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A Leitura e sua importância na formação da sociedade 
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RESUMO 

 Este artigo tem como objetivo analisar, compreender e apresentar a importância 

da leitura, seja na infância quando está sendo formada a personalidade e o caráter do 

indivíduo, seja na sua fase de adolescência quando se encontram respostas para os 

questionamentos que a fase traz junto com as alterações hormonais, seja ainda em 

sua fase adulta na formação de um pensamento crítico e de que forma é afetado em 

sua velhice para a memória, no intuito da prevenção de doenças, além de incentivar 

o hábito da leitura. 
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ABSTRACT 

 

 This article aims to analyze, understand and present the importance of read-

ing, be it in childhood when the personality and character of the individual are being 

formed, or in their adolescence phase where one can find answers to the questions 

that the phase brings along with hormonal changes, or even in their adult stage being 

more specific in the formation of critical thinking and how it is affected in their old age 

to memory, in order to prevent diseases in addition to encouraging the habit of  

reading. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O homem pode se transformar e consequentemente transformar o mundo 

através do hábito da leitura. O acesso às informações em conjunto com a leitura 

auxiliam em algumas vezes na formação de pessoas mais críticas e em paralelo 

acabam transformando a realidade de um cenário ruim, isso tudo em decorrência do 

conhecimento que foi obtido e construído por meio da leitura. 

 Saber ler não é apenas o ato de ler, a junção das letras que formam palavras e 

constroem frases e textos. A leitura é interpretativa, é decifrar e interpretar não só a 

mensagem que aquele texto quer passar, como também ler pessoas e os sentimentos 

delas, ler imagens e situações. 

 Ler é essencial a qualquer área de conhecimento. Está ligada diretamente ao 

sucesso do ser que aprende. A leitura abre a mente e permite a percepção de 

diferentes pontos de vista de uma mesma situação e amplia a experiência. O livro é 

extremamente importante para a criação, transmissão e transformação da cultura. 

 A leitura é uma questão de incentivo. Para Paulo Freire (2000): “ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo; os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo”. Analisando esse pensamento entendemos que 

a aprendizagem é um processo mútuo, embora dependa totalmente da pessoa 

interessada pela leitura, ela se desenvolve na convivência com os outros e com o 

mundo de forma natural. 

 “Os livros não são capazes de mudar o mundo, quem muda o mundo são as 

pessoas, os livros só mudam pessoas” (Mário Quintana). 
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2. OBJETIVO 

 

 O objetivo deste trabalho é encontrar uma maneira de mostrar a importância do 

hábito de ler, pois é aceitável acreditar que as pessoas podem ser transformadas por 

meio da leitura. O fundamental é aumentar o hábito de ler e mostrar a importância 

para a construção e crescimento do ser humano, além da diferença que é 

proporcionada de forma muito positiva na educação de uma criança até um adulto que 

já esteja na terceira idade. Contudo, o objetivo desse artigo é estudar e entender por 

que a leitura é importante para o desenvolvimento pessoal. Foram obtidas referências 

quantitativas através das análises junto a dados de pesquisas buscando assim 

informações da influência ocasionada pela leitura em todas as fases da vida. 

 Visando ao crescimento do hábito da leitura, esse artigo tem como objetivo 

específico mostrar a importância do hábito da leitura para um indivíduo em seu 

cotidiano, a influência que o fato de ler pode ter positivamente na nossa vida e isso se 

refletir na sociedade como um todo. 

 Quando se fala em leitura, não é em referência à palavra escrita, é também 

aprender e ler as entrelinhas, as pessoas, o discurso não verbais. É entender o que 

não só as palavras querem dizer grosso modo, mas saber interpretar as diversas 

formas que as pessoas, os livros, os textos, o ambiente e até mesmo o mundo tem 

para se comunicar com a gente. 
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3. REFERENCIAL TEORICO 

 

 Os motivos de ler são fundamentais e incalculáveis. Porém, grande parte da 

população não apenas acha, mas tem muitas dificuldades quanto à leitura, apesar de 

ser fundamental e essencial para o ser humano. Tal fato ocorre devido ao bloqueio 

que é criado, já que no período de aprendizagem na escola, somos obrigados a ler 

livros que consideramos chatos, tornando a leitura cansativa e, desta forma, 

acabamos perdendo o prazer de ler. 

