vez ao sentido crítico do aluno que queremos que seja também 
leitor ao longo da vida. No entanto, nas práticas de sala de aula, esta modalidade de leitura 
continua a ser a menos trabalhada – no 3ºCEB, parece ocupar apenas 16% das práticas 
de leitura dos alunos. Aliás, a diversificação e flexibilização do currículo, incontornável 
nesta modalidade de leitura, não parece ser, infelizmente, uma preocupação do sistema 

1 DGIDC (2008). Posição dos docentes relativamente ao ensino da Língua Portuguesa. Lisboa: ME.
2 GAVE (2001). Resultados do Estudo Internacional PISA 2000. Lisboa: ME, p. 32.
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educativo e da sociedade portuguesa. Sempre que se discute esta matéria predomina a 
opinião de que todos os jovens portugueses devem ler os mesmos textos e ter deles a 
mesma interpretação num claro sintoma de uma sociedade que não gosta da diversidade 
e que, por isso, ao longo dos últimos quinhentos anos a tem combatido vigorosamente, 
ora com a fogueira, ora com o degredo, ora com a prisão, ora com a assimilação, ora com 
a exclusão. 

A terceira e última modalidade de leitura prevista nos programas, a leitura para 
informação e estudo, apesar de ter uma importância crescente na vida académica das 
crianças e dos jovens, verifica-se que, na aula de Português, ela vai sendo cada vez menos 
praticada à medida que se avança na escolaridade. Também aqui estamos perante uma 
situação que já está diagnosticada há quase uma década. Na verdade, os resultados do 
PISA 2000 mostravam inequívoca e explicitamente o facto de os jovens portugueses terem 
extrema dificuldade na leitura que “requer identificação rigorosa e localização precisa 
da informação contida (...) num texto informativo”6. Tal quer dizer que os alunos não 
conseguem ler capazmente os manuais escolares – não os compreendem! Ou seja, não 
têm acesso autónomo ao mundo da História, da Física, da Química, da Geografia, da...

Urge pois uma alteração do actual paradigma do ensino da leitura na aula de 
Português que veda o livre acesso do aluno ao conhecimento, priva-o do seu sentido 
crítico e aprisiona-o no pequeno mundo nacionalista português. Por um lado, a leitura 
literária não se deve centrar só no texto narrativo canónico da literatura portuguesa, nem 
na transmissão da sua interpretação consagrada que os alunos têm que memorizar, mas 
(pre)ocupar-se mais com a interacção de textos diversos, interacção protagonizada pelos 
alunos, responsabilizando-os pelas suas leituras. Por outro lado, devem colocar-se de lado 
preconceitos quixotescos que teimam em minorizar o texto não literário como se ele não 
fosse também fundamental para a vida académica e profissional dos alunos, bem como 
para o futuro exercício da cidadania.

OS LIVROS COMO FÁBULAS DO MUNDO
Carlos Ceia
Professor Universitário

“O mundo anda fora dos eixos! Oh! Fatalidade maldita! Para que nasceria eu? 
Para endireitar o mundo? Vamos, partamos juntos.”

William Shakeaspere, Hamlet, I,V

Como contraponto ao que diz o cavaleiro da eterna Figura “quero que saiba 
Vossa Reverência, que eu sou um cavaleiro da Mancha chamado D. Quixote; e 
é meu ofício e exercício andar pelo mundo endireitando tortos, e desfazendo 

agravos”
Miguel de Cervantes, D.Quixote, XIX

3 Idem.
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Chegados a este momento, já para além da modernidade, não devíamos 
provavelmente tentar justificar a importância da formação de leitores, mas antes tentar 
compreender por que temos hoje necessidade de tal justificação. Tudo hoje convida a 
não ler livros e, sem darmos por isso, arriscamos a uma morte prematura do intelecto. 
O tipo de isolamento interior que o acto de ler convida não é aprendível de qualquer 
forma e talvez por isso se abandone demasiado cedo o ímpeto para ler livros. Insisto 
em escrever ler livros e não apenas ler, porque é dos livros que nos esquecemos e não 
propriamente do acto de ler, que está presente em tantas actividades contemporâneas 
que não perderam a capacidade de convocar a nossa atenção. Ler livros é que é difícil e 
único, e é isso que estamos a desperdiçar, por isso exige-se a quem ainda acredita nesse 
privilégio de aprendizagem que seja capaz de convencer os outros descrentes.

Os mundos apontados nas duas epígrafes não estão separados: são o mundo a que 
se acede quando lemos e quando ensinamos a ler. Jorge Luis Borges ligou os heróis Hamlet 
e Quixote de uma forma que pode ajudar a explicar o que se ganha com a descoberta 
da literatura. No ensaio “Magias Parciais do Quixote”, Borges conclui: “...Por que nos 
inquieta que Dom Quixote seja leitor do Quixote, e Hamlet, espectador de Hamlet? 
Creio ter encontrado a causa: tais inversões sugerem que, se os personagens de uma 
ficção podem ser leitores ou espectadores, nós, seus leitores ou espectadores, podemos 
ser fictícios...”. As duas figuras (Quixote e Hamlet) são duas representações clássicas do 
desmoronamento do muro que separa a ficção da realidade, isto é, o mundo que vemos e 
em que vivemos do mundo que sonhamos ver ou em que sonhamos viver. Em El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, o mundo que está dentro do livro, com as suas 
peripécias e invenções fantásticas, e o outro mundo que está fora, onde supostamente nos 
colocamos, acabam por ser fundidos pela nossa imaginação num único mundo. No breve 
relato de Júlio Cortázar, “Continuidad de los Parques”, o leitor transforma-se em vítima 
da história que estava a ler, porque um livro de ficção é um retrato do mundo real e este 
muitas vezes parece não passar de uma pura ficção. Ler o Don Quijote de la Mancha, por 
exemplo, é aprender a conhecer os limites da representação do mundo, porque só assim 
saberemos verdadeiramente quem somos para além de indivíduos letrados.  Em “Magias 
Parciais do Quixote”, Jorge Luis Borges pergunta por que é inquietante que Dom Quixote 
seja leitor do Quixote (ou Hamlet espectador de Hamlet), e responde que “tais inversões 
sugerem que se os personagens de uma ficção podem ser leitores ou espectadores, nós, 
seus leitores ou espectadores, podemos ser fictícios”. Os livros funcionam como fábulas 
do mundo porque o nosso mundo não funciona sem essa capacidade de fabulação do que 
somos ou do que vemos em redor. Por isso é que é importante formar leitores para ler o 
mundo: são esses que melhor se conhecerão a si próprios e que estarão sempre um passo 
à frente de quem nunca leu um livro.
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O MUNDO, LER O MUNDO
OS LEITORES, FORMAR LEITORES
Cláudia Sousa Pereira
Professora Universitária

Formar leitores para ler o mundo e começar pelo fim… Porque no fim está o 
mundo, este espaço aparentemente limitado onde nos vemos obrigados a viver e para 
o qual a única saída que parece possível é encontrar-lhe um sentido que não seja único, 
que permita desvios e inversões de marcha, praças e cruzamentos. Um sentido plural. 
Sentidos. O mundo que é também tempo e ritmo, repetições e analepses, surpresas e 
prolepses. Saber ler o mundo é poder sair da sua rotunda limitação, conhecendo-lhe o 
passado, as variações de humor, os caprichos. Sentimentos. Sentimentos que estimulam a 
viagem pela imaginação. A criação de imagens que se transformam em lugares, em novas 
existências. 

