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Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa, dão conta de que 22% dos 
universitários têm plena capacidade de compreender e de se expressar, estando aptos a 
compreender e elaborar textos de diferentes modalidades, por outro lado, a pesquisa apontou 
que 4% dos universitários são analfabetos funcionais. 

Em prova de códigos e linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, 
que envolveu português, literatura e língua estrangeira, 92,5% dos alunos seriam reprovados. 
Esse percentual de participantes, que se traduz em 4,3 milhões de pessoas de um total de 4,7 
milhões, alcançou menos de 600 pontos. A média geral desse teste foi 510,2, bem abaixo da 
do ano passado (520,5). Apenas uma pessoa no país inteiro obteve a pontuação máxima 

Como se depreende de dados tão alarmantes, é patente o total desinteresse pela 
leitura e interpretação de textos que afeta nossas crianças e jovens em idade escolar. 

A presente propositura visa justamente estimular, despertar esse interesse através das 
mais diversas atividades culturais como o saraus, declamação, contação de história, 
interpretações teatrais, etc.. 

Além de despertar o jovem chamando seu interesse pelas atividades culturais, a 
divulgação e a publicidade de projetos de estudo e leitura praticadas no município em diversas 
regiões da cidade, possibilita o incentivo ao turismo atraindo pessoas de diferentes lugares, 
como ocorre na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, gerando, por um lado, a oferta 
de subsídios de origem pública que possam estar relacionados ao evento e, por outro lado, 
incremento de receita ao município e a população. 

O maior mérito deste projeto inclusivo é oferecer aos munícipes da Cidade de São 
Paulo oportunidades e experiências de estudo e de leitura que, muitas vezes, são subtraídos 
em razão das dificuldades econômicas e sociais. 

Pelas razões expostas, submeto o presente projeto a apreciação dos nobres 
vereadores e conto com o apoio para sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/03/2019, p. 73 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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