Educação e incentivo à leitura

A tecnologia não deve nem pode substituir o importante papel da Literatura na Educação. Essa
afirmação é discutida por Valmor Bolan* em um breve artigo reproduzido a seguir.
“Desde cedo é importante que pais e professores incentivem crianças, adolescentes e jovens à
leitura, especialmente de literatura nacional e estrangeira, os famosos “clássicos” da literatura
universal. Mesmo hoje com tantas informações disponíveis pela Internet, nada subsistiu os
romances, os livros de história e de poesia, enfim, o melhor da ficção e do ensaio literário, que
abordam questões das mais diversas, principalmente filosofia e arte. No campo da ficção,
principalmente entre os adolescentes, a leitura de romances se faz necessária para desenvolver
a imaginação, e também ter contato com a experiência de autores sobre dramas humanos de
todas as épocas, idades e lugares, dando ao leitor uma maior capacidade de compreender os
desafios do nosso tempo.
Não apenas no campo da imaginação e do conhecimento da realidade, mas também da
gramática, da escrita em si, do gosto de ler para ser capaz de fazer uma boa redação. Tudo isso
é possível quando o aluno se sente motivado a ler bons livros, em casa e na escola. Esse
incentivo não pode ficar restrito apenas aos professores de língua portuguesa, literatura,
gramática e redação, mas de todas as demais disciplinas escolares, pois há produção literária
que abrange todos os temas da vida. Por isso, é importante que, em casa, os pais comprem,
desde cedo, dentro das possibilidades, livros de literatura e arte, para que a criança, o
adolescente e o jovem, possam formar uma biblioteca própria, e poder recorrer aos livros
quando desejar, pois é muito melhor uma boa leitura, por exemplo, do que a ociosidade,
muitas vezes com o tempo não preenchido com atividades saudáveis ou mesmo o tempo
dedicado em demasia em diversões ou ainda em jogos ou nas redes sociais. O aluno pode fazer
de tudo um pouco, com equilíbrio, e aprender a dedicar mais tempo à leitura, para o seu
melhor desenvolvimento intelectual”.
A nossa instituição incentiva a leitura no dia a dia escolar. E pedimos que os pais, a família em
geral, faça o mesmo em casa. São muitas as possibilidades: um livro com mais imagens para os
pequenininhos, uma história antes de dormir, um romance adolescente ou um best-seller de
ficção.
E se a tecnologia estiver muito presente na rotina, leia no computador, no smartphone, no ebook, mas leia. É conhecimento além das palavras.

*O autor é professor, doutor em sociologia e especialista em gestão universitária pelo IGLU (Instituto de
Gestão e Liderança Interamericano).
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