No mundo cruzam-se e afastam-se tempos e espaços, apenas tangíveis pelo registo 
que perpetua momentos e lugares através de linguagens que medeiam as realidades e os 
sujeitos. Linguagens que fazem encontrar-se no mundo pessoas de longe e de ontem e de 
amanhã. E o leitor do mundo nasce no momento em que lhe procura esses sentidos, no 
mundo e do mundo, tentando perguntar-lhe as dúvidas, experimentar-lhe as sensações, 
para aprender-lhe as regras do jogo que é a vida.

E num jogo de faz-de-conta, se a cada um dos objectos que compõem o mundo e 
se desconhece pudéssemos atribuir uma letra? Se para cada relação que esses objectos 
criam com as sensações que provocam inventássemos um som? Se para cada horizonte de 
coisas, seres e relações que olhássemos víssemos palavras e frases e textos? E se saber lê-los 
fosse conseguir ouvir-lhes os ritmos, se fosse escutar, por fim, a harmonia dos prazeres, ou 
a monotonia dos silêncios incómodos, ou a estridência do que nos exalta e nos arrepia? 
Então, esse alfabeto de convenções, aumentado em regras e gramáticas, ensinar-nos-ia a 
conhecer o mundo como quem conhece o texto e consegue saboreá-lo.

O crescimento acompanhado pelo conhecimento do mundo, que é afinal apenas 
descoberta do que já existe desde há muito, esse crescimento a que chamamos educação 
ou formação, só vai ser possível se for guiado por quem já vive nele há mais tempo e 
já viveu nele em mais lugares, já conviveu com a prática quotidiana de experimentar o 
mundo. Se situarmos esse tempo da prática no espaço da existência ele chama-se Vida, se 
o situarmos no espaço da linguagem esse tempo chama-se Leitura.
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FORMAR LEITORES PARA LER O MUNDO. IMPLICACIÓN E COMPROMISO.
Cristina Novoa
Asesora de Bibliotecas Escolares na Consellería de Educación da Xunta de Galicia

Gusto moito do título deste Congreso Internacional de promoción da lectura que a 
Fundación Gulbenkian ten previsto organizar en Lisboa os vindeiros 22 e 23 de xaneiro: 
Formar leitores para ler o mundo. Ler o mundo fora o lema elixido para unha liña de 
materiais  elaborados desde a Consellería de Educación da Xunta de Galicia con destino 
ao alumnado de 3º ciclo de ensino primario e 1º ciclo de ensino secundario obrigatorio 
(mozos e mozas de entre 10 e 14 anos), que tiven o pracer e a oportunidade de coordinar,  
e que foron distribuídos en todos os centros de ensino da comunidade autónoma  
galega durante o ano 2007. Estes materiais integrábanse no programa Hora de ler, para 
o fomento da lectura en centros de ensino non universitario, iniciado no 2006. Ler o 
mundo é o que precisamos, o que precisan as crianças para superar o egocentrismo,  
coñecerse e coñecer ao Outro, e así medrar como seres humanos xustos e solidarios. Os 
materiais que se remitiron aos centros de ensino consistían en carteis divulgativos, guías 
para o profesorado e uns cadernos de viaxe para o alumnado. Propúñase unha exhaustiva 
relación de títulos de libros de literatura infantil, xuvenil e outros sen clasificar por idade, 
clásicos e de autores actuais, así como películas, nos que a idea da viaxe estivese presente 
dunha ou outra forma; tamén se recomendaban músicas de diversas partes do mundo e 
enderezos electrónicos que completaban esta guía de lectura sobre as viaxes. Os cadernos 
de viaxe contiñan agochado un xogo de textos �anónimos�, aos que cumpría descubrir 
o autor e o título do que foran extraídos, todos eles de obras tamén �de viaxes�. Eran 
ademáis una proposta aberta de expresión escrita e gráfica a partir dos libros lidos por 
cada lector, pois pretendíase, básicamente, que servisen como diario de lecturas. 

Unha das ensinanzas que obtivemos, ou máis ben unha constatación que puidemos 
facer logo da valoración desta acción (que respondía a unha demanda explícita do 
profesorado de contar con instrumentos deste tipo para poder apoiar os seus labores 
de fomento da lectura), foi que os resultados que se acadan con calquera material 
ou iniciativa para fomento da lectura en contextos educativos, están directamente 
relacionados co nivel de implicación e de compromiso do profesorado que realiza o seu 
labor de mediación cos novos lectores. Púxose moito coidado no deseño dos materiais 
deste programa:  escolleuse a un dos mellores ilustradores galegos, Óscar Villán, para 
todo traballo gráfico, o equipo que os elaborou estaba formado por docentes con 
experiencia contrastada no ámbito das bibliotecas escolares, a renovación pedagóxica, 
a literatura infantil e xuvenil e o fomento da lectura; resultaron uns produtos atractivos 
e de calidade, uns materiais ben dignos. Pero o emprego destes recursos na procura dos 
obxectivos para os que foron creados (espertar as ganas de ler, de escoitar e de mirar, aunar 
expresión escrita e expresión artística coa lectura de textos diversos en soportes diversos) 
dependeu en total medida da existencia  nos centros dun profesorado motivado, aberto 
a novas propostas, con interese e vontade de introducir estes materiais nas súas prácticas 
cotías en relación á lectura e á escritura, con curiosidade polas propostas que recibía, 
con capacidade para a análise desas propostas, mellorándoas ou modificándoas no que 
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fose preciso para adaptalas ao seu alumnado, con coñecemento dos rudimentos básicos 
do que vimos chamando fomento da lectura entre os máis novos. Desafortunadamente, 
este  perfil non é o maioritario entre o profesorado e, aínda que o programa tivo una 
valoración xeral  moi positiva, entendemos que non foi totalmente aproveitado por todos 
os nenos e nenas porque non todos tiveron a oportunidade de contar con mediadores 
que llos soubesen facer chegar e lles soubesen quitar o máximo proveito e desenvolver 
todas as posibilidades que agochaban. 

