A importância do livro para a educação e o desenvolvimento
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No final de 2011, quando as agências internacionais noticiaram que a
economia brasileira já era a sexta do mundo, ultrapassando a da Inglaterra,
num primeiro momento houve euforia. A seguir, analistas nacionais e
internacionais ponderaram que ainda falta muito para o País chegar ao nível de
qualidade de vida e infraestrutura existentes nas nações mais desenvolvidas.
Ao lado de fatores como renda per capita muito mais baixa e problemas com
transportes, saneamento (como mostram as recentes inundações, que se
repetem todos os anos), um especial se destacou: a educação. Hoje, no Brasil,
um dos aspectos que ainda retardam o crescimento é a falta de mão de obra
especializada e um ensino de alta qualidade. Ora, todos sabemos que só
através do aprendizado conquistamos a verdadeira plenitude, que alia a
qualidade de vida profissional e pessoal e nos completa como cidadãos.
Felizmente, nos últimos anos, notícias como a de que o brasileiro comprou
mais livros em 2010, segundo dados da CBL (Câmara Brasileira do Livro), ou
que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) fechou, em
agosto passado, negociação para a compra de 162,4 milhões de livros
didáticos a serem utilizados por alunos da rede pública neste ano de 2012,
mostram que os brasileiros estão atentos a esse aspecto.
Karine Pansa, presidente da CBL, declarou recentemente que "é gratificante
observar que o preço do livro no Brasil vem mantendo uma tendência de
queda. Isso estimula o crescimento do número de leitores e desenha um futuro
com mais educação, cultura e efetivo desenvolvimento". A indústria gráfica
brasileira está atenta e preparada para essa demanda da sociedade. Sabemos
que um dos itens importantes de um país educado é o hábito de leitura.
Nesse sentido, o livro impresso, a despeito das mídias digitais, continua sendo
o mais importante, completo e abrangente meio para a difusão de
conhecimento com conteúdo didático, científico e literatura, contribuição para
um país mais competitivo e com melhores condições de conseguir o verdadeiro
progresso.
Tal condição é referendada em matéria no jornal New York Times de 20 de
novembro de 2011, contendo a opinião de famílias e especialistas sobre as
vantagens dos livros impressos. O jornal ouviu vários pais que, embora usem
em sua vida diária os tablets, fazem questão que seus filhos pequenos sejam
cercados por livros impressos, para que possam virar as páginas e ter a
mesma experiência física com que eles mesmos aprenderam formas e cores.
Junlo Yokota, professor e diretor do Centro de ensino através de livros infantis
da National Louis University, em Chicago, afirma que a forma e o tamanho do
livro são muitas vezes parte da experiência de leitura. Páginas mais amplas

podem ser usadas para transmitir paisagens amplas, ou um formato mais alto
pode ser escolhido para histórias sobre arranha-céus, por exemplo.
O jornal termina a matéria com o que acreditamos seja um dos maiores elogios
ao livro impresso como indutor de educação. Mateus Thomson, de 38 anos,
executivo de um site de mídia social, acredita que seu filho de cinco anos irá
aprender a ler mais rápido no papel impresso: "os sinos e assobios de um iPad
se tornam mais uma distração. Quando vamos para a cama, ele sabe que é a
hora da leitura. Se pegar o iPad, ele vai querer jogar um jogo. Desta forma, a
concentração pela leitura sai pela janela". Melhor explicado, impossível.
Artigo assinado por Dieter Brandt, presidente da Heidelberg América do Sul.
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