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A questão abaixo foi resolvida em vídeo pela Equipe de Ensino do Colégio e Curso Pré-Vestibular _A_Z, líder em aprovação nas carreiras 
mais concorridas, com ensino de alta qualidade e atendimento personalizado. Acesse o site deaaz.com.br/videos-deaaz e procure pelo 
CÓDIGO abaixo. Conheça outros materiais de preparação para o vestibular e o ENEM em http://deaaz.com.br. 
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Por que ler? 
 

Certas coisas não basta anunciar, como uma verdade que deve ser aceita por si só. Precisamos dizer o porquê. Se queremos 
fazer os brasileiros lerem mais de um livro por ano, essa trágica média nacional, precisamos de fato conquistar o seu interesse. 

Listo os três benefícios fundamentais que a leitura pode trazer. 
O primeiro: 1ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento, e o exercício constante de autoconhecimento é um 

caminho para a felicidade. 2A vida, também no plano individual, é mais intensa na busca. Os personagens de um livro de ficção, os fatos de 
um livro-reportagem, as ideias de um livro científico, interagem com os nossos sentimentos, ora refletindo-os, ora agredindo-os, e, 
portanto, servindo de parâmetro para sabermos quem somos, seja por identidade ou oposição.  

O segundo benefício: ler nos torna amantes melhores. Treina nossa sensibilidade para o contato com o outro. Amores 
românticos, amores carnais, amores perigosos, amores casuais, amores culpados, todos estão nos livros. A sensibilidade do leitor 
encontra seu caminho. E quanto mais o nosso imaginário estiver arejado pelas infinitas opções que as histórias escritas nos oferecem, 
sejam elas factuais ou ficcionais, com mais delícia aproveitamos os bons momentos do amor, e com mais calma enfrentamos os maus. 

Por fim: ler nos torna cidadãos melhores. 3Os livros propiciam ao leitor um ponto de vista privilegiado, de onde observa conflitos 
de interesses. No processo, sua consciência é estimulada a se posicionar com equilíbrio. 4Tendem a ganhar forma, então, princípios de 
“honestidade”, “honra”, “justiça” e “generosidade”. Guiado por estes valores, o leitor pode enfim ultrapassar as fronteiras sociais, e ver a 
humanidade presente em todos os tipos, em todas as classes. 

Teríamos menos escândalos de corrupção, se lêssemos mais; 5construiríamos uma sociedade menos injusta, se educássemos 
melhor os nossos espíritos; eu acredito nisso. 

Rodrigo Lacerda 
Adaptado de rodrigolacerda.com.br. 

 

ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento, e o exercício constante de autoconhecimento é um caminho 
para a felicidade. (ref. 1) 

 
Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular, para relacioná-las na conclusão. 
Essa estrutura caracteriza o argumento como:  
a) indutivo    
b) dialético    
c) dedutivo    
d) comparativo    