Unha nova acción, máis recente, confirma a mesma tese. A Consellería de Educación 
convocou para o curso 2007/2008, novamente no contexto do programa Hora de ler, 
unas axudas para incentivar a creación de clubs de lectura en centros públicos de ensino 
secundario, formación profesional, ensinanzas especiais e escolas oficiais de idiomas. A 
resposta á convocatoria foi moi superior ao agardado. Recibíronse un total de 106 solicitudes 
das que 104 conseguiron axudas para o seu funcionamento (entre 800 e 1900€). Durante 
este pasado curso 1/3 dos centros públicos galegos de ensino secundario albergaron un 
ou varios clubs de lectura, auténticos círculos de interese arredor da experiencia lectora, 
nos que participaban profesorado, alumnado e, nalgúns casos, pais, nais e persoal non 
docente. Cómpre sinalar que unha das condicións da convocatoria era que as reunión 
presenciais dos grupos de lectura se levasen a cabo en períodos non lectivos (recreos ou 
fóra de horario). Moitos destes grupos crearon, ademáis, blogs do club de lectura, como 
complemento virtual ás sesións presenciais. Os resultados manifestados nas memorias 
presentadas polo profesorado responsable destes clubs de lectura son altamente positivos. 
Todos os clubs de lectura tiveron actividade por riba da programada inicialmente e 
prácticamente todos continúan a funcionar, con maior número de participantes, neste 
curso 2008/2009, aos que se sumaron máis de 50 novos clubs. O entusiasmo dos rapaces 
e rapazas participantes tira do profesorado, xa suficientemente motivado como para 
involucrarse nunha actividade deste tipo fóra do seu horario laboral. Esta iniciativa non 
sería posible sen o compromiso dun profesorado atento aos intereses do seu alumnado, que 
realiza o seu labor de mediador con coñecemento e entusiasmo, posibilitando o encontro 
entre mozos e mozas e, tamén, a conversa, a análise, a expresión, a argumentación, a 
comunicación en fin, arredor dos libros, o cine, a música e a cultura en xeral. Agora ben, 
onde non hai este tipo de profesorado  non hai clubs. 

Detrás desta iniciativa da administración educativa está o convencimento de que os 
clubs de lectura, os círculos de  interese, as redes sociais, son a fórmula máis axeitada para 
traballar os hábitos de lectura cun sector de poboación tan especial como os adolescentes. 
Agora ben, esta fórmula só é posible nestes niveis de idade, se hai un adulto que guía, 
orienta, aglutina, modera, educa, motiva, propón, activa, dinamiza, abre fiestras a novos 
mundos e, en definitiva, media entre os libros e os lectores. A integración das estratexias 
e as ferramentas da web social é tamén unha fórmula que debe terse en conta para 
sumar adeptos e educar para as novas lecturas.   

A realidade social é que, en España, prácticamente a metade da poboación adulta 
non é lectora habitual. Se ben estes datos poden ser diferentes entre o profesorado, o 
certo é que aínda fican moitos docentes que non teñen a lectura entre as súas prácticas 
de lecer habituais. Xa que logo, tampouco lles podemos pedir que se boten a facer 
lectores  Ben, poder, podemos, pero non serviría de nada, como a realidade se empeña 
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en demostrarnos.  Se cadra, a escaseza de persoas no seu entorno como modelos lectores, 
atractivos, estimulantes , sexa unha das causas de que a lectura non sexa unha actividade 
valorada especialmente entre a xente nova, como non o é tampouco entre a poboación 
adulta. Se cadra, tamén, habería que preocuparse menos de fomentar a lectura e, pola 
contra, poñer de manifesto, día a día, a súa  utilidade, o carácter imprescindible dunha 
boa competencia lectora para superar as distintas probas que a vida nos vai presentando, 
sexa a nivel persoal, académico ou social, como estudantes, traballadores, usuarios dos 
medios de comunicación, cidadáns activos ou simplemente como consumidores críticos. 
Tamén sería bo pedirle aos políticos e ás autoridades culturais e educativas  menos lugares 
comúns, menos tópicos nas súas declaracións a favor da lectura; á industria editorial 
poderíamos pedirlle máis control da calidade dos productos que pon no mercado no 
canto de tanta publicación estéril e esterilizante; aos libreiros poderiamos valorarlle máis 
a súa valentía á hora de expoñer libros bos nos seus escaparates  e entre tanto, todos e 
todas a procurar  co noso traballo (tamén como docentes e mediadores) unha sociedade 
máis cálida, máis humana, máis libre, máis culta, máis xusta, onde haxa tempo para ler 
e cultivarse, tempo para pensar e falar de vagar coa nosa xente  tamén de libros e de 
lecturas. 

A LEITURA E O MUNDO
Diogo Feio
Político

O incentivo à leitura e a vontade de melhores leituras sempre fizeram parte dos 
meus objectivos de natureza pessoal e comunitária. Isto é, vivo com a angústia e o desafio 
de ler mais e melhor. Tento que na minha acção de natureza pública esta minha vertente 
estritamente pessoal possa ser reflectida no bem comum. 

Neste século XXI considero que o incentivo à leitura está entre os critérios essenciais 
para caracterizar a boa governação. Por isso com dedicação e esforço pessoal tentei em 
breves meses de funções executivas lançar o plano nacional de leitura que hoje corresponde 
a um exemplar e discreto sucesso de planificação e execução.

Caberá, então, perguntar a razão de tudo isto. É simples. Na minha opinião, a 
leitura é um dos principais meios de ultrapassar fronteiras, conhecer o mundo e, de certa 
forma, nos irmos superando. É através da leitura que muitas vezes viajamos por sítios 
inimagináveis, encontramos conhecimentos escondidos e ultrapassamos a realidade.

Tudo isto apenas será possível para um conjunto de eruditos? Não. O principal papel 
de quem pode ter qualquer espécie de influência sobre os outros é precisamente o de o 
incentivar a ler e a ler melhor. Por esta razão senti a determinada altura que deveriam 
um conjunto de técnicos reputados auxiliar o Estado a constituir um plano nacional de 
leitura.