 Desde cedo, ainda bebês, somos rodeados de informações, e esses dados são 

armazenados em nosso cérebro, processo ao qual chamamos de aprendizagem 

natural. Quando a criança é encaminhada à vida escolar, já carrega consigo essas 

informações que irão facilitar o processo de aprendizagem de leitura e escrita. Por 

isso, é de extrema importância que desde cedo, as crianças sejam incentivadas a 

terem o interesse pela leitura, pois, a partir desse estímulo e incentivo a ler, a leitura 

pode se tornar algo prazeroso. A psicanálise diz que tudo aquilo que nos chama 

atenção, que nos interessa, fica gravado na nossa mente, jamais é esquecido, 

principalmente a palavra escrita, por isso que o saber ler e escrever são tão 

fundamentais e valorizados. 

 Segundo o dicionário Aurélio, Leitura é: 1. Ato ou efeito de ler; 2. Arte ou hábito 

de ler; 3. aquilo que se lê; 4. O que se lê, considerado em conjunto. 5. “Arte de decifrar 

e fixar um texto de um autor, segundo determinado critério”. (AURÉLIO,1988, p.390) 

 Entretanto Paulo Freire (2000) vê o ato de ler como uma forma de conhecer o 

mundo, afirmando que a leitura: 

“...não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da língua 

escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.” 

 De acordo com Paulo Freire (2000), ele nos mostra que a leitura vai além de 

apenas ler a palavra escrita: 

“Isto porque 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 numa 

manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que 

vincula linguagem e realidade”  
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 Ler, segundo Freire (idem): 

“não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo e poder 

lançar sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela ação. Ler é tomar 

consciência. A leitura é antes de tudo uma interpretação do mundo em 

que se vive. Mas não só ler. É também representá-lo pela linguagem 

escrita. Falar sobre ele, interpretá-lo, escrevê-lo. Ler e escrever, dentro 

desta perspectiva, é também libertar-se. Leitura e escrita como prática 

de liberdade." 

 Lajolo e Zilberman (l996) dizem que: o ato de ler não é decifrar, como um jogo 

de adivinhações, o sentido de um texto, é ser capaz de atribuir-lhe significado, 

conseguir relacioná-lo a outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o 

tipo de leitura que o autor pretendia e dono da própria vontade entregar-se a essa 

leitura, ou rebelar-se contra ela. 

 Cagliari (1998) diz: 

"A leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que 

se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora 

da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma". 

 “Não acrescentamos ao ato de ler algo mais de nós além do gosto mecânico 

de decifrar os sinais. Sobretudo se esses sinais não se ligam de imediato a uma 

experiência, uma fantasia uma necessidade nossa. Reagimos assim ao que não nos 

interessa no momento”. (MARTINS, 2007, p. 9). 

 A leitura é um dos caminhos mais curtos para se adquirir conhecimento e um 

dos mais importantes para o desenvolvimento do intelecto, mas em meio ao avanço 

tecnológico e as facilidades com ela adquiridas, o hábito da leitura acabou sendo 

deixado de lado. 

 Segundo o site da Infoescola, a leitura é a maneira mais antiga – e mais 

eficiente, até hoje, de adquirir conhecimento. É preciso quebrar o bloqueio que as 

pessoas têm de que ler é um hábito monótono e chato. Ler gibis, sites, romances, 

revistas entre outras leituras que não sejam técnicas é tão importante quanto as 

leituras técnicas, pois estimulam diferentes partes do nosso cérebro. A leitura técnica 

nos traz conhecimento específico sobre aquele determinado assunto, já ler sobre 

variedades estimula o raciocínio e traz uma vasta melhora no vocabulário do leitor. De 

fato, somente quem lê, escreve bem. A leitura no ambiente acadêmico é 

imprescindível, pois ela melhora a capacidade de interpretar, mantém o raciocínio 
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ativo, estimula a memória, expande de maneira imensurável o conhecimento do leitor, 

a capacidade argumentativa e  traz conhecimento sobre diversos assuntos. Uma 

pessoa que tem o hábito de ler consegue conversar sobre qualquer coisa e tem suas 

opiniões claras e fundamentadas. 

 Para Piletti (2000), o ato de ler é um processo dinâmico e ativo, pois ler um 

“texto” implica não só apreender o seu significado, mas também trazer para esse texto 

nossa experiência e nossa visão de mundo como leitor. 

