Importância da Leitura
Hoje em dia, muitas
pessoas não reconhecem o
valor da leitura, que permite,
entre outros, a aquisição de
informações importantes e o
acesso
a
histórias
interessantes.
Infelizmente, nem todos
fazem da leitura um hábito, o
que poderia mudar, pois ler é
um exercício saudável que
estimula a mente.

Além dos livros, a leitura
de revistas e jornais permite
que
o
leitor
mantenha-se
informado sobre o que está
acontecendo em sua cidade, no
país e no mundo.
O Brasil é um dos países
que menos investe na educação
e menos incentiva a leitura,
países muito mais pobres que o
Brasil, como o Quênia, tem
uma porcentagem de leitura
maior que o nosso país.

Alunos na biblioteca do CSJ

O bibliotecário do Colégio São José, Fábio Massanti Medina
disse que a leitura é muito importante, seja ela utilizada no trabalho
ou nos momentos de lazer.
Segundo ele, a leitura nos torna mais críticos e desenvolve
nossa percepção das coisas. O bibliotecário acrescenta ainda que,
para incentivar, é necessário divulgar as várias formas de leitura,
procurar relacioná-la com o prazer, com o gosto pelos livros.
Questionado sobre os livros e os autores mais procurados,
Fábio respondeu: “Os considerados best-sellers, trilogias, literatura
estrangeira, autores que escrevem para leitores jovens, romances
adolescentes, dentre outros”.
Para as alunas Larissa Guimarães, Maria Júlia Barbosa e Júlia
Uliana do 7º ano do Colégio São José, a leitura é importante para
adquirir conhecimento, escrever melhor, ter uma escrita mais
elaborada e aprender novos vocabulários.
Já a aluna Rúbia do 2º ano do ensino fundamental afirma que é
importante para aprender as letras, e assim aprender a escrever. Sua

colega de classe, Vitória concluiu dizendo que a leitura contribui para
o cérebro funcionar melhor.
O gráfico abaixo mostra a porcentagem de pessoas do Colégio
São José que se interessam por leitura:
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Enfim, são vários os
benefícios gerados pela leitura,
apesar disso poucas pessoas
tem esse hábito. Para reverter
essa
situação,
o
governo
deveria
investir
mais
na

educação. Além disso, os pais
deveriam adquirir esse hábito e
passá-lo
para
seus filhos,
influenciando, dessa forma, o
gosto pela leitura.
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