Fará ele sentido numa altura em que os meios de informação são os mais diversificados 
e chegam com grande facilidade à generalidade das pessoas? Sim e de uma forma mais 
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premente. O objectivo de possuirmos uma boa cultura ou sermos considerados pelos 
nossos conhecimentos não se consegue pela dispersão, mas antes pela concentração.

 Todos nós temos uma admiração - umas vezes escondida, outras vezes não - por 
aquela pessoa que lê muito, escreve bem e naturalmente transmite conhecimentos. Não 
há, também, quem não fique esmagado por uma biblioteca ou livraria organizada. Em 
ambas encontramos livros a pedir para serem lidos. Infelizmente para alguns esse exército 
de cultura e as toneladas de conhecimento são a precisa medida da sua ignorância. Para 
outros são um constante desafio.

Há quem considere que as novas formas de comunicação de massas podem 
ultrapassar essa dificuldade. Estão errados. A comunicação para massas não permite a 
intimidade. Não sei se será essencial ler tudo de fio a pavio. Sei que é relevante entrar 
na vida interior de um livro e assim crescer em conhecimento. Isso tanto acontece num 
maçador livro técnico ou num arrebatador romance.

Apesar disto nunca conseguiremos ler tudo. Por isso mesmo para ganharmos uma 
melhor noção do mundo convém que saibamos seleccionar. Logo, uma opinião de alguém 
que consideremos ou uma recensão credível e confiável têm um valor inestimável. São o 
primeiro passo para o conhecimento de um novo mundo. Para que não nos fiquemos 
pela expressão oral que nos é transmitida, para ultrapassarmos o imediato e para nos 
libertarmos da linguagem da situação concreta. 

Este é um desafio a começar desde as mais tenras idades, mas que nunca é tarde 
para começar. É este também o meu apelo. Acredito para este efeito nos técnicos. Em 
todos aqueles que nos podem ensinar a ler e escolher melhor.

O papel dos agentes políticos é o de conceder as melhores condições para que tudo 
isso seja possível. É um trabalho pouco notado mas que vale muito a pena.

Espero sinceramente que os breves minutos dispendidos a ler este contributo não 
sejam tempo desperdiçado e auxiliem a constante esperança de maiores e melhores 
leituras.

ERA UM DIA DE CHUVA E, SUBITAMENTE, FEZ-SE O SOL...
Dulce de Souza Gonçalves 
Professora do Ensino Básico e Secundário

Dormia ainda D. Quixote, quando o cura pediu à sobrinha a chave do quarto 
em que estavam os livros ocasionadores do prejuízo; e ela deu-lhas de muito 

boa vontade. (...) A ama, assim que deu com os olhos neles, saiu muito à pressa 
do aposento, e voltou logo com uma tigela de água-benta e um hissope, e 

disse: — Tome Vossa Mercê, senhor licenciado, regue esta casa toda com água-
benta, não ande por aí algum encantador, dos muitos que moram por estes 
livros, e nos encante a nós, em troca do que nós lhes queremos fazer a eles 

desterrando-os do mundo.
CERVANTES, Miguel de, D. Quixote de La Mancha, Cap. VI – Parte I, Ed. D. 

Quixote, 2005, p.33.
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Na obra D. Quixote, um dos momentos, para mim, mais marcante foi, sem dúvida, 
a meticulosa selecção feita pelos seus familiares e amigos, dos livros que compunham 
a sua biblioteca, culpabilizando-os pelos devaneios daquela personagem. Decidem, 
assim, quais os livros “inócuos” e quais os que merecem a fogueira, num típico exercício 
de censura que, como sabemos, ultrapassa o universo literário inscrevendo-se noutros 
grandes momentos histórico-trágicos...

O grande problema da leitura, parece-nos, tem sido de facto este: se por um lado 
a leitura é um acto de pura liberdade (ou deve ser; e recordemos o primeiro direito 
inalienável do leitor referido por Pennac – “O direito de não ler7); por outro ela é imposta 
institucionalmente: listamos os livros que os alunos têm que ler e desejamos que, pelo 
caminho, aprendam a gostar de ler... Fazemos, portanto, uma lista dos livros aconselháveis, 
desejáveis e... obrigatórios cuja leitura a escola deve assegurar. 

Porém,  à medida que avançamos nas idades dos jovens  vamos, também, descobrindo 
que a pureza inicial das palavras se conspurcou, a realidade envolvente apela de forma 
incontornável e o próprio vocabulário se tornou limitado e redundante. Enfim; aspiramos, 
mais do que nunca,  a dar-lhes um novo mundo onde a leitura mantenha lugar quase 
intacto e lhes abra a alma. E como fazê-lo é o grande dilema dos professores...

Como docente de língua materna do ensino básico e secundário, desde que iniciei 
funções que cumpri com os alunos a denominada Biblioteca de Turma. Considerada uma 
forma de “motivar” para a leitura no espaço da sala de aula e em casa, com o passar do 
tempo, a experiência e a investigação que tive oportunidade de realizar, acabei por me 
questionar sobre a efectiva mais valia desta actividade. 

De facto, os alunos liam e eu registava copiosamente as obras apresentadas com 
uma obrigatoriedade implacável, sendo a nota final uma motivação extra para o seu 
desempenho como leitores. Aos que não liam, por mais que tentasse convencê-los da 
importância da leitura, o obstáculo parecia dificilmente ultrapassável.

Porém, o pior, foi verificar que não era por lerem mais ou lerem “melhor” que a sua 
compreensão leitora melhorava quando posta à prova. À dificuldade de interpretação 
somava-se, inúmeras vezes, o parco domínio mecânico da leitura em idades já avançadas 
e a incapacidade de uma reflexão crítica e intimista com o texto.

Assim, pouco a pouco, descobri que esta desastrosa estratégia tinha que ser 
repensada. 

É inegável o encantamento da palavra oral na infância e a descoberta espontânea 
da sua sobrevivência em nós adultos quando, por exemplo, não resistimos a uma anedota 
bem contada. Contudo, o primeiro passo é dominar o encantamento que produz a 
oralidade bem delineada, estratégia típica de qualquer contador profissional. 