 De acordo com Kleiman (2000, p. 15) o educador foi alertado: 

“a leitura se baseia no desejo e no prazer, não em uma atividade 

desagradável visando à decifração de palavras, que leva o aluno a 

caracterizar o ato de ler como difícil demais, inacessível, não fazendo 

sentido para o mesmo. Afinal, o sujeito conceber a leitura como um 

objeto de aprendizagem, que faça sentido a ele”. 

 Segundo Souza (1992) a leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir 

significados através de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, 

com as circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um 

determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão particular 

da realidade. 

 Entretanto, Paulo Freire considera a leitura como um ato de amor. 

 Depois que passamos a desconstruir que ler é uma coisa ‘chata’ ou que ela é 

reservada somente para alguns grupos de pessoas, vamos descobrindo que é 

possível ter amor por esse hábito, descobrimos que é possível e damos um jeito de 

encaixar a leitura em algum momento do nosso dia. A leitura traz, para quem lê, um 

entendimento sobre o mundo e uma visão sobre as coisas que não leitores não 

conseguem ter. A leitura nos tira da ignorância e das opiniões manipuladas. 

 "Um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco 

manipulável e não crê em lemas que, alguns fazem passar por ideias." (Vargas 2016). 

 “Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir de 

situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos a 

estabelecer relações entre experiências e tentamos resolver os problemas que se 

apresentam, então estamos procedendo à leitura, as quais nos habilitam a ler toda e 

qualquer coisa”. (MARTINS, 2003) 

 Segundo Ferreiro e Palácio (1987), o ato de ler é beneficiado de uma variedade 

de opções. “O leitor não responde simplesmente aos estímulos do meio, e sim 
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desenvolve estratégias para trabalhar com o texto de tal maneira que seja possível 

compreendê-lo”. 

Segundo Smith (1989, p.17), não existe muita diferença entre ler e pensar, melhor 

dizendo, a leitura é um pensamento estimulado pela língua escrita, em que a atividade 

mental se centra na compreensão de um texto escrito. Afirma ainda que: “a leitura é 

uma atividade construtiva e criativa, tendo quatro características distintas e 

fundamentais: é objetiva, é seletiva, é antecipatória e é baseada na compreensão, 

tema sobre os quais o leitor deve claramente, escrever o controle.” 

 Já entendemos que ler é importante e compreendemos o tanto de benefícios 

que a leitura traz para quem lê. Porém, como trazer e estimular esse hábito para quem 

não lê ou não gosta de ler? Como incentivar algo e quebrar tabus que muitas pessoas 

trazem consigo desde a infância? Um dos objetivos deste trabalho é mostrar meios 

de incentivarem a leitura, quebrar paradigmas e tabus para quem não lê e formar 

novos leitores independentemente da idade para que tenhamos um ser humano mais 

evoluído e uma sociedade mais crítica e mais informada quanto ao que acontece ao 

nosso redor. 

 De acordo com Morais, (1996), “o primeiro passo para a leitura é a adição de 

livros”. Pois, de acordo com ele, proporciona benefícios para o desenvolvimento 

cognitivo, linguístico e afetivo. 

 Segundo Kleiman (2008), a leitura precisa permitir que o leitor aprenda o 

sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos 

linguísticos sem a compreensão semântica dos mesmos. Por isso, é de extrema 

importância que o não leitor comece por assuntos que lhe agradem, basta procurar e 

não precisa ser necessariamente um livro físico, pode ser em sites, revistas. 

 Um dos meios que encontrados para incentivo da leitura é por meio da troca de 

livros, uma forma de economia compartilhada. A proposta é permitir que as pessoas 

mantenham o estilo de vida, sem precisar adquirir mais, o que impacta positivamente 

não só em questões financeiras, mas também na sustentabilidade do planeta. Muitos 

não leem por não ter condições financeiras de adquirir livros, e por intermédio  dessa 

ideia conseguimos fazer com que a pessoa não gaste dinheiro para ter um livro novo, 

ela apenas troca com outro leitor o livro que ela tem ou algo que ela tem a oferecer 

por um livro. 
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 Muitas pessoas compram o livro, leem e depois deixam ele guardado em algum 

lugar, esse livro pode cumprir o seu papel de disseminar conhecimento às pessoas 

em vez de servir de enfeite em sua casa. 

