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Título: Lendo o povo brasileiro

De acordo com Antônio Lobo Antunes, escritor português, “um povo que

lê, nunca será um povo escravo”. Isso significa que o ato de ler e

valer-se da fantasia ajuda os indivíduos a construir um posicionamento

crítico diante dos problemas sociais e fomenta a criatividade. Contudo,

hodiernamente na sociedade, a leitura não é deveras valorizada, assim

como o estímulo à imaginação das crianças e dos jovens. Nesse

sentido, percebe-se a eminente necessidade de resolução desse

impasse, para que a literatura seja melhor apreciada.

Primeiramente, em 2016, a pesquisa “Retratos da Literatura no Brasil”,

realizada pelo Instituto Pró Livro, revelou que o brasileiro lê em média

2,3 livros por ano. O baixo índice de leitura tem como fator uma mazela

histórica, visto que a fundação da primeira biblioteca nacional ocorreu

somente em 1811, por Dom João VI. Além disso, outras possíveis

causas desse obstáculo são o alto valor agregado dos livros, a

sobrecarga de trabalho, a falta de incentivo dos pais e da escola –

referência dos estudantes.

Em segunda análise, na obra “Gertrude Sabe Tudo”, do autor araxaense

Rafael Nolli, a protagonista é apaixonada pela leitura e possui uma

ânsia pelo conhecimento, mas os pais da garota não o apoiam. Ou seja,

o ato de ler é um fundamental meio de aprendizagem e de despertar a

imaginação. Consequentemente, em um país no qual esse hábito não é



recorrente, aponta-se a falta do senso crítico do cidadão, facilidade da

opinião da massa e desprestígio da cultura escrita brasileira.

Portanto, a leitura e, assim, o incentivo à imaginação são aspectos

cruciais para o desenvolvimento da nação e clamam por um avanço.

Sendo assim, o Ministério da Educação – órgão responsável pelas

questões educacionais nacionais – deve criar projetos juntamente com a

comunidade, com a finalidade de estimular a leitura, por meio de

contações de histórias, feiras literárias, clubes de livros, entre outros.

Paralelamente a isso, os pais devem se portar como exemplos para os

filhos e praticar o hábito de ler diariamente, a fim de que os jovens se

espalhem neles. Dessa maneira, o pensamento do escritor Antônio

Lobo Antunes será devidamente efetivado.