Assim, o apelo da palavra dita em voz alta tinha de ganhar espaço. A experiência 
teve lugar com duas turmas de sétimo ano, onde, da “Biblioteca de Turma”, passámos a 
uma “Conspiração do Leitor”, colhendo a sugestão de José António Marina e Maria de la 
Válgoma 8.  Seleccionaram-se textos específicos em que o sentido de humor era universal 
e intemporal; textos em que o romance e o mistério nos deixavam curiosos para descobrir 
o resto, textos da vida de outros que fizeram história e muitos mais a perder de vista. Estes 

4 PENNAC, Daniel, Como um Romance, Ed. Asa, 2002, p.155.
5 MARINA, J.A e VALGOMA, Maria de la, A magia de Ler, Trad. M. Carmo Abreu, Ed. Ambar, Porto, 2007.
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foram partilhados por mim, em voz alta, no começo de aulas quinzenalmente acordadas, 
sendo posteriomente convidados os alunos a conspirarem livremente com as suas próprias 
leituras. À leitura seguia-se, então, o repasto da discussão, da reflexão colectiva onde se 
discutiam os porquês das atitudes das personagens e acontecimentos revelados.

Nestes moldes, foi necessário reformular as regras de funcionamento destas aulas 
inteiramente dedicadas à leitura, ficando explícito que, nesse momento, a 1ª regra de 
Pennac era de cumprimento obrigatório. Banda-desenhada, jornais diários, revistas 
temáticas e livros �mais sérios�, tudo teve entrada livre no nosso espaço. Após  um primeiro 
momento de degustação em que era lido em voz alta um excerto meticulosamente 
seleccionado para suscitar a curiosidade de continuar o que maleficamente se interrompia, 
seguia-se o empréstimo do livro apresentado, o momento de leitura individual e, por fim, 
a partilha opcional da leitura de cada um.

Isto implicou que, de aula para aula, fosse possibilitado um crescente à vontade 
com o livro num espaço limitativo e rigorosamente formal. Assim, da leitura individual 
passou-se à leitura com fundo musical (música clássica preferencialmente), companhia 
permanente de todos os encontros; seguimos para a postura leitora – ler na sala onde se 
quisesse; mais tarde, ler como se quisesse. E, assim, chegámos ao ponto em que alguns 
alunos traziam a sua própria almofada para se deitarem no chão do nosso frígido espaço a 
ler. Sobrou-nos, num dos últimos momentos do ano, a última etapa: a leitura no exterior. 
Esse desafio implicava levar a �Conspiração do Leitor� para um espaço ajardinado próximo 
da escola, prolongando esse prazer de ler e dialogar para além da instituição que nos 
confinava. Cumpridos os trâmites burocráticos, acertou-se a data que, lamentavelmente, 
coincidiu com um estranho dia de chuva.

Face à persistência dos alunos, seguimos solenemente para o local acordado, onde 
nos abrigámos num pequeno refúgio semi aberto, fronteira com um pequeno lago. 
Aconchegados com o bater da chuva miudinha, começámos aí a introdução à poesia, 
prevista para aquela etapa de trabalho. Lemos seis, sete poetas diferentes, enquanto 
a chuva cantarolava debaixo dos nossos versos, com ou sem rima. Discutimos as ideias 
expressas e, a seguir, teve lugar a leitura individual, embalada pelo batuque miudinho 
que gotejava no lago. Por fim, pedi que lessem um bocadinho dos seus livros em voz 
alta para os colegas. O único aluno que até aí exercera persistentemente o seu 1º direito 
consagrado na aula de leitura; veio ter comigo e, em surdina, murmurou � �Professora, 
quero ler este poema para os meus colegas, mas não sei como�. 

Quando ouvi as palmas quebrarem efusivamente o silêncio que aquela leitura 
iniciática gerou, não pude deixar de esboçar um sorriso: um bom rapper, afinal, também 
consegue ler poesia... E, agora, que abro o computador e ainda recebo textos ocasionais 
destes alunos que à distância me saúdam, recordando conversas e partilhas longínquas, 
percebo como são verdadeiras as suas palavras ao concluírem: “Porquês e tantas perguntas 
/ mas nada disto importa / Pois  felizmente existe / O poema /Onde nos podemos / Expressar 
em liberdade” (excerto de poema do aluno Miguel Morais).

Afinal, contrariando as palavras pessimistas do narrador da Biblioteca de Babel, 
de José Luís Borges, estes jovens começaram finalmente a assegurar que “a Biblioteca 
per durará: iluminada, acompanhada, infinita, perfeitamente móvel, armada de volumes 
preciosos, útil, corruptível, pública.” 
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OS LIVROS, OS OUTROS, OS “EUS” E OS MUNDOS
Emília Traça
Professora – Escola Superior de Educação  

“Os livros funcionam à custa da nossa energia. Somos o seu único motor, ao 
contrário do que acontece com televisores, vídeos e fonógrafos. Na casa vazia 

o televisor pode continuar ligado ou a música a tocar, mas o livro fica inerte 
sem o seu leitor.”

Fernando Savater, O Meu Dicionário Filosófico, Publicações Dom Quixote, 
Lisboa, 2000

1. Ray Bradbury em Fahrenheit 451, Grau de Destruição, livro de ficção científica 
adaptado ao cinema por François Truffaut, apresenta uma visão de uma sociedade futura 
dominada por um regime policial, que condena o livro à morte. Num mundo controlado 
por ecrãs omnipresentes, um Ser Totalitário, semelhante ao “Big Brother” de 1984 de 
Georges Orwell, domina e ordena que seja feita a denúncia dos possuidores de livros. 
São feitos autos de fé públicos, os livros são queimados em fogueiras numa espécie de 
grandes redes que as mangueiras de bombeiros, criados para essa missão específica, 
ateiam. Os resistentes organizam-se e juntam-se numa floresta formando uma nova 
estirpe de “homens-livros”, seres marginais à comunidade que vivem para saber de cor, 
os Livros Fundadores para os poder transmitir às novas gerações.

2. Um mundo sem livros seria um mundo mutilado, uma vez que os livros representam 
a memória colectiva, cada um deles é testemunho de uma vida e parcela de um saber. 
Toute la mémoire du monde foi o título escolhido pelo cineasta  Alain Resnais para o seu 
filme sobre a Biblioteca Nacional de Paris.

Quem gosta de ler não concebe a vida sem livros, parte integrante do que somos, 
sentimos e sonhamos.

Aos livros devemos companhia, risos e sorrisos, conhecimento de outras vidas e de 
outros mundos, a possibilidade de ser outros “eus”, um maior auto-conhecimento e um 
maior conhecimento dos outros.

3. Se acreditarmos que a leitura é a “pedra de toque” que permite o acesso ao 
legado das gerações que nos antecederam no Planeta Terra...

Se acreditarmos que a leitura é a “pedra de toque” que amplifica a produção de 
sentidos proporcionados pelo contacto com a Literatura,  reflexo de situações e sonhos 
da condição humana...