 Por mais que seja linda essa lógica de compartilhar, pode ser muito difícil ainda 

deixar de valorizar a posse. A nossa cultura é voltada para o valor de ter, mesmo que 

seja apenas um livro, precisamos daquilo para falar que é ‘MEU’. Sabemos que depois 

da história lida e do conhecimento sobre ela, é muito difícil que voltemos a ler os 

mesmos livros, pois queremos explorar novas histórias e novos livros, buscar novos 

conhecimentos e nos encantar por outros personagens. Com isso, precisamos 

começar a repensar sobre o que realmente eu preciso ter e o que eu posso 

compartilhar com o próximo para agregar valores e conhecimento na vida do outro 

também. Os ensinamentos e expansão de pensamentos e ideias que um livro pode 

me trazer, vai muito além de ser apenas um passatempo ou algo que eu faça por fazer. 

Não se trata apenas de uma troca de livros, mas de uma troca de valores. É um 

exercício diário a insistir. 

 Por trás dessa ideia existe a possibilidade de reduzir o desperdício, aumentar 

a eficiência no uso dos recursos naturais, combater o consumismo e até reduzir a 

desigualdade social, surge então a Economia Compartilhada. 

 O conceito de Economia Compartilhada é quase tão antigo quanto a 

humanidade. O termo, contudo, passou a ser utilizado mais frequentemente após os 

anos 2000 em função do desenvolvimento das tecnologias da informação, juntamente 

com o crescimento das redes sociais. Segundo Renê José Rodrigues Fernandes em 

entrevista ao site consumo colaborativo diz: 

“...isso proporcionou o surgimento de plataformas online que 

possibilitaram o compartilhamento de informações, em um primeiro 

momento, com os exemplos clássicos dos softwares livres, passando 

pela Wikipédia e outros sites de compartilhamento de conhecimento, 

chegando, ao longo da última década, no compartilhamento de bens e 

serviços que conhecemos atualmente”.  

 Economia Compartilhada (do inglês Sharing Economy) é a prática de dividir o 

uso ou a compra de serviços facilitada, principalmente, por aplicativos que possibilitam 

uma maior interação entre as pessoas, teve origem na década de 90, nos Estados 

Unidos. 
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 A leitura nos tira da ignorância, abre nossos olhos, mente e traz uma visão de 

mundo melhor, proporciona clareza para solução de alguns problemas, nos deixa mais 

sensíveis a outros, nos dá um pouco do mundo, deixa o mundo dela em nós e leva da 

gente toda ignorância e falta de esperança. Ela nos torna seres humanos inigualáveis, 

empáticos, críticos, inconformados, amorosos, apaixonados e uma série de 

sentimentos e acréscimos para nossa vida que são inimagináveis. 
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4. METODOLOGIA 

 

 A metodologia aplicada para estudo foi a análise/estudo exploratória de âmbito 

quantitativo / qualitativo no qual foram estudados os retratos da leitura no Brasil. A 

base da pesquisa foi de acordo com informações obtidas através do Instituto Pró-Livro 

entre em 2015, desde então, não há pesquisas aprofundadas com respeito ao assunto 

nos últimos anos, apenas blogs que muitas vezes não são de informações confiáveis. 

 Quanto aos documentos pesquisados buscamos extrair todos os dados para a 

análise, organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da investigação 

proposta. 

 Para Minayo (2008) a pesquisa qualitativa costuma oferecer respostas para 

questões bem específicas. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa, nas Ciências 

Sociais, trabalha com uma realidade que não pode ser apenas quantificada, porque 

essa realidade possui um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes. Tudo isso corresponde a relações, processos e fenômenos que não 

podem ser reduzidos apenas a operações variáveis. 

 Quanto à pesquisa documental e exploratória temos que a pesquisa 

documental é realizada a partir de documentos, antigos ou atuais, que sejam 

autênticos, com vistas a investigar um fato, descobrir características, entre outros. 

Para Minayo (2008 ) “a pesquisa documental é um procedimento que se utiliza de 

métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos 

mais variados tipos”. 

 Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória é aquela que tem como objetivo 

“proporcionar maior familiaridade com o problema (fenômeno a ser investigado), com 

vista a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses”. 

