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Tomando por base os textos motivadores abaixo, redija um texto dissertativoargumentativo sobre o tema O HÁBITO DE LER: PRÉ-REQUISITO PARA A
FORMAÇÃO DO CIDADÃO CONSCIENTE, apresentando proposta de intervenção
social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos que defendam seu ponto de vista.
Texto I
Nada substitui a leitura na formação intelectual de um indivíduo e na própria
consolidação da consciência de sua cidadania. Todo tipo de leitura é benéfico, da
literatura clássica à vanguardista, dos jornais às revistas e magazines, dos textos obtidos
através da informática aos livretos populares de cordel, que passaram a ser temas de
estudo até mesmo em universidades estrangeiras.
Já se desfez o mito, vigorante no passado recente, de que as histórias em
quadrinhos embotariam a imaginação de crianças e adolescentes. Na realidade, observouse que elas causam o efeito inverso, ou seja, excitam a imaginação e desenvolvem a
criatividade visual. Quanto mais abrangente for o universo literário de uma pessoa, mais
profunda e eficaz lhe será a percepção do mundo, o discernimento intelectual e a sua
integração no contexto da sociedade. Recentes pesquisas revelaram que, até no processo
de preservação da memória, entre os mais idosos, o hábito de ler funciona como agente
ativo e preciosa terapia.
Torna-se lamentável, portanto, constatar que herdeiros de ricas bibliotecas as
tratem como encargo ou peso do qual precisam urgentemente desfazer-se, quando não as
deixam ser devoradas por vorazes insetos consumidores de papel, tais como os
indesejáveis cupins, sem que nenhum cuidado lhes seja dispensado. Existe também, sob
características e circunstâncias ainda mais graves, o caso de instituições públicas e
privadas que atiram seus valiosos acervos ao lixo ou ao fogo, sem sequer ponderarem por
um minuto o quanto eles poderiam ser úteis se doados a bibliotecas para pessoas carentes
ou para amantes da literatura com as necessárias condições de preservá-los com o
merecido carinho.
A cultura literária vai muito além dos limites ou do suposto caráter supérfluo que
uma minoria irresponsável e alienada lhe tenta imputar. Está mais do que provado que ela
é imprescindível à condução de projetos de desenvolvimento e influem decisivamente em
sua sustentação, contribuindo de modo sensível para a integração social e difundindo a
consciência quanto à exigência do cumprimento de direitos individuais assegurados pela
Constituição. Não basta simplesmente erradicar o analfabetismo, mas também se torna
fundamental aprimorar a qualidade da alfabetização, estimulando, com a necessária
ênfase, o salutar e produtivo hábito da leitura, uma das fontes primordiais de formação da
cidadania plena.
Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
cadernos/opiniao/cidadania-pela-leitura-1.33527>.

Texto II

Disponível em: <http://bit.ly/1oZl6tW>.
Texto III
O brasileiro está lendo menos. É isso que revela a pesquisa Retrato da Leitura no
Brasil, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Ibope
Inteligência. De acordo com o levantamento nacional, o número de brasileiros
considerados leitores – aqueles que haviam lido ao menos uma obra nos três meses que
antecederam a pesquisa – caiu de 95,6 milhões (55% da população estimada), em 2007,
para 88,2 milhões (50%), em 2011.
A redução da leitura foi medida até entre crianças e adolescentes, que leem por
dever escolar. Em 2011, crianças com idades entre 5 e 10 anos leram 5,4 livros, ante 6,9
registrados no levantamento de 2007. O mesmo ocorreu entre os pré-adolescentes de 11 a
13 anos (6,9 ante 8,5) e entre adolescente de 14 a 17 (5,9 ante 6,6 livros).
Para Marina Carvalho, supervisora da Fundação Educar DPaschoal, que trabalha
com programas de incentivo à leitura, uma das razões para a queda no hábito de leitura
entre o público infanto-juvenil é a falta de estímulos vindos da família. “Se em casa as
crianças não encontram pais leitores, reforça-se a ideia de que ler é uma obrigação
escolar. Se existe uma queda no número de leitores adultos, isso se reflete no público
infantil”, diz a especialista. “As crianças precisam estar expostas aos livros antes mesmo
de aprender a ler. Assim, elas criam uma relação afetuosa com as publicações e
encontram uma atividade que lhes dá prazer.”
O levantamento reforça um traço já conhecido entre os brasileiros: o vínculo entre
leitura e escolaridade. Entre os entrevistados que estudam, o percentual de leitores é três
vezes superior ao de não leitores (48% vs. 16%). Já entre aqueles que não estão na escola,
a parcela de não leitores é cerca de 50% superior ao de leitores: 84% vs. 52%.
Outro indicador revela a queda do apreço do brasileiro pela leitura como hobby.
Em 2007, ler era a quarta atividade mais apreciada no tempo livre; quatro anos depois, o
hábito caiu para sétimo lugar. Antes, 36% declaravam enxergar a leitura como forma de
lazer, parcela reduzida a 28%.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/habitode-leitura-no-brasil-cai-ate-entre-criancas>.