Se acreditarmos que a leitura é a “pedra de toque” que permite a fertilização do 
imaginário, o enriquecimento do nosso mundo interior, o combate ao vazio e à solidão 
habitada do mundo contemporâneo ....

Se acreditarmos que a leitura é a “pedra de toque” que contribui decisivamente 
para a obtenção de um bom domínio e um adequado desempenho da Língua Materna, 
factor de equilíbrio e contributo decisivo para uma melhor integração social...

... impõe-se / é urgente / é nosso desígnio “Formar Leitores Para Ler o Mundo”.
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SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
Eva Furnari (Brasil)
Escritora

O livro infantil, que à primeira vista parece ser apenas fonte de entretenimento, 
espaço de sonho e fantasia, vai muito além disso. As histórias desse tipo de literatura, 
frequentemente, tocam numa questão que é vital para o ser humano, a sua realidade 
interior; seus conflitos, seus sentimentos, sofrimentos, alegrias, derrotas e conquistas.

As fadas, as bruxas, a força dos heróis, a crueldade dos bandidos são formas 
simbólicas de falar de nós mesmos, de nossas feras interiores, de processos de destruição 
e reconstrução, da busca de nosso lugar no mundo, de nossas relações, de afetos e 
desafetos.

A escola se apropriou sabiamente desse espaço para levantar e discutir questões 
humanas nesse momento de tantas transformações sociais, religiosas, políticas, econômicas 
e tecnológicas.

As histórias, a mitologia, o folclore, os mitos, as lendas, sempre foram um espaço 
para conservar o aprendizado desse mundo imaterial, impalpável e ao mesmo tempo 
profundo e fundamental. Nas histórias de todos os tempos há um registro sutil de nossa 
sabedoria.

Enfim, podemos dizer que um livro usa como ferramentas a palavra, a poesia, as 
metáforas, a ética, a estética. Quando o livro é bom, essas ferramentas se transformam 
em chaves capazes de abrir as portas do nosso coração.

LER-SE, LER O MUNDO E PARTICIPAR NO MUNDO 
Glória Bastos
Professora Universitária

Ler-se, ler o mundo; participar no mundo. 
Gostaria de perspectivar o tema proposto do ponto de vista das responsabilidades 

da escola, e a frase que inicia este texto estabelece o enquadramento desejado. Ler é 
um acto de construção pessoal, um acto de cultura e também de intervenção. E é nestas 
dominantes que a leitura se inscreve, sobretudo em contexto escolar. Não é por acaso que 
a literacia em leitura é definida pela OCDE (PISA) como a capacidade para compreender, 
usar textos escritos e reflectir sobre eles, não apenas para atingir determinados propósitos 
ou para desenvolver o conhecimento pessoal, mas também para participar na sociedade. 
Esta associação encerra uma dimensão pró-activa essencial para um entendimento actual 
alargado das diversas “funções” que a leitura assume na vida de cada um. 

Assim, se através do acto de ler (obras literárias, de história, etc.) podemos aceder 
a universos reais e imaginários, essa mesma leitura dá-nos igualmente ferramentas 
que vão permitir olhar o mundo de uma forma mais reflectida. O mundo diz-se, lê-se e 
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reformula-se através das palavras, que são ouvidas e lidas por crianças e jovens, e uma 
das responsabilidades da escola reside exactamente na criação de oportunidades para 
desenvolver e aprofundar a capacidade para ler e construir sentidos sobre o mundo, sobre 
o perto e o distante. Esse trabalho escapa aos próprios limites da escolarização, mas para 
muitas crianças e jovens é na escola que acedem a universos da escrita que de outra forma 
lhes permaneceriam, provavelmente, inacessíveis. 

Tem particular importância, nesse contexto, o contacto com os mundos possíveis da 
ficção literária. A sua leitura possibilita um movimento de vai-e-vem entre a dimensão 
inventiva do texto e a própria vida, e esse movimento enriquece e simultaneamente 
oferece instrumentos (de vária ordem: linguística, retórica, textual, ética, estética…) para 
compreender o mundo e, consequentemente, para poder agir nele e sobre ele.  E não 
podemos esquecer que a leitura pressupõe a existência de competências que ela própria 
institui, ou seja, é através da multiplicação do acto de ler que se consolidam as nossas 
competências enquanto leitores e cidadãos. Este aspecto deve motivar uma actuação 
consistente e consequente da escola na criação de contextos múltiplos e variados que 
permitam aos jovens a concretização de processos ricos e desafiantes de ler o mundo, 
para participar no mundo.

CONSTITUIR-SE LEITOR NAS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA
Ivanir Maciel Ortiz (Brasil)
Formadora de Professores

Ler, ensaiar, recontar são belíssimos motivos para iniciar uma reflexão sobre o lugar 
que a leitura de literatura ocupa na constituição do(a) leitor(a). Leitura esta, que supõe a 
contextualização nas práticas históricas e culturais da sociedade em que os leitores estão  
inseridos. Ser leitor(a) de textos literários instiga-me a questionar sobre a produção de 
sentidos, ou seja: Como se dá a produção de sentidos na interação texto e leitor? Qual 
o trabalho que os mediadores de leitura poderão proporcionar para desvelar algumas 
produções de sentidos nos leitores? Diante de tais questionamentos, bem como na 
tentativa de contribuir, cabe um breve depoimento analítico sobre a minha constituição 
de leitora. 

Na infância vivenciei as rodas de contação de histórias orais a noite antes de dormir 
sob iluminação à base de lampião a querosene. Era o meu tio chamado Domingos quem  
contava histórias de assombração, lobisomem, alma penada... Eu morria de medo, mas 
não conseguia abandonar aquele ambiente de magia. Que gostosura recordar-me! 

Meu primeiro livro de literatura foi presente da minha professora Maria José quando 
eu cursava a primeira série. Não tive acesso a demais livros de literatura para além da 
escola, devido à condição social de minha família. A segunda obra literária que adquiri foi 
na adolescência, cuja opção de compra se deu via um catálogo de vendas, neste período, 
eu estava morando com uma família de classe média e, esta tinha uma pequena biblioteca 
domiciliar. Aquele espaço me proporcionou muitas e fugidias leituras. Que saudade! 
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Percebo-me com uma história pouco plausível, se comparada com grandes 
personalidades universais, porém, conforto-me em perceber o lugar privilegiado que a 
leitura ocupa em meu existir humano neste momento. Afinal, sei que as práticas sociais 
de leitura imprimem valores e possibilidades para nos provocar a ler mais.