 Quanto ao instrumento da entrevista como de coleta de dados, (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986) afirma que nela, a relação que se cria é “de interação, havendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde”. 

 O Instituto Pró-Livro possui como principal objetivo o fomento à leitura e a 

difusão de acesso ao livro, com a missão de transformar o Brasil em um país de 

leitores. 

 Segundo pesquisa realizada pelo Ibope ( 2015 ), por encomenda do Instituto 

Pró-Livro, com 5.012 pessoas, alfabetizadas ou não (pessoas que se interessam por 
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livros ou não, que têm o interesse ou não, nem que seja apenas nas ilustrações), 44% 

não têm o hábito de leitura (ter lido ao menos um livro, inteiro ou em partes, nos três 

meses anteriores à pesquisa), isso representa, segundo o Ibope, 93% da população 

brasileira, dentre os motivos citados para a não leitura, estão: falta de tempo, não tem 

o hábito de ler, não há bibliotecas por perto, acha o preço do livro caro, entre outros. 

 Nessa amostra de 5.012 pessoas, 52% são mulheres e sendo os outros 48% 

homens, com a média de idade de 35 anos, sendo consideradas idades de 5 até 70 

anos ou mais. 

 Em relação à localização, 42% se encontram na região sudeste do país, 28% 

na região nordeste, 14% sul, 8% centro-oeste e norte do país. Apenas 13% possuem 

o nível superior, 33% ensino médio, 25% ensino fundamental II, 21% ensino 

fundamental I e 8% não alfabetizado/não frequentou a escola e 73% dos entrevistados 

não estudam atualmente. Dentro desse número, 25% dos brasileiros leem porque 

gostam, 19% leem em busca de atualização cultural e em busca de conhecimento em 

geral, 15% para distração e 10% para crescimento pessoal. 

 Referente à escolha do livro, 30% escolhem pelo tema ou assunto, 12% autor, 

11% dicas de outras pessoas, título do livro ou capa, sendo que o tema e assunto 

influencia mais os adultos, já os que escolhem pela capa são crianças com faixa etária 

de 5 a 13 anos, segundo a pesquisa do Ibope para o Instituto Pró-Livro. 

 A grande maioria, 81% dos entrevistados, gostam de ler em casa, outras 25% 

dessa amostra costumam ler na escola, 19% em bibliotecas, sendo públicas, de 

faculdades ou de escola, 15% leem no trabalho, 11% leem dentro de trem, ônibus, 

metrô ou avião, 28% gostam de ler em outros diversos lugares como livrarias, 

cafeterias, cyber café, praças, shoppings, salão de beleza, e 6% desse público não 

sabe e/ou não quis responder. 

 Vale ressaltar que 75% ainda preferem ler livro impresso, 6% livro digital e 19% 

ambos, a falta de tempo é o maior obstáculo para os leitores e os não leitores, atinge 

43% e 32% respectivamente, 28% dos não leitores porque não gostam de ler. Entre 

as atividades relacionadas a leituras feitas online, 52% são relacionadas à leitura de 

notícias e informações em geral, 35% é para estudar, fazer trabalho escolar ou 

pesquisar temas escolares e 32% aprofundar conhecimento sobre os temas do seu 

interesse. 
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 Entre os gêneros preferidos, 42% mencionam a Bíblia, livros religiosos, 22% 

preferem contos e romance, 16% optam por livros didáticos e 15% infantis. A Bíblia 

também aparece como o livro mais marcante, citado por 482 pessoas, “A Culpa é das 

Estrelas” com 56 pessoas; “A Cabana”, com 44; “O Pequeno Príncipe”, com 41 

pessoas; ”Cinquenta Tons de Cinza”, com 32 pessoas e “Diário de um Banana”, com 

30 pessoas (Base: quem estudou/sabe ler/escrever 4.579 pessoas). 

 A principal forma de acesso ao livro é a compra do mesmo (43%); 

presenteados, (23%); emprestado por alguém da família ou amigo (21%); e 

emprestado por biblioteca de escolas (18%). Apenas 26% dos entrevistados 

compraram um livro novo nos últimos 3 meses (pesquisa). Apesar da internet facilitar 

compras em geral, 44% dos entrevistados adquiriram seus livros em livrarias físicas, 

19% em bancas de jornal e revista, 15% em livraria online, sendo o preço a principal 

motivação para a escolha do local da compra do livro (42%). 
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5. DISCUSSÃO / ANÁLISE DE DADOS 

 

 Segundo o Instituto Pró-Livro, um leitor é aquele que leu inteiro ou em partes 

pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses (anteriores à pesquisa) e o não leitor é aquele 

que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses. 

