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Segundo Alice Ferreira, “ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter
asas, caminhar sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, navegar em
um mar de palavras soltando a imaginação”. No entanto, pode-se
afirmar que, no Brasil, muitas vezes, as pessoas não são incentivadas a
desfrutar desse mundo. Cabe então, analisar os privilégios do indivíduo
que lê e, concomitantemente a isso, trabalhar sua imaginação.
Em primeiro plano, deve-se mencionar a importância da leitura na vida
infantil. Isso ocorre pois a criança que lê muito, consegue se comunicar
melhor com o mundo. Nesse contexto, é de extrema importância que
elas tenham mais estímulos quando ainda pequenas, tanto na escola,
quanto na família.
Em segunda análise, deve-se mencionar a frase do grande escritor
Monteiro Lobato: “Um país se faz de homens e livros”. De fato esse
pensamento não é colocado em prática na atualidade, uma vez que não
se tem bibliotecas e livros disponíveis para as pessoas sem condições
de comprá-los. Diante disso, deve-se pensar em uma maneira de fazer
com que todos tenham acesso à leitura.
Fica claro, portanto, que as ideias de Alice Ferreira no que se refere ao
incentivo da leitura no Brasil, ainda não se concretizam. Assim, o setor
educacional deve colaborar com a busca da criança à leitura, por meio
de oficinas de leitura, para que ela aprenda a ler, imaginar e descobrir

um mundo cheio de magia. Além disso, é fundamental que o Estado
incentive a comunidade a ler, a partir da criação de novas bibliotecas
públicas que tenham um espaço agradável para uma boa leitura. Dessa
forma, construiremos um país de homens e livros do qual Monteiro
Lobato muito se orgulharia.