Justifico que na emergência de formar professores leitores(as) e como professora 
de séries iniciais do ensino básico, surgiu a necessidade de investir em minha formação 
docente sobre a leitura de literatura infantil e juvenil. A necessidade e  o interesse 
desencadearam a participação em seminários, oficinas, congressos e grupos de estudos 
que discutiam/discutem a temática Literatura e leitor.  

Ao fazer uma analogia sobre a minha constituição de leitora, principalmente 
durante as rodas de contação de histórias proporcionadas pelo meu tio, comparo ao que 
professores e crianças relatam sobre a minha entonação após as leituras feitas em voz 
alta reportando-me para a  produção de sentidos que constitui na infância.   Desta forma, 
resgato-os e ofereço-os para leitores – professores e alunos – porém, ciente de que não são 
mais da mesma maneira como eu os vivenciei e, sim com novos sentidos, pois o contexto 
social é outro, as histórias de vida são outras. Enfim, os acontecimentos não se repetem, 
são sempre inaugurais. O depoimento exposto sugere que o jeito e a entonação do tio 
Domingos ao narrar histórias me marcaram de maneira afetivo-volitivo, ou seja, foram 
alguns dos sentidos experienciados por mim naquela faixa etária infantil. Isto me leva a 
acreditar na ocorrência de significação daquela experiência com a escuta das histórias, e, 
conseqüentemente recriá-las para os demais leitores com quem eu tive/terei contato.  

Constituir-se leitor(a) de textos literários me leva a ensaiar que estes estão   
implicitamente amalgamados às experiências vividas, pois não há como formar leitores 
apenas com os discursos em favor da leitura. Ampliando a discussão, acrescento que como 
professora e formadora de professores, ao revelar-me leitora diante dos mesmos, faz 
com que eu compartilhe o gosto e a produção de sentidos que a leitura ocupa em minha 
vida. 

A exemplo da análise sobre a minha constituição de leitora acredito estar contribuindo 
ilustrativamente com o tema sobre a produção de sentidos. Como pesquisadora, professora 
e ministrante de oficina de leitura para professores, afirmo que o campo é fértil para se 
investigar teoricamente a produção de sentidos,  podendo dessa forma,  enriquecer as 
práticas e os saberes docentes mediados pelo livro inserido em práticas sociais.
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A CULTURA GLOBALIZANTE E A LEITURA FRAGMENTÁRIA – QUE RISCOS E 
CAMINHOS A PERCORRER?
Maria da Natividade Pires
Escola Superior de Educação

A antítese poderia ser a figura de retórica usada para definir a sociedade 
contemporânea. Globalização e fragmentação funcionam frequentemente como opostos. 
O problema é: onde encontrar o equilíbrio? Qual a tendência que se sobrepõe, como e 
quando? Seria desejável usar uma outra figura de retórica, o oxímoro, já que a conciliação 
dos contrários poderá ser  possível e, por vezes, indispensável para se « ler o mundo ».  

No âmbito de uma reflexão sobre promoção da leitura, lembro que as reflexões 
teóricas sobre o funcionamento do fragmento dizem habitualmente respeito ao uso do 
fragmento de um texto literário ou à estrutura de textos, como por exemplo os diários. 

No entanto, a leitura fragmentada do mundo é a situação mais recorrente de 
leitura, em vários suportes (jornais, consultas na internet, notícias da televisão, …) o 
que, diversificando a nossa informação sobre o mundo que nos rodeia, não é garantia 
nem de conhecimento aprofundado, nem de melhor compreensão da complexidade das 
problemáticas a que temos acesso. Proponho a extrapolação deste conceito de fragmento 
para um artefacto muito específico – o marcador de livros. Por um lado, aqueles que 
apelam à leitura, de uma forma geral, por outro lado aqueles que podem ser fragmentos 
textuais ou icónicos de textos específicos de literatura infanto-juvenil.

Os marcadores de livros mais antigos foram descobertos em mosteiros medievais, 
feitos em pergaminho fino mas se fizermos uma pesquisa na INTERNET com a entrada 
“marcadores de livros” surgem centenas de sites e blogs onde se publicitam leilões, 
exposições, onde coleccionadores de todas as idades divulgam as suas colecções, solicitam 
trocas. Curiosamente, como as meninas dos séc. XVIII e XIX, muitos jovens dedicam-se 
a pintar ou bordar marcadores para vender através da internet, preenchendo-os, por 
exemplo, com poemas de escritores célebres, como Luís de Camões e Florbela Espanca. 
Alguns dos sites onde se podem comprar marcadores, aprender a fazer ou imprimir 
moldes, também incluem histórias infantis e canções, o que quer dizer que o interesse 
não se esgota no marcador como objecto utilitário. Interessa salientar estas interligações 
para que se perceba como o marcador não funciona apenas como objecto utilitário ou de 
coleccionista mas como real ligação à leitura.

No entanto, a proliferação de marcadores para publicitar artigos que nada têm 
a ver com livros é um risco de uma certa promiscuidade entre cultura e consumismo, 
muito frequente actualmente. Relacionando o estatuto do marcador com o estatuto do 
livro, digamos que ele é um fragmento, visual e/ ou textual, que pretende motivar para 
a leitura de um todo. O marcador pode estabelecer uma espécie de relação paratextual 
com os livros. Antes ou depois de os lermos, o marcador é um elemento que abre portas 
ou um elemento que sintetiza algo da memória que nos fica.

Os marcadores de livros inserem-se frequentemente na estratégia de promoção da 
leitura, como apelo explícito para a leitura em geral ou para a leitura de um livro específico. 
O diálogo entre os diferentes média dá origem a marcadores que apelam à leitura de livros 
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a partir das adaptações cinematográficas, por exemplo, sendo que os exemplos recentes 
mais significativos passam pelos volumes de O Senhor dos Anéis (Tolkien) e por Harry 
Potter (J. Rowling). O conceito de marcador como fragmento é sobretudo compreensível 
nos casos em que eles apresentam excertos de textos. Os excertos que são apresentados 
nos marcadores ou adaptações implicam inferências produzidas pelo leitor, em função de 
esquemas habituais, que ele tem na memória, em relação ao tipo de situação. 

Nos marcadores, as imagens escolhidas e os excertos são estratégias para propor 
modos de leitura. Conforme diz Richard Ripoll (2006, p. 15), “pour qu’il existe une 
fragmentation il faut qu’il y ait un rapport à la totalité “. 

Assim, a utilização do fragmento pode ser algo importante na prática pedagógica, 
desde que seja um ponto de partida para chegar ao todo; ou um ponto de chegada, como 
sintetizador de um aspecto que sensibilize particularmente o leitor. A reflexão temática, 
ideológica, educacional pode começar pelo fragmento de representação figurativa de 
cenas das histórias nos marcadores ou pelos fragmentos de textos que são incluídos.