 Entre todos os entrevistados, a média de livros lido por ano é de 4,96 livros por 

habitante/ano (2.43 inteiros e 2,53 em partes). Considerando o nível de escolaridade, 

aqueles que possuem nível superior leram em média 10,87 livros por ano 

(considerando tanto os livros inteiros quanto em partes), enquanto o que possuem 

ensino fundamental I leram apenas 3,44 livros por ano (considerando tanto os livros 

inteiros quanto em partes). Vale destacar que 67% declararam que não houve 

influência de alguém que gosta de ler. Os outros 33% se declararam influenciados, 

11% foram influenciados pela mãe ou responsável do sexo feminino contra 4% pai ou 

responsável do sexo masculino, podemos observar que a figura da mãe é bastante 

importante na influência da leitura quando comparada à influência do pai. 

 Como já discutido, a leitura nos permite adquirir conhecimento, e 49% dos 

entrevistados listaram esse fator como o principal motivo quando questionados sobre 

o que a leitura significa. 30% afirmam que gostam muito de ler, 43% gostam um pouco, 

23% não gostam e 4% não sabem ler. 

 Como observamos no perfil de amostragem, apenas 13% dos entrevistados 

possuem nível superior enquanto 8% são considerados não alfabetizados/não 

frequentaram escola normal. 

 Observamos na pesquisa, em uma análise mais crítica, que o hábito da leitura 

é construído desde a infância, e costuma ser influenciada por terceiros, especialmente 

pais e professores. A pesquisa também nos mostrou que um adulto que teve contato 

e experiência com a leitura na infância tende a influenciar e promover esse hábito em 

alguma criança em que ela tenha contato. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Acreditamos que podemos incentivar e influenciar as pessoas a criarem o 

hábito de leitura depois da fase adulta, desde que haja o incentivo estimulado na 

infância. Os educadores, sendo pais ou professores, precisam envolver a criança em 

uma situação prazerosa tanto na hora de ensinar, e fazer com que ela leia da mesma 

forma quando histórias infantis são contadas para os pequenos ouvirem. A leitura na 

infância provoca sentimentos e estimula o mundo imaginário fazendo associação com 

as situações que as crianças vivem no dia a dia. Elas ampliam o conhecimento quanto 

à compreensão da realidade, estimula a criatividade e a imaginação. “Pela descoberta 

de outros mundos, elas conseguem desenvolver um pensamento crítico. [...] perguntar 

o que a criança sente e pensa em relação ao que leu ajuda a construir conhecimento 

por meio do pensamento crítico” relata a diretora pedagógica da Be.Living, Patricia 

Pavan. 

 Um dos prazeres que a leitura nos dá é a capacidade de nos transportar para 

vários lugares e de conhecer outros mundos. A leitura movimenta os sentimentos e 

muitas vezes os adolescentes acabam se identificando com tais sensações. Os livros 

podem ensinar lições para os adolescentes e jovens que, geralmente acabam se 

restringindo no aprendizado de forma genérica e, desta maneira, os personagens 

acabam servindo de companhia para momentos de solidão que surgem nessa idade.  

 A adolescência é uma fase de transição da infância para idade adulta, 

compreendida dos 10 aos 20 anos, evidenciada por inúmeras alterações puberais de 

caráter biológico, que acarretam transformações sociais e psicológicas (PERES, 

1998). 

 Os adolescentes não gostam de se sentirem pressionados em relação a nada, 

isso acontece com a leitura também, a insistência para que eles leiam pode causar 

um efeito contrário e afastar o adolescente desse mundo. Para muitos deles, quando 

a leitura não é inserida na infância de forma prazerosa, a leitura é uma obrigação 

imposta na escola ou em casa. Se quisermos incentivar esse hábito para um 

adolescente, temos que fazer de forma sutil e não impor como uma obrigação extra.  

