
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual,                               

escreva um texto dissertativo sobre o tema A importância da leitura para os brasileiros.   

TEXTO I 

Leitura é hábito de 56% da população, indica pesquisa 

A leitura é um hábito de 56% da população brasileira, segundo pesquisa divulgada hoje (18) pelo Instituto                 

Pró-Livro (IPL). Para ser considerado um leitor, pela metodologia do estudo, é necessário ter lido ao menos um                  

livro nos últimos três meses. Ao todo, foram ouvidas 5 mil pessoas em todas as regiões do Brasil, entre 23 de                     

novembro e 14 de dezembro de 2015. Em relação aos dois últimos estudos feitos pela organização, o percentual                  

de leitores variou pouco, eram 55%, em 2007, e 50% em 2011. 

Em média, os entrevistados disseram ter lido 2,54 livros nos últimos três meses, sendo 1,06 do começo ao fim.                   

Entre os que têm o hábito da leitura, a média é de 4,54 livros no período, com 1,91 inteiro. 

Para o presidente do IPL, Marcos da Veiga Pereira, a falta de tempo e o tamanho dos esforços necessários para                    

difundir o hábito dificultam a ampliação do número de leitores. “Tanto na educação quanto na área cultural, o                  

investimento é muito grande e de longo prazo”, ressaltou. “Na escola você tem que ter um investimento no                  

professor, na biblioteca escolar e no mediador de leitura. A gente precisa trazer esses programas, como o                 

convívio com os autores”, sugeriu. 

Segundo Pereira, esse deve ser um trabalho conjunto e desenvolvido por entidades do setor privado,               

organizações não governamentais e o Poder Público. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-05/leitura-e-habito-de-56-da-populacao-indica-pesquisa>. Acesso em: 18 jun. 
2019. 

TEXTO II 

Moradores de Niterói criam "casinha" de livros para promover a leitura 

Uma “casinha” de livros para as pessoas terem mais contato com a leitura foi montada no ponto final da linha                    

de ônibus 47, na Rua Desembargador Aniceto de Medeiros Corrêa, em Santa Rosa, Niterói. A iniciativa de                 

promover a prática da leitura acontece através da própria sociedade. De acordo com os moradores da região, a                  

ação vem sendo realizada há duas semanas. 

A jovem Marcela Neto, de 24 anos, estudante de biblioteconomia na Universidade Federal Fluminense (UFF),               

afirma que é importante que a cultura do livro seja disseminada e que cada vez mais a prática seja realizada. 
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“Eu acho muito legal e necessário, nesse momento que a população não lê muitos livros. Muitas pessoas gostam                  

de ler mas não possuem condições de comprar. É uma iniciativa que precisa ser vista. Além de tudo, a                   

burocracia que é para o empréstimo do livro em uma biblioteca, não tem aqui”. disse. 

Já na cidade vizinha, São Gonçalo, a falta de incentivo dos órgãos públicos se transformou em notícia nas                  

últimas semanas. A Biblioteca Pública Municipal, no Lavourão foi fechada pela Prefeitura de São Gonçalo e                

por isso, a população não tem mais acesso aos livros, já que o acervo de 20 mil livros está guardado no antigo 3º                       

Batalhão de Infantaria (BI). 

Em uma de suas máximas, Monteiro Lobato já afirmava que “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê”. Uma                    

população sem o acesso e direito a leitura, pode causar várias consequências negativas para a sociedade. Em                 

São Gonçalo, em 2017, O SÃO GONÇALO promoveu uma campanha de incentivo à leitura. Na época, 400                 

exemplares foram distribuídos em coletivos das linhas que ligam a cidade à Niterói. As obras foram arrecadadas                 

através de doações. A população gonçalense tem o interesse de ler e conhecer novos horizontes. 

Disponível em: <https://www.osaogoncalo.com.br/geral/59749/moradores-de-niteroi-criam-casinha-de-livros-para-promover-a-leitura>. Acesso em: 
18 jun. 2019. 

TEXTO III 

 

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros.html>. Acesso em: 18 jun. 
2019. 
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