Alguns marcadores funcionam como uma sinédoque visual: não encontramos 
fragmentos dos textos mas há pormenores de ilustração que podem funcionar como uma 
excelente estratégia para a estimulação da curiosidade pela leitura do texto completo. 
Pedagogicamente o professor poderia fazer uma exploração dos textos, por antecipação 
de interpretação, a partir dos marcadores.

Curioso é o marcador com a lenda da tradição portuguesa o “Galo de Barcelos”, 
que funciona como uma totalidade ao nível da imagem e do texto. Conhecer as nossas 
tradições mas também as de outras culturas ajuda-nos a perceber as diferenças, a encontrar 
semelhanças e a atingir aquilo que deve ser a civilização. Isto não invalida uma educação 
universalizante, como defende Fernando Savater (1997), considerando que estas duas 
vertentes da educação (conhecimento das raízes e universalização) são fundamentais 
para o respeito entre os povos. Este é o caminho que a educação intercultural preconiza 
e a função mediática dos marcadores de livros pode não ser muito evidente, mas infiltra 
sugestões de outras leituras no meio dos nossos livros, dos nossos sacos de compras, das 
nossas visitas a um Museu, etc.

A promoção da leitura através de marcadores de livros, não tendo garantia de 
que atinge os seus objectivos, pode até transformar o marcador em puro objecto de 
interesse material, criando ilusoriamente a sensação de um domínio cultural alargado 
pelo conhecimento apenas de títulos e autores.  Essa também uma razão para o título 
escolhido para esta reflexão – a globalização da informação e a sua facilidade de acesso 
permitem um conhecimento fragmentário que, sendo diversificado, pode também ser 
extremamente limitado, pela superficialidade com que podemos contentar-nos, sem 
aprofundar referências. Mas mesmo como objecto autónomo, o marcador apela à 
confirmação, contestação ou enriquecimento de interpretações múltiplas, pelo apelo à 
leitura da obra completa.

É esse diálogo enriquecedor entre o global e o parcelar que pensamos que uma 
boa promoção da leitura (através de estratégias mais ou menos complexas) pode ajudar 
a atingir.
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NUMA GOTA EU LI UM OCEANO
Ana Magalhães
Fotógrafa
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SEGUIR AS PEGADAS
Maria Teresa Meireles
Investigadora – Literatura / Imaginário Tradicional

As pegadas são, por excelência, as marcas deixadas pelo efeito da gravidade. 
Num segundo momento, e no caso das pegadas humanas, estas tornam-se símbolo da 
passagem do homem pelo mundo, de um caminho que se faz, de uma materialidade que 
nos limita e delimita. Seguir as pegadas possui, pelo que acima ficou escrito, pelo menos 
dois sentidos: o de ler e descodificar sinais de uma presença tornada ausência e o de 
seguir o trilho deixado por esse alguém ausente. 

A ideia de pegada (de seguir as pegadas, de caminho feito, seguido e repetido) 
existe quando falamos e pensamos a Leitura e pode ser entendida em dez diferentes 
passos:

1. Quem lê, segue pegadas porque a leitura é, antes de mais, descodificação. Se a 
linguagem verbal é um código, a leitura pressupõem o conhecimento, o reconhecimento 
e reactualização do que estava escrito e é agora lido. Descodificar exige um esforço, uma 
atenção e a compreensão do que lemos.

2. A leitura é visualização, na medida em que ler é ver, ler é criar imagens mentais 
através de signos verbais evocativos de outras imagens, de outras palavras, de outros 
universos e imaginários. Ao ler, cada um de nós realiza o seu próprio filme, pinta o seu 
próprio quadro, organiza e reorganiza o seu imaginário.

3. A leitura é simultaneamente uma evocação e uma invocação que se processa 
entre quem escreve e quem lê. Muitas vezes, um exorcismo para quem escreve e, de um 
outro modo, também para quem lê. Quase sempre um apelo à subjectividade e à relação 
com o autor, os textos e os temas lidos.

4. A Leitura é uma apropriação: quem lê passa a deter, a possuir e a incorporar 
em si o que leu. A leitura é um processo de adição, de soma-tização, que nos leva a 
integrar universos, conceitos e imaginários alheios e a torná-los nossos, por adesão ou 
reformulação.

5. A leitura é expansão/dilatação do ser(-se) humano, alargamento do olhar, 
alongamento do ser. Vemos melhor se soubermos mais, se formos capazes de ver o mundo 
através de outros olhos, de outras formas de o interpretar, de outros pontos de vista, de 
outras experiências de vida. Expansão de léxico, de experiência, de pensamentos que, 
muitas vezes, não teríamos se o pensamento do outro nos não estimulasse e nos não 
levasse por aquele trilho, por aquele caminho.

6. A leitura é detecção de temas, de sentimentos, de emoções, de conhecimentos, 
de momentos mais estéticos ou mais intensos, de informação variada – a leitura como 
exploração do mundo que nos rodeia e de nós próprios. Por contágio ou alargamento, 
dos mundos imaginados e de todos os outros eus possíveis.

7. A leitura é adivinhação: lemos seguindo as pistas e imaginando o que poderá 
seguir-se. Lemos adivinhando acções, evoluções e as decisões que o autor teve de 
tomar enquanto foi o único dono e senhor do texto. A leitura como espaço de opção, 
encruzilhada, demonstração de caminhos diversos; a leitura como metáfora da universal 
e individual hipótese de escolha.
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8. A leitura é uma forma de devoção, muitas vezes de devoção pelo autor (seguindo-
lhe as pegadas e o trilho-destino), outras pelos temas tratados ou pelas emoções e 
recordações que em nós suscitam. De qualquer modo, a leitura como culto da palavra e 
do pensamento.

9. A leitura é expressão e impressão – efeito de luz e sombra que leva de novo à 
palavra. Somos película e devolvemos a luz e a sombra que recebemos, nem sempre da 
forma mais óbvia, mas sempre de acordo com o nosso filtro, a nossa natureza e a nossa 
subjectividade.

Ler é escrever – a leitura conduz à escrita e em ambas se actualizam revelações.
10. Por fim, a leitura é liberdade e libertação porque pode e deve levar-nos a um 

livro-câmbio, a um livro-arbítrio e a um livro-trânsito, na medida em que a leitura é troca, 
permuta de sentidos e de sentires, opção.

LASTRO E MOTOR DE PROPULSÃO
Eloar Guazzelli Filho (Brasil)
Escritor
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