
 

Alguns autores da editora 
Projeto respondem à 

pergunta: 
“Qual a importância da 

leitura em nosso cotidiano?”: 
 



 
 
 
 
 
 

A leitura, além de conhecimento, cultura, 
prazer, promove a expansão do 

vocabulário humano. É uma espécie de 
vacina contra a ignorância e a 

mediocridade. 
 

Alexandre Brito 
  
 



 
 
 
 

Ler todo o tipo de texto, mas especialmente 
literatura, nos torna pessoas mais inteligentes 

e sensíveis, mais criativas e críticas. Com a 
leitura adquirimos mais elementos com os 
quais pensar (palavras, linguagem e ideias). 

 
Beth Baldi 

 



A leitura nos transforma. 
Isso pode parecer clichê, 

mas é fato. Depois do 
contato com um grande 

livro, deixamos de ser nós 
mesmos, nos tornamos 

outros e, creio, melhores, 
visto que ler mexe com 

nossa mente e, sobretudo, 
com nosso coração, nos 
tornando mais sensíveis, 

mais abertos à alteridade, 
mais críticos e criativos. 

 
Caio Riter 

 



 
Do meu ponto de vista, a importância 

da leitura para o nosso cotidiano é que 
ela nos leva a pensar, a sentir, a 

perguntar (mesmo sem responder), a 
imaginar, ou seja, transcender o nosso 
cotidiano. O nosso cotidiano, sem isso, 
para e ainda corre o risco de adoecer. 

 
Celso Gutfreind 

  
 



Fundamental! Tão necessária 
quanto comer e beber. Não se pode 

viver plenamente sem ela. 
 

Cristina Biazetto 

 



 
 

Quem lê cria a própria história,  a 
cada dia,  e pela vida inteira. 

 
Dilan Camargo 

 
 



 
 

Leitura é fonte de informação, 
forma de distração, fio de 

inspiração. 
 

Gláucia de Souza 

  
 



 
A leitura abre portas que 
depois não fecham mais. 
Nós também precisamos 

loucamente das coisas que 
não existem. 

 
Gustavo Finkler 

  
 



 
 

A cada página um novo dia. Ler 
é o exercício fundamental do 
desdobramento de olhares. 

 
Heloisa Prieto 

 



A leitura amplia o olhar a 
respeito do Outro, de nós 

mesmos em relação ao Outro e 
sobre nós mesmos, além de 

suavizar a compreensão de que 
somos humanos, portanto 

imperfeitos. O que, inclusive, 
pode fazer nosso dia a dia mais 

leve e divertido. 
 

Hermes Bernardi Jr. 
  
 



Penso que o mais intrigante na 
leitura é a chance de poder 

conversar com alguém que viveu 
na Grécia há mil e quinhentos 

anos atrás como se essa pessoa 
estivesse do meu lado. 

Literatura é isso: a melhor 
chance de ouvir o outro 

independente de tempo e 
espaço. É o mais próximo de 

uma máquina de teletransporte 
que temos. 

 
Janaina Tokitaka 

 



 
A leitura de obras literárias é legal 
porque nos mostra muitos jeitos 

diferentes de olhar para a vida, para 
os outros, para os problemas e as 
soluções. Cada livro que a gente lê 

aumenta o nosso estoque de ideias e 
encantamentos, de suspeitas e 

estranhamentos diante do mundo. 
 

Leo Cunha 
  
 



 
 

Ler TAMBÉM é alimentar o 
imaginário. 

Por que deixar o coitado sem a 
refeição diária? 

Jamais conheci um imaginário 
que curtisse jejuar... 

 
Marta Lagarta 

 



 
 

Importância vital.  
Do prático ao poético.  

Povoa nossa alma de vida. 
 

Rosinha 
  
 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15