 O dever do incentivador é fazer com que os jovens entendam que a leitura pode 

ser um ato tanto proveitoso quanto prazeroso. Eles podem encontrar entretenimento, 

distração e respostas para as tantas dúvidas que surgem nessa fase da vida. 
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Devemos entender também que, para se tornar um leitor, não precisa 

necessariamente ler um livro, o mesmo pode ler revistas, jornais, gibis:  o importante 

é encontrar algo com que se sinta familiarizado de forma a despertar o interesse, à 

partir daí, o interesse vai aumentando e começamos a procurar informações em outros 

tipos de mídias que não façam parte da nossa zona de conforto. 

 A leitura é umas das melhores, senão a melhor forma para adquirir e organizar 

o conhecimento. Ela vem se tornado cada vez mais importante atualmente e é um 

meio de inserção social. 

 Incentivar uma criança ao universo da leitura nem sempre é uma tarefa simples, 

mas também não é tão difícil assim, porém, incentivar um adulto que não teve contato 

com o mundo da leitura, torna-se uma tarefa bem mais difícil. 

 É necessário oferecer ao adulto uma dimensão de que ler é uma experiência 

múltipla, ela pode mudar a vida dele, seja no conhecimento adquirido, num simples 

bate-papo tornando o mesmo mais inteirado sobre o assunto e podendo opinar de 

maneira mais consistente. Além desses fatores, a vida adulta compreende alguns 

empecilhos macros como a falta de tempo, o cansaço e a pouca disposição, pois 

afinal, estará fazendo algo fora da sua zona de conforto, e é necessário transformar 

tais empecilhos em facilitadores, como, por exemplo, utilizar aquele tempo entre 

trajeto do trabalho para casa e vice-versa, aquela fila enorme no banco, para ler, seja 

um livro, uma revista, uma reportagem ou até mesmo um gibi.Com isso, além de 

desenvolver a capacidade de reflexão, interpretação, raciocínio lógico, o vocabulário 

acaba se expandindo, tornando-o mais rico, a leitura proporciona em qualquer fase de 

um ser humano, uma “viagem” por mundos desconhecidos, reais ou imaginários, 

elevando o nível de conhecimento e cultura. 

 Em se tratando da terceira idade, primeiramente vamos entender o que 

significa, pois é designado para uma classificação de pessoas com idade um pouco 

mais avançada e que foi criado para substituir a palavra “velhice”, pois muitas vezes 

ela remete ao um sentido pejorativo dando uma ideia de final de vida. “A chamada 

‘terceira idade’ é para alguns um aprisionamento, um espaço da vida em que qualquer 

ato fecundo é impossível. Para outros. É a conscientização de seu atual momento, 

que deve ser vivido com o mesmo amor e dedicação que vivenciou seus anos juvenis. 

Para outras tantas pessoas, essa fase vital é complexa, ora vista da maneira 
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preconceituosa, ora analisada como uma conquista, um mérito por ter podido atingi-

la e, ainda, poder experienciar interesses”. (Costa, 1998) 

 Pessoas acima de 60 anos são consideradas na Terceira Idade, e fazer 

atividade intelectual nessa fase é de extrema importância para manter a mente ativa, 

retarda ou até mesmo evita o surgimento ou a progressão de doenças neurológicas 

degenerativas que levam o idoso à demência como o Alzheimer. 

 O estímulo permanente do cérebro é um dos processos de prevenção contra a 

perda de memória e de outras funções mentais. Ler é umas das melhores formas de 

manter o cérebro ativo. Um livro, além de fazer companhia, pode se tornar um grande 

estímulo de saúde física e mental. 

 De forma simples, quanto mais lemos, mais adquirimos conhecimento e com 

isso nos tornamos mais inteligentes. Esses conhecimentos não são herdados 

geneticamente, mas podem ser influenciados em formas de exemplos, mesmo que 

sejam involuntariamente. 

 O hábito da leitura só traz benefícios e melhora a qualidade de vida de quem o 

tem, podendo ajudar a relaxar, reduzir o estresse, tornar o leitor mais empático. Livros 

de autoajuda são importantes no combate à depressão, expande o conhecimento e 

traz cultura, melhora a capacidade de memorização. São incontáveis os benefícios 

que a leitura traz para o indivíduo. Uma sociedade feita de leitores é uma sociedade 

de críticos, de pessoas pensantes, de pessoas éticas e menos egoístas. “A leitura 

nos oferece muita companhia, liberdade para ser de outro modo e ser mais”. 

(Pedro Laín Entralgo) 
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